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fundesplai
Fundesplai.

MAIA
Programa internacional de
formació en els objectius
de desenvolupament
sostenible en què
participen 24 persones
pàg.
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www.fundesplai.org

Campanya solidària
La iniciativa “Prenem
partit per la infància” de
Fundesplai promou la
igualtat d’oportunitats
en la infància
pàg.
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Es presenten les línies estratègiques per als propers anys

“Somiem el futur” emmarca
l’acció de Fundesplai

Tercer Sector
Suport
Tercer Sector
estrena web
i va organitzar
una jornada a
Barcelona
pàg.
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Opinió
@fundesplai

Cristina
Rodríguez
Directora
general de
Fundesplai

Un cor que
batega fort
L’estat de salut
d’una organització
s’hauria de mesura per la força del
“batec del cor” de
les persones que en
formen part.
La generació d’espais
interactius, de contacte amb d’altres
i amb l’entorn, fan
possible l’espontaneïtat i la participació,
promouen la comunicació i multipliquen
la creativitat. Alteren
el ritme del tambor
del cor.

Conclusions. Es van presentar durant la trobada de Fundesplai, que va aplegar més de 200 treballadors/es els 7 i 8 de novembre a Vilanova de Sau. FOTO: JOSEP M. VALLS

@josepvallsh

Josep M.
Valls
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a dos anys Fundesplai va engegar, sota el lema
“Somiem el futur”,
un procés d’elaboració del marc estratègic que deﬁnís les
línies d’actuació per
als propers anys. Les
conclusions d’aquest
procés, durant el qual
s’han celebrat 28 tallers i trobades en els
quals han participat
prop de 230 persones, es van presentar
el darrer dijous 7 de
novembre.

El resultat del treball
realitzat durant els
darrers dos anys es
concreta en un extens
document amb els principals reptes i accions.
El conjunt de totes les
idees sistematitzades
es concreten en cinc
grans línies estratègiques que es consideren
especialment rellevants
per a ser aplicades
transversalment en tots
els programes de l’entitat durant els propers
anys.

Les cinc línies estratègiques de “Somiem el futur”
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Cal fugir de la
rigidesa dels
plans d’actuació i
preparar l’organització per als nous
temps i reptes,
especialment en
un moment en què
Fundesplai s’expandeix arrelant-se
al territori i també
en l’àmbit internacional. Cal passar
d’una organització
vertical cap a models més horitzontals, amb nous processos participatius
i de foment del
compromís de les
persones i la cerca
de nous lideratges.
La Xarxarquia emergeix com a nou
ordre organitzatiu,
resultat de relacions de participació
i dels fluxos generats en entorns
col·laboratius, i on
la coordinació es fa
per adaptació mútua i compromís.

El lleure és una
experiència educativa, participativa,
transformadora,
d’aprenentatge i de
creixement personal i col·lectiu de
molta rellevància.
Esdevé especialment significativa
en la construcció
de valors i la seva
mobilització, en la
seva funció integradora i de cohesió
social, en la funció
compensatòria i
d’igualtat d’oportunitats, i en la
construcció d’una
ciutadania activa.
Fundesplai se sent
cridada a construir,
col·lectivament amb
altres, propostes en
àmbits que vagin
més enllà dels que
tradicionalment s’hi
ha relacionat: des
de la petita infància
a les famílies, les
persones adultes i
en la vellesa.

El lleure es reafirma
com a instrument
necessari de transformació social. Una
escola de ciutadania, de corresponsabilització dels afers
col·lectius, protagonisme, implicació
i compromís. Som
davant la generació
de joves més gran
que ha existit mai,
més informada i
connectada entre
si, i amb noves
capacitats per a
contribuir significativament a la millora de la societat.
Fundesplai se sent
cridada a donar
suport al lideratge
dels joves i la seva
capacitat d’acció
sorgida d’experiències formatives,
vivencials i de
metodologies que
els mobilitzen amb
voluntat d’ajudar
els altres i millorar
el seu entorn.

Fundesplai ha
contribuït a l’enfortiment del Tercer
Sector, amb voluntat transformadora, a escala local i
a escala internacional, especialment
ajudant les organitzacions a millorar
la seva gestió, la
seva eficàcia i a
incrementar-ne
l’abast i impacte.
L’acció de les organitzacions davant
els nous reptes
del segle XXI
requereix d’un nou
suport i acompanyament específic i ens sentim
cridats a formar
part d’aquest nou
acompanyament
que enforteixi la
sostenibilitat de
les organitzacions
i la seva capacitat
transformadora, en
els territoris i amb
altres.

Els professionals
de Fundesplai,
tant les persones
voluntàries com
les remunerades,
treballen des
de la globalitat
dels projectes de
l’organització per
a una educació
capaç d’apoderar
les persones per
fer un món més
just, equitatiu i
sostenible.
Per fer-ho ens
cal dotar-nos en
tots els equips
de renovades
competències i
habilitats professionals que ens
permetin avançar
constantment en
la qualitat dels
projectes, i per
tant la formació
específica,
innovadora, d’alt
nivell i sistematitzada esdevé un
element central.

Preparar
l’organització
per a nous temps
i nous reptes

Desenvolupar
el dret al lleure
“al llarg de tota
la vida”

Impulsar
“la pedagogia
de la ciutadania
compromesa”

Acompanyar
i facilitar una
societat organitzada que lideri
transformacions

Treballar
per enfortir les
competències
dels ciutadans/
es del futur

Aquest motor que
possibilita que les
capacitats i els coneixements es multipliquin i la generació de
noves idees flueixin.
Que somriu i que genera confiança, que
contagia optimisme i
bon humor.
I és que la capacitat transformadora
exigeix fugir de la
rigidesa, cercar nous
models, compartir
somnis. Requereix de
compromís i d’acció,
de mirades intenses,
de coneixements i
aprenentatges, de
sentiments i emocions...
Un cor amb ambició
transformadora, amb
voluntat d’acollir i
estimar, que vetlli
per les persones i
pel planeta, que actuï
avui pensant en el
demà.
A Fundesplai el ritme
del tambor és la base
de la nostra música.
El ritme que marca
i ens identifica, que
ens fa sentir vius
i dona sentit als
diferents programes.
Que ens fa sentir
els compassos i ens
belluga.
Ritme i música compartida amb molta
altra gent i d’altres
organitzacions que
treballem per un món
més just, equitatiu i
sostenible.

