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Proposta educativa. Hi participaran més de 104.000 infants i joves

Prenem
partit per la
infància

Ara cal

actuar!
Aques t des embre
de 2019 se celebra
la Cimera del Clima
de Nacions Unides a
Madrid amb el lema
“Temps per actuar”,
que proposa passar
a l’acció davant del
repte planetari que
sup os a l’escalfament global. Un crit
d’alarma que han fet
seu els i les joves,
exemplificat per les
paraules de l’activista Greta Thunberg:
“Els ulls de les futures generacions estan sobre vosaltres
[els líders polítics] i
si ens falleu, mai us
ho perdonarem!”.

per a la ciutadania global

pàg.
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Formació

Curs MAIA
Aquest programa formarà en els objectius
de desenvolupament
sostenible (ODS)
24 joves de diferents països perquè
esdevinguin agents
de canvi a les seves
comunitats.

La veu dels i les joves és la d’una generació que demana un
canvi urgent en les
formes de pensar i
en els estils de viure
i conviure. Una visió
global de com fer
front als reptes planetaris, que considera que amenaça
climàtica, desigualtats, pobresa i violències sovint estan
in t e r c o nn e c t a t s.
Una perspectiva que
reflecteixen els objectius de desenvolupament sostenible
(ODS), que aborden
els principals reptes
del planeta.

pàg.
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Tercer Sector

FOTO: JOSEP M. VALLS

Per fer-ho, caldrà
pensar globalment,
imaginar noves solucions i actuar en positiu. A Fundesplai ho
fem des de sempre
en totes les nostres
iniciatives i, especialment, en aquest
moment amb el programa de NuSOS, la
proposta educativa
per a la ciutadania
global; el curs MAIA,
que es tà for mant
joves de tot el món
p er ser agents de
canvi dels ODS, o
el marc estratègic
“Somiem el futur”,
que han de servir
p er transformar el
present i projectarnos a un demà més
sostenible i just.

Campanya solidària
per oferir beques de
menjador escolar,
reforç educatiu i
esplai a infants en
situació de vulnerabilitat social.

Més de 104.000 infants i joves de les escoles i els
esplais on Fundesplai és present treballaran els cursos 2019-2020 i 2020-2021 NuSOS, la proposta
educativa per a la ciutadania global, com els joves
que participen en el programa de formació i inser-

ció laboral Tresca Jove que apareixen a la foto. Els
equips educatius faran girar les seves activitats sobre els reptes de les migracions, les desigualtats, el
canvi climàtic o la pobresa.

pàgs.

Compliance
Suport Tercer Sector
va organitzar una jornada sobre compliance que va reunir prop
de 150 persones.

pàg.
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12-13

“Somiem el futur”

Un nou marc estratègic
pels reptes de futur
L’any 2017, Fundesplai va posar en marxa un procés
per tal d’elaborar un nou marc estratègic amb el títol
de “Somiem el futur” que permetés fer front als reptes canviants de la societat. Ara, dos anys després,
culmina aquesta iniciativa amb propostes al voltant de
5 eixos. Durant tot aquest temps, han participat prop
de 230 persones amb aportacions fetes a jornades,
tallers i a través dels debats virtuals i la web.

pàg.
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Nadia Ghulam
Educadora social i
narradora afganesa,
ens explica com
l’acompanyament és
fonamental quan parlem de migracions.

pàg.
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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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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

F

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.
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Els infants volem la pau.
Tant de bo no hi haguessin
guerres ni tampoc ‘bullying’

Josep
Gassó
President de
Fundesplai

Directament
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opinió

Geremmy (10 anys)

50 anys

deixant petjada
El 1969 vam fundar el Club
d’esplai Bellvitge. Ara fa 50
anys. Fèiem les activitats quasi sense recursos, però amb
molta il·lusió per educar els
infants i joves que estaven
al carrer. Altres ho van fer
a Cornellà i a altres barris i
municipis del Baix Llobregat
i de l’àrea metropolitana de
Barcelona. Eren temps heroics. A Bellvitge, amb els
veïns, vam lluitar per evitar
la construcció de més blocs
i generar espais verds i per
a equipaments. El primer
ajuntament democràtic de
l’Hospitalet va cedir al Club
un solar i la Generalitat va
donar els diners per construir
l’esplai. La “capsa vermella”,
que és com es coneixia al
Club, ha estat des de llavors
l’expressió de la nostra petjada per fer un barri millor i
per ajudar a educar infants i
joves de moltes generacions.
Molts d’aquests joves han
estat la llavor d’associacions
culturals i veïnals. Ens omple
d’orgull veure que treballar
per una infància més feliç és
contribuir a fer una ciutadania més compromesa.
Avui la història continua amb
un equip compromès amb
els mateixos valors i que ens
demostren que el somni de
construir un món millor es
fa realitat.
Des de Fundesplai seguim
lluitant pel mateix i demostrant que quan els ciutadans,
els ajuntaments i la Generalitat anem de la mà, som imparables i construïm des de la
comunitat una societat amb
més convivència i solidaritat.

Núria Valls

Reflexions

Directora general de Fundación Esplai
i presidenta de la Liga Iberoamericana

20 anys de
La Liga Iberoamericana
En aquests primers dies de
desembre estem celebrant
el 20è aniversari de La Liga
Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil,
una entitat que en l’actualitat
aplega 27 organitzacions de 7
països. Efectivament, va ser el
1999, a Santiago de Compostel·la, quan es va fundar La
Liga en el marc de les Cimeres de Caps d’Estat i de Govern
d’Iberoamèrica. Vam néixer
amb el convenciment que ca-

lia articular una xarxa del tercer
sector a la regió, perquè junts
podríem aconseguir reptes que
sols no serien possibles. La idea
era constituir-nos en un grup
d’organitzacions de la societat
civil que pogués construir opinió pròpia, amb una mirada sobre els aspectes socials, polítics,
i generar sinergies amb governs
i altres actors per a la millora de
les polítiques públiques, amb
el focus en la pobresa i la lluita
contra l’exclusió social.

versitats, els estats, les organitzacions, els i les joves... També
hem impulsat ﬁns a 11 edicions
de la Setmana pels Drets de la
Joventut, un projecte que dona
el protagonisme als i les joves.
Hi ha participat més de 15.000
nois i noies! Realment han estat 20 anys de molta feina. Però
els reptes del món i de la regió
ens demanen seguir juntes per
lluitar, amb més força que mai,
contra la pobresa i contra l’exclusió social de les poblacions
més vulnerables: nens, nenes,
adolescents, joves, migrants,
dones i altres col·lectius.

María José Navarrete

L'apunt

Directora de finances de Fundesplai

Finances ètiques i educació
El canvi climàtic té l’origen en
una economia de maximització
del beneﬁci amb zero preocupacions (zero cures) pel medi
ambient. Assistim al cercle viciós de la inﬂuència i les conseqüències de la pèssima gestió de
l’economia neoliberal en el clima, fet que genera més pobresa
i desigualtat social. Els eixos de
sostenibilitat i convivència són
cada vegada més indissolubles i
l’un inﬂueix sobre l’altre. És més
urgent que mai canviar de paradigma i dirigir-nos cap al cercle

Han passat 20 anys, i mirant
enrere crec que podem aﬁrmar
que juntes i junts hem aconseguit moltes coses! Hem tingut
un protagonisme notable, participant i liderant els Encuentros Cívicos Iberoamericanos,
l’espai de la societat civil organitzada que porta la veu a les
Cimeres. Hem organitzat ﬁns
a nou edicions del Foro Iberoamericano “Haciendo política
juntos” en 6 països de la regió,
l’últim aquest mateix desembre
a Buenos Aires, on hem pogut
compartir projectes reeixits, dialogar amb empreses, les uni-

virtuós. On la bona praxi econòmica i la bona gestió en relació
amb el medi ambient fomenti
el benestar dels individus, que
al seu torn es relacionaran amb
el medi de forma convincent,
concernent i compromesa, fet
que al seu torn comportarà més
benestar i felicitat a la societat.
Ja no podem seguir ignorant els
grans dèﬁcits dels models tradicionals de gestió econòmica
i industrial. Els estem vivint
en primera persona, i uns els
viuen més en primera persona

que altres. Ja no podem parlar
de ﬁnances no ètiques. Ja no
podem separar eco-nomia d’eco-logia. Necessitem educació,
i educació en valors. Fer bon ús.
Ser bons amb els altres i amb
la natura. L’educació ens ajudarà en la seva doble vessant
de, d’una banda, dotar-nos de
coneixement (el suposadament
objectiu, la veritat), i per l’altra,
posar-lo al servei de la “utilitat
social i ecològica”. La intenció,
la voluntat, el cap a on i el per
què són tan (i ﬁns i tot, més)
importants com el mateix què.
Reivindiquem l’educació en va-

lors com a mitjà per aconseguir
un món millor, com a propulsor de la trans-forma-acció cap
a la construcció d’un món més
sostenible i una societat més
justa i solidària. El procés d’aprenentatge és tan important
com el resultat ﬁnal, on cada
participant és protagonista i
aporta; no hi ha dogmes i no
hi ha carrerons sense sortida.
Com deia Victor Hugo, no hi
ha mala herba ni homes dolents, només hi ha cultivadors
dolents. L’educació ens ajuda a
viure. A viure bé. A ser feliços.

Ells i nosaltres per...
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Experts indiquen que comptem amb 11 anys per reduir un 50% les emissions de gasos

15 accions per fer front a
la situació d’emergència climàtica
@fundesplai_ea

Mariona
Sala

E

l passat 7 de
maig el Govern
de la Generalitat ja va declarar
l’estat d’emergència
climàtica i va manifestar que veu amb
gran preocupació els
impactes que té i tindrà el canvi climàtic a
Catalunya. L’ONU ens
ha alertat a través
dels darrers informes
que el planeta Terra
ha agafat un rumb
que porta al deteriorament d’un gran
nombre d’ecosistemes, l’extinció d’un
milió d’espècies que
es troben greument
amenaçades per
l’activitat humana,
la pujada del nivell
del mar i l’augment
de fenòmens meteorològics extrems.
A més, el Grup
Intergovernamental
d’Experts sobre el
Canvi Climàtic (IPCC)
ha publicat en un
informe que comptem amb tan sols 11
anys per reduir en un
50% les emissions de
gasos d’efecte hivernacle i limitar així
l’escalfament global
d’1,5ºC per evitar que
aquesta crisi sigui
irreversible.

Així doncs, entre tots i
totes hem de prendre
més consciència del
perill que representa
l’emergència climàtica
i de com actuar a favor
de la preservació i el
manteniment del medi
ambient del nostre planeta. En aquesta línia,
més d’11.000 científics de tot el món han
subscrit un manifest,
publicat recentment a
la revista Bioscience ,
en què declaren també
l’emergència climàtica
i plantegen sis mesures
urgents per fer-hi front:
reemplaçar els combus-

FUNDESPLAI. Representants de Fundesplai van participar en la manifestació de la #VagaMundialPelClima del 27 de setembre a Barcelona. FOTO: C. RODRÍGUEZ

tibles fòssils per energies renovables netes,
reduir les emissions de
gasos hivernacle, restaurar i protegir ecosistemes tant marins
com terrestres, canviar

els hàbits alimentaris
reduint el consum de
productes animals, reformar l’economia basada en els productes
de carboni i estabilitzar la població humana

mundial per fer front a
la superpoblació.
Però, per fer possible
l’objectiu acordat a la Cimera d’Acció Climàtica
de l’ONU a Nova York el

passat mes de setembre,
i reduir a zero les emissions de carboni l’any
2050, no només calen
canvis profunds en les
administracions sinó
que és imprescindible

assumir la nostra responsabilitat individual
i fer un canvi d’hàbits
que suposaran una gran
diferència per al planeta
si totes ens hi comprometem.

Proposem 15 accions per fer front a l’emergència climàtica
1

3

Abans de
llençar,
reutilitzar i
reparar

2

Utilitzar els contenidors
de recollida selectiva
(paper, vidre, envasos,
matèria orgànica) i
els punts verds
de cada municipi

7

Rebutjar bosses i
envasos de plàstic
a l’hora d’anar
a comprar

Desconnectar
l’standby
dels aparells que
no s’utilitzen

8
Apagar els llums
que no són necessaris
i renovar
les bombetes
per llums leds

9
Reduir el consum
d’aigua en el nostre
dia a dia i reaprofitar
l’aigua de pluja per
regar o rentar
el cotxe

13

Substituir el cotxe per
un d’elèctric o fer ús
del carsharing

5

4
No utilitzar
productes d’un sol ús,
especialment plats o
coberts de plàstic
i tovallons

10

Consumir productes
de temporada
i quilòmetre zero

14
Rebutjar la idea que
les accions individuals
són insignificants i
multiplicar el valor de
cada acció que fem
plantejant-la com a
una acció col·lectiva

Aïllar finestres i
portes i ajustar la
temperatura de la
calefacció o de l’aire
condicionat per
millorar l’eficiència
energètica

11
Reduir el consum
de carn i apostar per
una dieta basada en
vegetals, llegums
i cereals

15
Prendre consciència
del context en què vivim
per tal d’avançar-nos
als obstacles que ens
trobarem a l’hora
de realitzar les
nostres accions

6
Substituir
els electrodomèstics
per altres de
més eficients

12
Prioritzar l’ús de
la bicicleta o transport
públic i utilitzar el cotxe
només en casos
en què no hi hagi
alternativa
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Reptes La formació busca capacitar persones joves perquè siguin agents de canvi

El curs internacional MAIA
forma 24 joves en els ODS
“De l’Antropocè a la Regeneració”

@malcarazdiez

Marc
Alcaraz

E

ls objectius del
desenvolupament sostenible
(ODS) comencen a ser
presents transversalment en molts nivells
i àmbits de la nostra
societat. Són 17 objectius que comparteixen
una ﬁnalitat urgent:
garantir una vida
sostenible, pacíﬁca,
pròspera i equitativa a
tot el món, ara i en un
futur proper. De fet,
responen i aborden
els reptes mundials
més decisius per a la
supervivència de la
humanitat i se situen
en el nucli de l’Agenda
2030 que l’Assemblea
General de l’ONU va
adoptar després d’un
llarg procés participatiu que va néixer a
la Conferència de les
Nacions Unides sobre
el Desenvolupament
Sostenible (Rio+20).

Es calcula que avui hi ha
prop de 1.800 milions de
joves d’entre 10 i 24 anys
al món, la generació de
persones joves més gran
que hagi existit mai. I
prop del 90% d’aquestes
viuen en zones en desenvolupament, on són la
població més nombrosa.

Joves, agents de canvi

Les persones joves són
pensadores crítiques, amb
capacitat d’identificar i
desaﬁar les estructures de
poder existents, d’evidenciar els prejudicis i d’exposar les contradiccions. Les
joves són comunicadores i
potencials agents de canvi. Connectades les unes
amb les altres com mai
abans, critiquen i proposen solucions innovadores, tenen la capacitat de
participar activament en
la creació de consciència i
promoció dels ODS, en les
seves comunitats locals i
en la globalitat a través de
les xarxes. Les joves com-

El dilluns 18 de desembre, Jose Luís de
Vicente, escriptor i
investigador cultural,
i Daniel Wahl, consultor especialitzat en
sistemes inspirats en la
biologia, van donar el
tret de sortida al curs

parteixen el sentit d’urgència dels ODS i poden
desenvolupar un paper de
lideratge transformador
en el seu entorn.

Els ODS com
a reptes urgents

En aquest context neix
MAIA, que és l’acrònim
de “Movement”, “Awareness”, “Inspiration” i “Ac-

amb la conferència “De
l’Antropocè a la Regeneració”. Prèviament,
Josep Gassó, president
de Fundesplai; Adair
Meira, director de la
Fundação Pró-Cerrado, i Alejandra Solla,
directora executiva de

tion” (Moviment, Consciència, Inspiració i Acció).
Un curs internacional
impulsat per Fundesplai
que, seguint aquests quatre passos, vol connectar
persones joves de tot el
món que analitzin el seu
entorn proper i global per
tal d’emprendre diferents
projectes que situïn els
ODS i l’agenda 2030 com

La Liga Iberoamericana,
van obrir l’acte, i van
destacar el paper dels
joves com a necessaris
activistes pel canvi.
Després van donar pas
a Arnau Queralt, director del Consell Assessor
per al Desenvolupament

a reptes urgents que cal
dotar d’accions concretes.
El primer mòdul formatiu
s’ha dut a terme a Centre
Esplai del 18 al 23 de
novembre de 2019 i ens
trobarem de nou del 23
al 29 de març de 2020.
Els participants són de
diferents orígens com
Alemanya, l’Argentina,
el Brasil, Colòmbia, In-

Sostenible de Catalunya, que va exposar
que els ODS combinen
les dimensions de sostenibilitat, economia,
social i de salut.
Mira l’entrevista
a Daniel Wahl

donèsia, Malàisia, Mèxic, els Països Baixos i
l’Uruguai. Així mateix
hi participen diferents
membres de Fundesplai i Fundación Esplai
per tal de garantir que
les nostres organitzacions segueixen treballant
per l’Agenda 2030 establint xarxa amb entitats
d’arreu del món.

Què representa participar en aquest programa
Stefani
Christianti

Jose
Manuel
Patiño

Sudhan
Balakrishnan

Valeria
Caggiano

INDONÈSIA

COLÒMBIA

MALÀISIA

URUGUAI

"Aprendre un munt
de cultures diferents"
Participar en el programa MAIA m’està fent
aprendre un munt de
coses sobre diferents
cultures i és increïble
estar compartint experiències amb persones
d’altres països.

"Som una llavor per a
les nostres comunitats”
És molt positiu veure
tanta gent disposada
a aprendre dels ODS.
Crec que és com una
llavor que creix aquí en
cadascun de nosaltres
i la missió és arribar a
les nostres comunitats.

"Exemples concrets
sobre els ODS"
Per a mi, que tinc
formació en sostenibilitat, aquest curs
em dona exemples
concrets sobre què
representen els ODS
a la vida real i els fa
més tangibles.

"Crear sinergies
per complir els ODS"
És l’oportunitat de
trobar-nos amb persones
de diferents països amb
les quals podrem crear
sinergies per fer que el
compliment de l’ODS
sigui una realitat a les
comunitats on treballem.

Opinió
@carlesxifra

Carles Xifra
Director
d'Innovació i
Continguts

Els joves
i els ODS
Som la primera
generació amb una
consciència clara que
hem sobrepassat tots
els límits del planeta
i, molt possiblement,
la darrera que pot
mirar de mitigar-ne els
problemes.
Calen canvis que no
només venen de la mà
de l’avanç disruptiu de
la tecnologia o de mesures polítiques i econòmiques, sinó també
de canvis profunds en
l’imaginari col·lectiu. I
és aquí on l’educació
per al desenvolupament sostenible té
major capacitat d’incidència. Són quatre els
eixos sobre els quals
han de pivotar nous
enfocaments.
Primer, la “feminització del desenvolupament”: desenvolupar
la capacitat de gestionar la quotidianitat i
la complexitat, des de
la “cura” en lloc del
“domini”.
Segon, que les persones, amb les seves
diversitats, han de
poder contagiar canvis
de valors i actituds al
seu voltant.
Tercer, una pedagogia
transformadora, orientada a l’acció, que
fomenti la participació
i la col·laboració, tal
com reclama Greta
Thunberg.
Finalment, l’educació
ha de promoure també
l’acció militant de les
persones, els compromisos personals i
col·lectius.
Són moltes les entitats
educatives que treballem per a un món
millor. En el cas de
Fundesplai, ho venim
fent des de fa 50 anys.
Però la situació d’emergència planetària
ens obliga a fer més
i amb més intensitat,
començant ara mateix
amb iniciatives concretes com l’impuls de
MAIA for SDG’s, una
formació internacional adreçada a joves
líders d’organitzacions
d’arreu del món que
treballen en els objectius del desenvolupament sostenible (ODS),
emmarcats a l’Agenda
2030.
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Fundesplai impulsa una nova edició de la campanya “Prenem partit per la infància!”

A Catalunya el 31,2% dels menors
viuen en risc de pobresa
a cronificar-se i, fins i
tot, a empitjorar: l’actual percentatge de risc de
pobresa és gairebé dos
punts superior al 29,5%
de l’any anterior!

@fundesplai

Sílvia
Bartrina

A

mb la celebració aquest 10 de
desembre del 4t
Sopar Solidari, Fundesplai posa en marxa
la seva campanya
“Prenem partit per la
infància!”, que té per
objectiu informar,
sensibilitzar i captar
fons per garantir la
igualtat d’oportunitats de la infància en
un moment en què
el 31,2% dels menors
viuen en situació de
risc de pobresa.
Vivim en un país en què
tots els nens i nenes tenen garantit el dret a
estudiar des dels 6 ﬁns
als 16 anys. En realitat,
hi estan obligats. També
poden beneﬁciar-se d’un
sistema sanitari universal
que és l’enveja de gran
part del món. Educació
reglada i sanitat. Fantàstic, no? Doncs depèn. A la
vida dels nens i nenes hi
ha molts altres aspectes
on no existeix la igualtat
d’oportunitats i no es
respecten els seus drets.
Dret a una alimentació
sana i equilibrada, a un
habitatge digne, a un
lleure educatiu de qualitat, a ser escoltats...
Diguem-ho alt i clar. Ser
nen o nena no és fàcil
al nostre país. Segons
l’últim índex AROPE de

Davant d’aquesta
situació, des de
Fundesplai convidem
a tota la societat
a “prendre partit”

A favor de la infància. La xef Ada Parellada i el president de Fundesplai, Josep Gassó, amb nens i nenes de l’escola Oriol
Martorell, durant el Sopar Solidari de Fundesplai de 2018. FOTO: JM Valls

Necessitem la vostra col·laboració

Com fer el teu donatiu?

Entrant a

www.fundesplai.org/dona

Trucant al

93 551 17 71

Els fons recaptats es destinaran a becar infants en risc d’exclusió social

35€

Amb
bequem
una setmana
de menjador escolar

l’INE-IDESCAT 2018, a
Catalunya el 31,2% dels
menors de 18 anys viu
en situació de risc de pobresa. Aclarim-ho: no es
tracta de pobresa extre-

50€

Amb
bequem
un mes d’activitats
de lleure i reforç escolar

ma, però sí d’una situació de vulnerabilitat de
les famílies amb menors
a càrrec (mesurada amb
indicadors objectius) on
predominen la precarie-

Amb

200€ bequem

una
setmana de colònies

tat i la manca material.
Això vol dir que pràcticament un de cada tres
nens i nenes veu compromesos els seus drets
a participar en activitats

d’educació, alimentació,
atenció i oci, que són
molt importants per a la
seva salut, creixement i
felicitat. I el pitjor és que
aquesta situació tendeix

Prendre partit per la infància està a l’abast de
tothom: informant-nos
de la situació dels nens i
nenes del nostre entorn,
escoltant-los, coneixent
i difonent els seus drets.
Exigint a les administracions que compleixin el que
ja diuen les lleis i el que es
va acordar en el Pacte per
la Infància. També podem
implicar-nos en l’AMPA
de l’escola dels nostres ﬁlls
o en un esplai o associació. En aquest sentit, i per
a qui vulgui fer el pas, des
de Fundesplai activem
un any més la campanya
“Prenem partit per la infància!”. La presentarem
el 10 de desembre, en el
4t Sopar Solidari, amb la
xef Ada Parellada. L’objectiu: recaptar fons per
a beques i ajuts perquè
nens i nenes en situació
de vulnerabilitat puguin
anar de colònies, al menjador escolar i a activitats
de lleure i reforç escolar.
L’any passat vam atorgar
18.407 ajudes i només
ho podrem tornar a fer si
som milers els que decidim fer un pas endavant
i prenem partit per la infància.
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Experts/es proposen formació i guardar tota la documentació per evitar riscos penals

La jornada sobre compliance atreu
prop de 150 membres d’entitats
que poden patir les entitats provoquen costos
més elevats que en d’altres sectors. “Quan una
entitat té un problema,
l’acaba tenint tot el sector, perquè la desconfiança s’escampa molt
fàcilment”, va comentar
Lourdes Parramon, de
l’Oﬁcina Antifrau.

@jliahinojo

Júlia
Hinojo

C

ada vegada hi
ha més entitats
que apliquen
normatives i protocols interns de compliance, el conjunt
de procediments
que incorporen les
organitzacions per
minimitzar riscos i
evitar delictes penals
que poden suposar
sancions i pèrdues
molt importants. Una
prova més de l’interès creixent en la
prevenció de riscos
és el sold out de la
jornada “Compliance
i Tercer Sector” que
va organitzar Suport
Tercer Sector el 26
de novembre.
Més de 150 persones van
omplir la sala d’actes del
Palau Robert, a Barcelona, per escoltar les ponències de ﬁgures expertes en
l’àmbit de la responsabilitat penal de les entitats.
“Hem de deixar de tenir
por del compliance. És
un sistema de gestió que
s’ajusta a la mida de cada
entitat”, afirmava José
María Torras, magistrat
de l’Audiència Provincial
de Barcelona i professor
a la UPF. “No cal atabalar-se, cal plantejar-ho
com un procés de l’organització i marcar-se
el propi ritme”, afegia
Montse Sans, d’ECOM.

D’esquerra a dreta. Montse Sans, d’ECOM; Rosa Sànchez, de l’Ajuntament de Barcelona; Montse Agudo, de Fundesplai, i
Lourdes Parramon, de l’Oﬁcina Antifrau de Catalunya. FOTO: JÚLIA HINOJO

Suport Tercer Sector renova la imatge digital estrenant nom i web

El nou portal té l’objectiu d’apropar el departament
a les entitats no lucratives i agilitzar les consultes
De Suport Associatiu
a Suport Tercer Sector. El departament
de Fundesplai dedicat
a enfortir les entitats
sense ànim de lucre
ha canviat de nom
amb l’objectiu de reflectir de manera més
fidel el tipus d’entitats a les quals es
dirigeix: associacions,
fundacions, cooperatives sense ànim
de lucre i entitats de
segon i tercer nivell.
La substitució d’”Associatiu” per “Tercer
Sector” s’adequa
més a tots els tipus

D’altra banda, aprofitant el canvi de nom i
la renovació del mapa
digital de totes les
àrees de Fundesplai,
Suport Tercer Sector
ha estrenat una nova
web.

d’entitats amb les quals
treballa el departament,
ja que Suport Tercer Sector és l’àrea especialista
en gestió i consultoria

d’entitats sense ànim de
lucre, sigui quina sigui la
seva forma jurídica. I més
de 30 anys d’experiència
ho avalen.

El portal www.suport.
fundesplai.org
està adaptat a la
visualització a través
de mòbils i permet una
navegació agradable
i intuïtiva. A la nova
web s’agilitza la
derivació de consultes,
la inscripció al Club
Suport i la sol·licitud
de pressupostos.

Per on començar?

Primer de tot, cal fer una
anàlisi de l’organització
de l’entitat i detectar els
riscos als quals s’exposa.
Les mesures que s’implantin s’hauran d’adaptar als riscos detectats.
Francisco Bonatti, vicepresident de la secció de Compliance del
Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona i vocal de
l’Associació Espanyola
de Compliance, va tranquil·litzar les entitats.
“Els gestors d’organit-

zacions ja tenen mecanismes per assegurar-se
que s’actua seguint la
llei, però cal anar més
enllà. El compliance és
veure què estem fent i
com ho fem, fer un esquema dels punts crítics,
i establir mesures per
fer-ho millor i per evidenciar que ho fem bé”,
va resumir l’advocat.

Canals de denúncia

Una de les mesures proposades a la jornada és la

creació de canals de denúncies, seguint l’exemple de l’Oﬁcina Antifrau
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
Aquestes eines permeten
que qualsevol persona
vinculada a l’entitat en
qüestió pugui denunciar
una acció potencialment
il·legal de manera anònima. “És una manera
de combatre la corrupció, l’explotació laboral i
les discriminacions”, va
apuntar Torras.

Primer de tot,
cal fer una
anàlisi de
l’organització
de l’entitat
i detectar
els riscos
A banda, cal comptar
amb dades actualitzades de l’entitat, guardar
tota la documentació

que certifiqui el bon
govern i el compliment
de la legalitat, i oferir
formacions sobre ètica
corporativa.

Cost econòmic
i social

Tots els ponents van
coincidir en el reconeixement de la feina que
es fa des del Tercer Sector en la millora de la
gestió i la governança.
Alhora, van reconèixer
que els delictes penals

Rosa Sánchez, de l’Oﬁcina de Transparència
i Bones Pràctiques de
l’Ajuntament de Barcelona, va destacar la
importància de la reputació en les organitzacions sense ànim de lucre.
“D’això en depèn la captació de voluntariat i de
subvencions públiques”,
va exempliﬁcar. “A part
del cost econòmic, hi ha
un cost social molt important”, va coincidir
Parramon.

Una app per
complir amb
el registre horari

Durant la jornada, també va generar expectació
la presentació d’una app
per complir amb la llei
del registre horari de
la jornada laboral. Les
entitats que no registren l’hora d’entrada i
sortida dels seus treballadors i treballadores
s’exposen a multes de
ﬁns a 6.250 euros. Així,
l’app que ha desenvolupat Suport Tercer Sector
representa una solució
per a moltes organitzacions que encara no
porten el registre.
Eduardo Izquierdo,
cap de l’àrea laboral de
Suport Tercer Sector, i
Pere Rosa, responsable
de l’àrea informàtica,
van destacar la senzillesa de l’aplicació. “És
molt fàcil d’utilitzar, és
segura, compleix amb
la protecció de dades i
està a disposició de totes les entitats que ho
demanin”, va apuntar
Rosa. Les entitats que
vulguin utilitzar l’eina
han d’enviar un correu
a infosuport@fundesplai.org.
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#30nusospelsdrets Campanya de 30 vídeos

Els infants opinen s

D

es de Fundesplai vam
celebrar el 30è aniversari de la convenció
dels Drets dels Infants amb la
campanya #30nusospelsdrets,
en què durant 30 dies hem
publicat a les xarxes socials
30 vídeos d’infants opinant
sobre diferents drets de la
convenció. Aquesta iniciativa
també s’emmarca en NuSOS,
la proposta educativa per a la
convivència i sostenibilitat.

Marc. 7 anys.

ARTICLE 6.
DRET A L’ALIMENTACIÓ

Els infants tenim dret a una
dieta sana i equilibrada, per
posar-nos forts i sans.

Marc. 12 anys.

ARTICLE 18. DRET A LA FAMÍLIA

La família és important perquè et
cuida, t’alimenta i t’ajuda a créixer. I si hagués de canviar alguna
cosa al món, seria que tots els
nens que hi ha tinguessin família
i no fossin abandonats.

Dasha i Génesis. 8 anys.

Sara. 9 anys.

ARTICLES 17 i 31.
DRET A L’EDUCACIÓ I EL LLEURE

Si tinguéssim poders, el nostre desig seria que tots els
nens i nenes gaudeixin de
l’esplai.

Tots els infants tenim dret al
lleure perquè a través del joc
aprenem valors i moltes coses
més. I també tenim dret a anar
a l’escola per tenir molts llibres.

ARTICLE 31. DRET AL LLEURE

Joan. 11 anys.

ARTICLE 38.
DRET A LA PAU I EL BENESTAR

Ni els nens ni els adults hauríem
d’anar a la guerra. Si jo fos rei del
món, el meu desig seria que tots
tinguéssim els mateixos drets.

Maria i Bianca. 11 anys.
ARTICLE 29. DRET A UN MEDI
AMBIENT SALUDABLE

Tots els infants tenim dret a un
entorn saludable i ho podem fer
reciclant en cada paperera, de
plàstic, orgànic...

Aaron. 9 anys.

ARTICLE 29.
DRET A UN MEDI
AMBIENT SALUDABLE

Els nens i nenes tenim dret a
tenir un entorn saludable per
viure i respirar.

Sebastián. 9 anys.

ARTICLE 2. DRET A LA IGUALTAT

Hi havia un company que li estava dient a un altre: tu no jugues.
I jo li vaig dir: tots els nens i les
nenes tenen dret a jugar, no li
pots dir que no a ningú.

Vanessa. 9 anys.

ARTICLE 2. DRET A LA IGUALTAT

Els nens i les nenes poden fer les
mateixes coses perquè tenen dret
a créixer en igualtat. De vegades
quan vaig a les botigues, la dependenta em mira i a una altra
nena que no és gitana no la mira.

Noa. 11 anys.

ARTICLE 23.
DRET A L’ATENCIÓ ESPECIAL

Tots els infants amb necessitats
especials hem de rebre un tractament i educació especials.

Johandri. 11 anys.

ARTICLE 19.
DRET A LA NO VIOLÈNCIA

No hem de pegar a altres nens
i nenes, perquè les coses se solucionen parlant. I la violència
només porta més violència.

Akin i Xavi. 10 i 11 ANYS.
ARTICLE 29. DRET A UN MEDI
AMBIENT SALUDABLE

Judith i Melissa.

El meu desig és que els adults
ens deixin un món més net i lliure de plàstics. Jo vull que a les
botigues no hi hagin tantes bosses de plàstic i que es facin més
ampolles de vidre o cartró.

ARTICLE 2. DRET A LA IGUALTAT

ARTICLE 5. DRET A LA FAMÍLIA

ARTICLE 7. DRET A LA IDENTITAT

Infants i joves tenim dret a la
igualtat, perquè tots som persones i mereixem les mateixes
oportunitats.

La família és bona perquè t’ajuda a viure. I si jo hagués de
canviar alguna cosa seria que
no hi haguessin tantes guerres.

Crec que el dret a la identitat és
molt important, per saber d’on
som, d’on venim i així sentir-nos
part d’un grup.

15 i 13 anys.

Serni. 11 anys.

Isaac. 10 anys.
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deos en el 30è aniversari dels Drets dels Infants

n sobre els seus drets
Geremmy. 10 anys.

Charles. 10 anys.

ARTICLE 19.
DRET A LA NO VIOLÈNCIA

ARTICLE 23.
DRET A L’ATENCIÓ ESPECIAL

Els infants volem la pau. Tant
de bo no hi haguessin guerres
ni tampoc bullying.

Tots els infants amb necessitats
especials hem de rebre una educació i tractament especials.

Júlia. 9 anys.

DRET A EXPRESSAR-NOS
I SER RESPECTATS

Els infants som lliures. Necessitem dir el que pensem, el que
sentim i fer el que volem, respectant les normes de la societat.

Júlia. 9 anys.

Sufian. 11 anys.

Samara. 12 anys.

ARTICLE 7. DRET A UNA
IDENTITAT I NACIONALITAT

ARTICLE 29. DRET A UN
MEDI AMBIENT SALUDABLE

Els infants tenim dret a tenir
una identitat per distingir-nos
i diferenciar-nos i estar feliços.

Totes les nenes i els nens tenim
dret a un entorn saludable per
poder cuidar de la Terra.

Iris. 12 anys.

ARTICLE 23.
DRET A L’ATENCIÓ ESPECIAL

Tots els infants amb necessitats especials hem de rebre un
tractament i educació especials.

Inés i Vicky. 12 i 14 anys.
ARTICLE 25.
DRET A LA SALUT I LA VIDA

Tots els infants amb necessitats especials hem de rebre un
tractament i educació especials.

Nil. 10 anys.

Johana. 9 anys.

ARTICLE 29. DRET A UN MEDI
AMBIENT SALUDABLE

Els infants al col·le juguen a futbol i jo i les meves amigues de
vegades hi volem jugar i no ens
deixen perquè som nenes.

Tots els infants tenim dret a un
entorn saludable i no contaminat. Jo, per exemple, mentre
l’aigua de la dutxa surt calenta
omplo unes garrafes per després
regar les plantes.

ARTICLE 2. DRET A LA IGUALTAT

ARTICLE 19. DRET A ESTAR PROTEGITS

Hi ha nens de l’Àfrica que en
aquests moments ho passen malament i a mi m’agradaria que els
nens poguessin tenir els mateixos
drets i que tots poguessin estar
sans i estalvis.

Jeraldi. 10 anys.

ARTICLE 38.
DRET A LA PROTECCIÓ

Que tots els nens vagin al metge i estiguin bé. Que no tinguin
malalties, ni bacteris. Que no
tinguin res d’això.

Egara. 8 anys.

DRET A LA COMPRENSIÓ
I SUPORT FAMILIAR

Necessitem que ens cuidin, ens
estimin i ens posin roba d’abric
ara que comença el fred. M’agrada la paciència que té la meva família amb el meu germà i amb mi.

Jeran. 13 anys.

ARTICLE 23. DRET A L’ATENCIÓ ESPECIAL

Tots els infants amb necessitats
especials hem de rebre un tractament i educació especials. Penso
que com veiem diferent als nens
i les nenes amb discapacitats, no
ens hi apropem. Hauríem de canviar la idea de les discapacitats i
pensar que tots som especials.

Ivan. 14 anys.

ARTICLE 6.
DRET A L’ATENCIÓ MÈDICA

Tots els infants amb necessitats
especials hem de rebre un tractament i educació especials.

MIRA EL VÍDEO
AMB LES

Ryan. 11 anys.

ARTICLE 29. DRET A UN MEDI AMBIENT
SALUDABLE

El meu desig és que es redueixin
més les fàbriques. Que la gent no
consumeixi tanta benzina. Si no
contaminem molt, tenim més possibilitats d’arribar al futur.

OPINIONS

DELS INFANTS
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Escoles. Una iniciativa pionera d’hàbits saludables i prevenció de les drogodependències per a primària

20 anys de promoció de la salut a
les escoles amb L’Aventura de la Vida!
@fundesplai

Núria
Gassó

C

oneixeu el programa L’Aventura de la Vida? És
un programa impulsat
per Fundesplai i la
subdirecció general de
Drogodependències
del Departament de
Salut de la Generalitat
de Catalunya des del
curs 1999-2000 que
promou els hàbits saludables dels alumnes
de primària. Aquest
curs, L’Aventura de la
Vida fa 20 anys que es
realitza a les escoles
catalanes.
L’Aventura de la Vida és
un programa de promoció de la salut i prevenció
de drogodependències,
promoció d’actituds i
hàbits saludables mitjançant el coneixement i la
pràctica de les habilitats
per a la vida. Es dirigeix a
alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è
de primària, però també
aposta per la complicitat
de les famílies i tota la comunitat educativa.
En aquest sentit, cal destacar que el programa
incorpora sessions especíﬁques d’assessorament
al professorat que es
complementen amb un
servei d’assessorament
permanent i una jornada
de formació anual per a
les famílies, de manera
que mares i pares es puguin implicar en l’educació dels estils de vida
saludable.
L’Aventura de la Vida és
una proposta didàctica
que permet dur a la pràctica el model competencial del currículum actual
mitjançant activitats, espais de debat, contes, etc.
que estimulen l’esperit
crític i el desenvolupament de les habilitats per
a la vida i els hàbits saludables. És un programa
amb un impacte holístic
perquè s’intervé amb els
infants a l’aula, amb for-

L’AVENTURA DE LA VIDA
20 ANYS
1999-2019

L’Aventura de la Vida és
un programa de promoció
de la salut per a infants
d’Educació Primària.
HÀBITS
SALUDABLES

ESCOLES PARTICIPANTS

Nombre d’escoles
per comarques
que han participat
a l’Aventura de la
Vida en algun moment entre el
1999 i el 2019

HABILITATS
PER A LA
VIDA

171.292

Infants diferents que
han participat a l’Aventura
de la Vida en algun
moments de Primària
durant aquests 20 anys.

424

Total de municipis implicats en el
programa en algun moment dels 20 anys.

964

Total d’escoles diferents participants
del programa en algun moment dels 20 anys.

INFANTS PARTICIPANTS

5%

Nombre d’infants
participants per curs

4.943

Curs 99-00

mació especialitzada per
als docents i amb xerrades per a les famílies.
Entre les claus de l’èxit
d’aquesta iniciativa hi
ha potenciar les actituds
i hàbits que afavoreixen
un estil de vida saludable
com a estratègia de prevenció, oferir informació
sobre les conductes que
poden comprometre el
benestar i la convivència,
i desenvolupar entre els
infants les habilitats per
a la vida.
Al llarg d’aquests 20 anys
s’hi han anat sumant escoles, ajuntaments, consells comarcals i diputa-

De tots els infants
matriculats a Primària
a l’escola pública
a Catalunya han
participat en el programa
durant el curs 18-19.

19.462

Curs 09-10

cions i s’ha aconseguit
que el programa s’escampi per tot el territori:
hi han participat un total
de 424 municipis i 964
escoles.
Durant el curs 2018-2019,
23.538 alumnes han format part de l’Aventura de
la Vida! A més a més, en
el marc d’aquesta proposta didàctica s’han realitzat
altres projectes com el del
programa L’aventura de
conversar de Tarragona
Ràdio, que ja té 15 anys
de recorregut. Estem
molt contentes i orgulloses d’aquests grans èxits i
volíem compartir-ho amb
vosaltres.

23.538

Curs 18-19

És una
proposta
didàctica
per al desenvolupament
d’hàbits
saludables
‘Órdago’ i ‘Som-hi’

Fundesplai, a més, ofereix també els programes
“Órdago” i “Som-hi”, destinats a joves de 12 a 16
anys. El primer incorpora
l’educació per la salut des
de la participació, considera el bagatge personal
de l’alumnat fonamental

i situa els i les joves com
el motor dels aprenentatges.
Per la seva banda, “Somhi” analitza conductes i
actituds que poden generar situacions de risc,
ajuda a reconèixer-les i
a descobrir alternatives
saludables vàlides per
als mateixos joves.

Opinió
@froi_salgado

Froilán
Salgado

Adjunt a
Direcció de
Programes i
Gestió

Hàbits
i habilitats
Quina bona pensada
va tenir la persona
que va posar aquest
nom a un programa
d’habilitats per a la
vida, L’Aventura de
la Vida. O hi ha algú
que pensi que la
vida no es una aventura en si mateixa?
Aquest programa
promou justament
això, el desenvolupament d’habilitats
individuals amb
l’objectiu d’estar
millor preparats per
a entomar els reptes
de present i de futur
amb què cadascú de
nosaltres ens podem
trobar. I a més a
més, els explica amb
un llenguatge i una
metodologia que,
amb la necessària
complicitat de la
tutora, arriba directament a l’infant dins
l’aula en l’horari de
tutoria.
Diàriament rebem
a Fundesplai les
cartes que els i les
alumnes fan arribar
al gat Llampec, que
per als qui no heu
tingut l’oportunitat de conèixer-lo
acaba tenint a l’aula
índexs de popularitat similars a l’altre
gran gat còsmic,
Doraemon, en què li
expliquen les seves
vivències, el seus
neguits quotidians,
un petit capítol de la
seva vida..., i el que
es més important,
com pensant en
els missatges dels
cromos de L’Aventura de la Vida els
han anat superant. I
cada repte superat
és una persona més
ben preparada per
entomar els reptes
quotidians del demà.
Gràcies a tota la
Colla, a l’Hèctor, la
Iolanda, el Xabier,
la Marta, al Sergi
i a l’entranyable
gat Llampec per
acompanyar-nos
en L’Aventura de la
Vida.
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La jornada de Fundación Esplai i Fundesplai va reunir més de 140 persones al
Museu de les Aigües de la Fundació Agbar
Joves treball i futur.

Digitalització, formació adaptada i
suport, claus per a la inserció juvenil
@issantero

Isa
Santero

M

és de 140
persones van
participar en
la jornada “Joves, treball i futur” organitzada per Fundación
Esplai i Fundesplai
el passat dimecres 16
d’octubre al Museu de
les Aigües de la Fundació Agbar a Cornellà de Llobregat.
L’acte va servir per
a compartir experiències entre joves,
empreses i administracions públiques
que participen en el
programa Jove Valor
que impulsen les dues
entitats.

El Jove Valor ofereix
formació i treball a joves

Infància.

amb diﬁcultats d’inclusió. La passada edició
del programa va aconseguir un 62,5% d’inserció
laboral dels joves participants.
Núria Valls, directora
general de Fundación
Esplai, va obrir la jornada recordant les altes taxes d’atur juvenil
i com, gràcies a la col·laboració amb altres
entitats, es va posar en
marxa la iniciativa Jove
Valor: “Fa uns anys vam
conèixer a fons l’experiència dels projectes
d’ocupació amb joves
—molt exitosos— que té
la Fundació Procerrado
al Brasil i vam decidir
seguir-ne l’exemple.”
Valls va destacar l’èxit
del Jove Valor i va concloure que cal un gran
pacte entre administracions, empreses i or-

Carles Grau. El CEO del Mobile World Capital de Barcelona i patró de Fundesplai va analitzar
els reptes de la nova economia digital. FOTO: A. VALLE

ganitzacions per lluitar
contra l’atur juvenil.
Posteriorment, va
intervenir Carles Grau,
CEO del Mobile World
Capital Barcelona.
Grau va fer una anàlisi
de com la tecnologia
està canviant la societat i els mercats, on
la digitalització i la ve-

locitat de les transformacions són les principals característiques
en aquest moment.
A més, va dir que de
cara al 2020 s’espera
que a Europa es creïn
900.000 nous llocs de
treball en l’àmbit digital, la qual cosa representa una oportunitat
per als joves, però cal

eliminar les barreres de
gènere que encara existeixen perquè les dones
hi puguin accedir en
condicions d’igualtat.

Experiències joves

La segona part de l’acte
va constar d’un espai de
diàleg en què van participar Salvador Carrasco, catedràtic de Socio-

logia de la Universitat
de Barcelona i patró
de Fundesplai; Susan
Kalunge, coordinadora
dels projectes d’Avalot
(els i les joves de la UGTCatalunya); José David
Múñoz, que va venir en
representació d’una de
les empreses que contracta joves-valor —Mail
Boxes, etc.— i d’una associació d’empreses del
Prat. La taula va ser
moderada per Bea Beza,
responsable de projectes
de la Fundació Agbar.
Els i les joves participants al Jove Valor
van explicar les seves
experiències. L’acte va
acabar amb un reconeixement a les empreses
i als ajuntaments de
Cornellà, Esplugues i el
Prat de Llobregat, que
van participar en el programa.

Més de 130 infants de 6 esplais de la Federació s’han beneﬁciat d’aquesta iniciativa

La Fundació IMO revisa la salut ocular d’infants dels esplais
@asunfederacio

Asun
Gil

M

és de 130 infants
de 6 esplais de
la Federació
Catalana de l’Esplai
s’han beneﬁciat de les
revisions oculars gratuïtes de la Fundació IMO
dintre del seu programa
de salut ocular per a la
Espais per a revisions. Els oftalmòlegs de la Fundació IMO van adequar sales per poder
infància desafavorida.
fer completes revisions. FOTO: FUNDACIÓ IMO

Oftalmòlegs de l’IMO
es van desplaçar fins
als centres d’esplai, on
van adequar espais com
en una veritable clínica
oftalmològica per atendre els diversos infants.
Posteriorment es va
establir un seguiment
periòdic per als casos
que ho requereixen i es
va fer revisió d’infants
tractats amb anterioritat. En el cas d’infants

que necessiten ulleres,
Fundesplai s’encarrega
de facilitar-los-hi sense
cost. Aquesta col·laboració conjunta per a les
revisions oculars va començar l’any 2014. Des
de llavors, un total de
1.369 infants s’han beneﬁciat d’aquesta iniciativa que, a més, en cada
edició revisa els casos
atesos per comprovarne l’evolució favorable.

12
D I A R I D E L A F U N D A C I Ó C AT A L A N A D E L ’ E S P L A I

desembre 2019 / núm. 82

La proposta de Fundesplai per al 2019-2021 vol contribuir a una societat més oberta i tolerant

NuSOS per a la ciutadania global dav
Marc de la proposta
VALORS

Sentiment de pertinença a la humanitat
Empatia • Diversitat • Cooperació
Defensa dels Drets Humans
Cura del planeta

ACCIONS
Formació

Activitats i
projectes ApS
Reptes col·lectius

@sescardibul3

Susagna
Escardíbul

N

uSOS per a
la ciutadania
global és la
nova proposta educativa de Fundesplai
per als cursos 20192021. Forma part
d’un marc de treball
més ampli centrat
en els valors de la
convivència i la sostenibilitat sota el qual
es desenvoluparan
diferents propostes i
iniciatives en els propers anys. Parteix de
la base que els reptes
d’abast mundial com
ara les migracions,
l’emergència climàtica o la pobresa
exigeixen un canvi
urgent en les nostres
formes de pensar i
en els nostres estils
de vida i de conviure.
L’educació ha d’oferir les eines necessàries perquè de
forma global ajudi les

persones a comprendre el món complex
on vivim i on hem de
poder imaginar i cooperar per a un canvi
positiu.
NuSOS posa el focus en el
tema de la mobilitat de les
persones, les migracions
i el refugi. Té per ﬁnalitat
que els infants, joves i els
diferents col·lectius amb
els quals treballem reconeguin els Drets Humans
i la diversitat com a valors
indispensables. En l’actual context de creixent
diversitat i d’increment
dels discursos xenòfobs,
és molt necessari redoblar els esforços perquè
els infants i joves se socialitzin en aquests valors
i treballar per combatre
l’alterofòbia en les seves
diverses manifestacions.
NuSOS també és una
oportunitat per a revisar les nostres mirades
i narratives, en l’àmbit
personal i professional, a
ﬁ que cap diversitat derivi en desigualtat. Prendre
consciència, com diu An-

La Bolboreta, papallona en gallec, pertany a
l’espècie de la migradora dels cards (Vanessa
cardui) i serà l’encarregada d’acompanyar les
activitats dels infants més petits. La proposta
relata el seu viatge, des del nord d’Àfrica ﬁns
al nord d’Europa. Ens convida a ser crítiques
amb les diferents realitats que veu: diversitat
de llengües i costums, fronteres entre països,
desigualtats, etc.
La Ubuntu s’adreça als nens i les nenes majors de 8 anys. És un personatge que pren
forma de maleta i s’ha triat com a símbol de
la idea de viatge i de l’experiència migratòria. Es relaciona amb tot tipus d’emocions i
sentiments: esperança, somnis, pors, pèrdua.
El viatge de la Ubuntu relata la duresa de les
migracions forçoses.
Ambdós personatges ens transmeten un missatge ètic essencial: la creença en un vincle
universal que connecta a totes les persones
del planeta.

gélica Dass (impulsora
del projecte Humanae),
de “quan tractem altres éssers humans com
menys humans”. Per
això, és imprescindible
que vetllem per la inclusió de totes les “veus”
(pluricultural, discapacitat, edat, gènere...) en els
nostres projectes. Impulsar activitats que decididament fomentin l’estima
de l’altre i serveixin per
desmuntar visions estereotipades. Revisar-nos
permanentment perquè
ningú està exempt de
pors i prejudicis. Ampliar
el coneixement i els referents sobre la diversitat
de procedències i cultures
amb les quals convivim.
El títol de la proposta té
doble signiﬁcat. D’un costat, la urgència de desfer
els “nusos” que impedeixen solucionar aquestes
situacions tan crítiques, i
de l’altre costat, la necessitat de teixir “nusos” de
complicitats que uneixin
la ciutadania per afrontar globalment aquests
reptes.

EIXOS

Drets Humans
Migració i refugi
La riquesa de la diversitat
Estils de vida per a
la cura del planeta

Reptes col·lectius

La proposta educativa
compta amb diverses
eines. Les activitats de
lleure per a totes les edats,
enfocades a despertar
l’esperit crític i aprofundir
en els continguts, un eix
d’animació amb la Bolboreta i la Ubuntu, que actuen com a ﬁl conductor
de les diferents propostes
i dos reptes col·lectius per
a reforçar la incidència al
territori. El primer repte s’ha dut a terme en el
marc de la celebració del
Dia Internacional dels
Drets de l’Infant. Milers
d’infants han defensat
la pervivència dels seus
drets i han manifestat la
seva indignació davant la
vulneració dels drets dels
infants migrants i refugiats. En uns mesos, el 21
de març, Dia Internacional contra el Racisme i la
Xenofòbia, impulsarem
la campanya #méspontsimenysmurs per infondre el missatge que ens
cal més unió i vèncer els
murs mentals i físics que
ens desconnecten de les
altres persones.
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tolerant des de l’educació

davant els reptes climàtics i socials
Competències interculturals

Competències per a la ciutadania global

Opinió
@jaruizFCE

José
Antonio Ruiz

Mostrar empatia, posar-se en el lloc de l’altre i
aprendre a mirar el món des de diferents perspectives.
Expressar humilitat cultural o visió crítica sobre
les pròpies creences i costums.
Aplicar l’escolta i el diàleg com a eina d’entesa
i participació entre les persones. Assumir el
conflicte per cercar noves i creatives solucions.
Manifestar una actitud de respecte i valoració
positiva de la diversitat lingüística de l’entorn
pròxim i d’arreu.
Mostrar interès per conèixer la diversitat de
codis de la comunicació i les normes d’ús implícites perquè què diem, com, quan i de quina
manera pot tenir un efecte diferent a l’esperat.
Establir vincles i relacions actives amb persones
o grups amb els quals habitualment no tenim
relació, treballant sobre interessos i aspectes comuns que ajudin a reduir visions estereotipades.

A nivell
cognoscitiu
Comprensió
crítica dels
problemes
que afecten la
humanitat així
com dels valors
universals
reconeguts a
la Declaració
Universal dels
Drets Humans.

Reconèixer
les interdependències i les diferents dimensions i angles
dels temes.

A nivell
socioemocional
Sentit
de pertinença
a una comunitat
global i a la
humanitat on es
comparteixen
valors de solidaritat i de corresponsabilitat.
Empatia i
respecte a les
diferències i a la
diversitat.

A nivell
conductual
Capacitats per a
afrontar els reptes
de forma col·laborativa, amb mirada
“glocal”.

Conrear el diàleg
“inter”, intergeneracional, el diàleg
interreligiós, el diàleg
interètnic, el diàleg
intercultural, el diàleg
entre civilitzacions...,
sabent que aquest
diàleg ni pot consistir
en la imposició de
criteris ni ha de tenir
com a resultat necessari que pensem el
mateix ni pot concloure amb la sensació
dominant de vencedores i vençudes.

Els equips es formen en la proposta educativa

La posada en marxa
d’una proposta educativa
implica fer-la extensiva
a totes les persones que
estaran relacionades en
el seu desplegament:
monitores i monitors
dels centres d’esplais i
dels espais educatius de

les escoles (menjadors,
extraescolars, etc.), treballadores i treballadors i
voluntàries i voluntaris de
l’organització...
Així, es van organitzar
diferents trobades amb
els equips per tal de formar sobre els principals

aspectes de NuSOS i els
recursos educatius que
inclou. Entre aquestes,
destaquen la presentació
que es va fer a les més de
300 persones treballadores del temps del migdia
de les escoles el 26
d’octubre de 2019 amb la

intervenció de Nadia Ghulam (veieu plana 15); el
Movidic (14 de setembre
de 2019), que va reunir
més de 200 monitores
i monitors d’esplai a
Montesquiu (Osona); la
jornada amb els equips
de petita infància de

les escoles bressol on
Fundesplai és present a
Barcelona (9 de setembre
de 2019), o les jornades
amb treballadores i treballadors de l’estructura
de Fundesplai del 7 i 8 de
novembre a Can Mateu
(Vilanova de Sau).

Adjunt a Direcció
de Relacions
Institucionals
i Continguts

Nusos
pels drets
La Convenció dels
Drets dels Infants
ha fet 30 anys el
2019. Quatre principis bàsics la regeixen: interès superior
de l’infant, no
discriminació, dret a
la vida, la supervivència i el desenvolupament i la
participació. El món
ens deixa reptes
sense precedents:
migracions i refugi,
canvi climàtic, fam
i pobresa, desigualtats i injustícies...
que concerneixen a
tota la humanitat i
exigeixen un canvi
urgent. Per damunt
de tot, prendre
consciència de la
interdependència dels nostres
actes i reconèixer
la responsabilitat
col·lectiva respecte
a les altres persones i el planeta. Un
cop més l’educació
és i serà clau. A
Fundesplai hem
posat en marxa
NuSOS, un programa d’educació en el
lleure sobre les migracions i el refugi,
on reivindiquem el
principi de justícia
global i els drets
sense condicions
i per a tothom; la
defensa dels valors
democràtics i el
reconeixement de la
diversitat; la reflexió sobre l’impacte
social i ambiental
dels nostres estils
de vida, i, per últim,
el foment d’una
consciència de
ciutadania global.
Avui, ens hem de
comprometre a
teixir nusos per la
defensa dels Drets
de la Infància i els
Drets Humans.
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Expertes i experts opinen sobre la
importància de l’educació en la diversitat

Representants d’entitats que treballen amb persones migrants ens expliquen com veuen la situació actual
Mira l’entrevista
en vídeo!

Julia Fernández Quintanilla

Jordi Garcia

DIRECTORA GENERAL ACCEM

“Cal intensificar les campanyes
de sensibilització”
Per ser considerat refugiat al nostre país és necessari un procediment administratiu que s’estén
com a mínim un any. El context
sociopolític i de sol·licitants ha suposat una complexitat en el procés
d’integració. Creiem que cal intensificar les campanyes de sensibilització, una aposta decidida dels
governs per la conscienciació de
la societat d’acollida i millorar els
procediments administratius. En
general, hi ha un increment de la

polarització social basat en l’avenç
de partits i posicionaments amb
una forta oposició a temes com
la immigració. Aquesta situació
està contaminant el discurs d’altres partit polítics i fent que adoptin plantejaments impensables
un anys enrere. Davant d’aquesta
situació, la defensa més potent
és el coneixement, l’educació i la
sensibilització per a la promoció
d’una consciència crítica entre la
ciutadania.

STOP MARE MORTUM

“Es veu la migració com un perill i,
en canvi, és una riquesa”
Les nostres línies de treball són sobretot sensibilització i incidència
política i dintre d’aquesta última,
portar temes legals. En aquest sentit
el nostre objectiu és fer demandes al
govern des de la societat civil per fer
aquests canvis legislatius necessaris
o fer efectiva la legislació que ja està
vigent però que en canvi no s’han fet
servir per tenir unes vies legals i segures i que no hi hagi més morts a la
Mediterrània.

Mira l’entrevista
en vídeo!

Gerard Català
INTERVENCIÓ SOCIAL.
ADVOCAT DEL PROGRAMA
DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL
DE CREU ROJA A BARCELONA

Ángeles Schjaer
ASSESSORA PEDAGÒGICA A OPEN ARMS

“Cal tendir més ponts i
ser més solidaris”
Migrar és un dret i s’estan vulnerant
els drets de les persones migrants. No
es deixa entrar les persones no solament pel color de la seva pell, sinó per
la seva condició econòmica. Crec que
la gent s’hauria de posar a les sabates
de l’altre.
Veurien que tenien una història, una
família, una casa i una vida al país
però que es llancen al mar perquè
no tenen altra possibilitat. Cal tendir
més ponts i ser més solidari.

Des dels inicis, Open Arms ha fet sensibilització, i per a nosaltres és molt important l’educació. Per a aquest curs
hem preparat una metodologia que
es diu educació per a la llibertat on,
a més d’explicar les missions que es
fan al mar, parlarem d’empatia i drets
humans per fer que els nens es posin
a les sabates dels nens que estan en
aquesta situació. A l’era on més connectats estem és quan més desconnectats estem entre nosaltres. Tothom
mira una pantalla i ningú mira el veí.

El món de l’educació i el del lleure, en
particular, pot comportar sensibilització i mobilització ciutadana. Es veu
la migració com un perill i, en canvi,
ha de ser una riquesa i vosaltres, que
teniu un contacte directe amb els infants i les famílies que van als vostres
centres, aquesta incidència la podeu
transmetre sobradament perquè teniu
ja els “clients” a casa vostra i solament
heu de fer el producte i el producte és
sobradament atraient i encoratjador.

“És la crisi de refugiats
més greu des de la II Guerra Mundial”
Creu Roja porta molts anys atenent
col·lectius en risc d’exclusió social,
com les persones immigrades i demandants de protecció internacional.
En el que portem d’any, més de 73.600
persones han iniciat la sol·licitud per
demanar protecció a Espanya, més de
9.000 a Catalunya, dades mai vistes al
nostre país.
Disposem d’un sistema d’acollida que no
ha estat capaç de planiﬁcar mesures urgents davant de la crisi de refugiats més
greu des de la II Guerra Mundial. És un

repte que s’ha d’abordar des de la Unió
Europea i la comunitat internacional.
Una possible mesura seria permetre
excepcions a les regulacions de visat
de la UE i promoure l’expedició de visats humanitaris i de protecció. L’obligació de visats hauria de ser suspesa
per als nacionals i residents de països
en una crisi humanitària signiﬁcativa.
L’educació formal i no formal sobre valors humanitaris i l’adquisició de destreses per a relacions interpersonals
afavoreixen la convivència política.
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el perfil

Nadia
Ghulam

Nadia Ghulam
Va néixer a Kabul
(Afganistan) el 1985
i viu a Catalunya
des del 2006. Va
patir la guerra: una
bomba la va ferir i,
posteriorment, el
seu germà va morir.
Per tal d’ajudar la
seva família en un
moment en què les
dones no podien ni
treballar ni estudiar,
va haver d’assumir
la identitat del seu
germà per poder
fer-ho. Començar a
formar-se va representar una “llum”
per a ella: “Soc
feliç quan estic a
l’aula!”. Ha coescrit
diferents llibres, és
educadora social
i té el màster en
Desenvolupament
Internacional.
S’acaba d’incorporar a l’equip
de continguts de
Fundesplai.

@AlfonsValle

Alfons
Valle
Has viscut la guerra
i experiències molt
dures des de ben petita. Consideres que
l’educació encara pot
ajudar a canviar les
coses?
Quan vaig començar a
estudiar a l’Afganistan
tenia 16 anys, abans era
analfabeta. Cada dia,
quan tornava de treballar i estudiar em trobava
amb un noi que tenia 20
anys i venia coses al carrer i em deia que no tenia temps per a estudiar.
Durant molt de temps,
vaig ensenyar-li tot el
que havia après durant el
dia i ell va acabant dientme mestra! Això em va
animar a acollir els nens
del barri: els portava a
casa meva i els ensenyava a escriure.
Per tant, durant la guerra, després de guerra,
en tota la meva vida...
sovint penso que l’única cosa per la qual soc
en aquest món és per
aprendre i ensenyar.
Quan soc a classe és
quan gaudeixo i soc feliç. Quan estic aprenent
veig llum i aquesta llum
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l’entrevista
“L’acompanyament,
l’empatia i la paciència
són clau amb
les persones
que migren”
Educadora social
i narradora

em dona felicitat. Sense
formació, ets en un món
fosc.
Has estat a Lesbos
col·laborant amb les
persones refugiades.
Quina visió creus que
tenim des d’Europa
de les migracions?
Aquí, a Europa, sovint
parlem d’integració,
d’acolliment, però no
sabem ben bé com ferho, malgrat que tenim
totes les possibilitats.
Hem elaborat moltes
teories, disposem de
moltes eines, però una
cosa és el que diuen les
teories i l’altra enfrontarse a una persona com a
professional i utilitzar
les habilitats apreses. Jo,
com a educadora social,
ho he trobat molt difícil
al camp de refugiats: no
som solament davant de
nens petits, hi ha gent
adulta que té una educació, una tradició, una
cultura... hem de ser
capaços de treballar en
aquest context. És molt
difícil canviar els hàbits
de persones que tenen
20, 30, 40... anys per tenir una bona convivència
als països d’acollida.
Per poder tenir una bona
convivència cal posar-se
en el lloc de l’altre.
Quina hauria de
ser la clau en aquests
processos?
La integració ha de ser
mútua: les persones migrades han vingut a fer la
seva vida però en un país
en pau. La nostra visió és
que la gent que ve ha de
fer les coses exactament

com nosaltres. Per la
seva banda, la seva necessitat és tenir menjar,
feina i pau i no la necessitat de fer totes les coses
com es fan aquí. Per tant,
una de les paraules que
com a educadora social
vaig aprendre i utilitzo
moltíssim és acompanyament. És molt important estar al costat
de l’altra persona però
deixar que sigui ella qui
faci els canvis a la seva
vida, que seran volguts.
La integració ha de tenir
en compte que els hàbits
que nosaltres volem per
a una bona convivència
arribaran amb el temps,
amb acompanyament i
paciència.

L’educació
és la llum
del futur
món, el més important
que falta és que la gent
s’estimi.

Creus que es donen
aquestes condicions?
No, perquè aquí hi ha
un límit temporal de
sis mesos. En sis mesos
t’acollim i has de deixar
hàbits i tradicions de
tota la vida... no és fàcil.
Jo mateixa, que porto 13
anys aquí, encara estic
aprenent moltes coses.

Com va ser la teva
experiència d’haver
de tirar endavant la
teva família sent tan
jove?
Per fer-ho em vaig haver
de vestir de noi, per poder treballar i estudiar, ja
que en aquells moments
al meu país les dones
no podien fer cap de les
dues coses. Això ha tingut ressò mediàtic a Europa, però per a mi va ser
simplement una barrera
que havia de trencar per
ajudar la meva família.

I quan tornes
al teu país?
M’he convertit en una
“dona frontera”, ni soc
de l’Afganistan ni soc de
Catalunya. Quan me’n
vaig a l’Afganistan, creuen que soc europea, i
quan vinc aquí soc afganesa. Però, tot i això, gràcies a la meva formació i
al suport del meu entorn
i de les meves amistats,
que m’han ensenyat
molts valors, he aconseguit que allà on vagi,
m’estimin. En aquest

Com veus la situació
dels drets de
les dones?
Si la comparéssim amb
la de l’Afganistan, semblaria que aquí no hi ha
discriminació per raó
de gènere, però viure
en aquesta societat com
a dona, com jo ho estic fent ara, fa que vegi
desigualtat en molts
sentits. Jo estic en contacte directe amb molts
col·lectius de dones, tant
autòctones com d’altres,
i quan les sento em pre-

ocupa el concepte que
tenen de llibertat, de la
seva llibertat.
La llibertat d’una persona no l’ha d’atorgar
ningú, ha de sortir d’ella
mateixa. Moltes dones
no coneixen què és per a
elles la llibertat i sovint
la societat deﬁneix que
la llibertat té l’ha de concedir un altre: el pare, el
teu marit, germà... No!
La llibertat ha de sortir
de tu i l’altre l’ha de respectar, encara que t’equivoquis.
Com valores NuSOS,
la proposta educativa
que impulsem que
treballa les migracions, la convivència i
la sostenibilitat?
Jo la trobo una gran iniciativa i teniu tot el meu
suport, però no és fàcil.
Treballar amb aquests
nusos, barreres... segons els col·lectius o
cultures diferents fa que
sigui molt difícil, perquè
no coneixem les altres
cultures en profunditat,
la seva llengua... Però
m’agrada molt aquest
concepte d’acompanyament a l’altre, sense
posar pressa... Crec que
funcionarà!
Mira
l’entrevista
en vídeo!

Qüestionari

Proust

Si no fossis
educadora social,
què series?
Professora universitària.

Persona que
admires a la vida
real?
La meva mare.

El seu heroi/heroïna de ficció?
Amitabh Bachchan.

Què és la felicitat
per a vostè?
La llibertat.

La seva flor
preferida?
El gessamí.

Un llibre?

Els dimarts amb
Morrie, de Mitch
Albom.

Una música?

Blowing in the
wind de Bob Dylan.

Una pel·lícula?

El meu nom
és Khan,
de Karan Johar.

El seu menjar
preferit?

De Catalunya, la
truita de patates.
De l’Afganistan,
el gabli palau (arròs
amb panses, xai,
etc.).

Un somni.
Pau.
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Apunt
pedagògic

A peu de carrer... per Júlia Hinojo
Entrevista a:

Salvador Samitier

Cap de l’Oficina Catalunya del Canvi Climàtic de la Generalitat

El color
de la pinya

Al Club d’Esplai Bellvitge, que acaba de celebrar el seu 50è aniversari. Nascut el 1969 de la
mà d’un grup de voluntaris/es per atendre els
infants d’un barri sense
serveis, va ser una de les
llavors de Fundesplai, un
gran projecte que el darrer any va arribar a prop
de 260.000 persones.

A La Liga Iberoamericana
de Organizaciones de la
Sociedad Civil, que celebra 20 anys i ho fa
organitzant el IX Foro
Iberoamericano a Buenos Aires. En un moment
com l’actual, les seves
27 entitats, de 17 països
diferents, esdeven més
importants que mai.

No és bona notícia que
l’extrema dreta de Vox
hagi multiplicat representació al Congrés. Una
setmana després de les
eleccions ja demanaven
la retirada de l’Estat espanyol de la Convenció
Internacional dels Drets
dels Infants, per poder
expulsar els menors migrants no acompanyats.

“Hem d’ajudar la Xina
a créixer amb menys petroli”

E

l cap de l’Oﬁcina Catalunya del Canvi Climàtic assegura que
l’augment de les energies
renovables trencarà l’oligopoli energètic actual,
que es basa en un model
nuclear només accessible
per a grans inversors.
Amb la crisi climàtica, s’ha
d’evitar tant el negacionisme
com el catastroﬁsme. Samitier, químic de formació, obvia
la incongruència del discurs
que desmenteix l’existència
del canvi climàtic, perquè la
ciència fa temps que ha demostrat que les alteracions del
clima són una realitat aliena
a les opinions. Alhora, rebutja la visió apocalíptica de qui
creu que ja no hi ha marge de
millora.
El 7 de maig, la Generalitat va declarar l’estat
d’emergència climàtica.
Quina mesura és més
urgent?
Gairebé totes són prioritàries. A Catalunya, només un
16% de la producció d’energia elèctrica és renovable. El
nostre model elèctric és bàsicament nuclear.

El repte era que el 2030 les
renovables produïssin el 50%
de l’energia a Catalunya.
El repte és aconseguir un model renovable sense passar pels
combustibles fòssils, que fan
que les emissions s’incrementin.
Catalunya necessita treballar
per implantar les renovables i,
sobretot, la fotovoltaica, que és
el gran nínxol. És trist que països on no tenen gens de sol, com
Alemanya, tinguin més energia
fotovoltaica que aquí.

L’energia fotovoltaica
multiplicaria
el nombre d’actors al
sistema energètic”
Què falla del sistema?
Que és oligopolístic. Hi ha un
conjunt d’empreses que dominen el mercat, on és difícil
que n’entrin d’altres. La fotovoltaica pot trencar aquest
oligopoli. Vull dir, una central
nuclear no la pot fer qualsevol.
Necessites inversions fortes.
En canvi, amb la fotovoltaica,
l’energia distribuïda, l’autocostum... la quantitat d’actors
al sistema es multiplicaria.

Barcelona tindrà el clima
de Múrcia l’any 2050. El
coneixement científic sobre
el canvi climàtic està molt
distanciat de la visió que
en té la gent?
És possible. Els cientíﬁcs que
estudien el tema estan amoïnats perquè tenen la visió a
llarg termini de quins poden
ser els impactes si la societat
no canvia de patrons. En canvi,
la gent tenim molts problemes
en el nostre dia a dia i ens costa
pensar en el futur llunyà.
El moviment de Fridays for
Future i el pes que comença a tenir als mitjans de
comunicació la perspectiva
climàtica està fent canviar
les actituds de la gent?
Sobretot entre la gent jove.
També perquè els canvis són
més evidents i ja no parlem
dels impactes al futur, sinó del
present.
Els esforços dels països avançats en matèria
climàtica són suficients si
els estats “menys conscienciats” segueixen sense
aplicar cap mesura?
Serveixen, però no són suﬁcients, perquè veiem que les
emissions a escala mundial
han anat augmentant. És veritat que on més s’incrementen
és als països en vies de desenvolupament, perquè ara els
toca créixer i tenen el mateix
dret que nosaltres a tenir el
nostre nivell de vida.
Es pot créixer sense contaminar?
S’han de produir dues situacions. Nosaltres hem de reduir
les emissions i, a més, hem de
ser generosos i transferir coneixement i tecnologia a països
com la Xina o altres estats en
vies de desenvolupament perquè puguin créixer sense haver
de consumir tant de carbó o petroli com hem fet nosaltres en
el passat.

CAP D’ANY I ANY NOU

en plena natura!
Gaudiu de les festes amb la família i amics
a les cases de colònies i albergs de Fundesplai
+ dormir
Sopar de gala ner
ge
e
+ brunch 1 d
Adults: 76,5€ 12 anys: 52,50€
Infants de 3 a 2 anys: Gratuït
Infants de 0 a

+ dormir
Sopar de gala ner + activitats
ge
+ brunch 1 de
serves
Informació i re
Adults: 84€ 12 anys: 60€
Infants de 3 a 2 anys: Gratuït
g
@fundesplai.or
casesdecolonies
Infants de 0 a
splai.org

93 474 46 78
cases.funde
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Salvador
Carrasco Calvo
Sociòleg.
Patró de
Fundesplai

L’escola importa

No faig una ressenya, recomano un llibre. L’Enric Prats,
amb aquest títol, ha publicat a
Eumo (Vic, 2018) una obra de
lectura apassionant. L’autor,
d’entrada, ens adverteix que
hi trobarem moltes ambigüitats (“potser”, “sembla que”),
nous interrogants i, molt sovint, un to de provocació. És
un llibre per a repensar l’educació des d’una perspectiva
crítica.
Es fa interrogants cabdals,
com si es pot seguir parlant
de l’educació com un bé públic mentre la política cedeix
el terreny a l’economia; o la
deﬁnició mateixa del concepte d’educació (educare versus
educere). En el llibre s’analitzen tres models o maneres
de fer política en educació:
utòpica (la llei marca els mínims i els professionals decideixen); “triler” (l’intercanvi
de cromos entre els partits
i el món real de l’educació a
part), i “l’escombra” (el que
arriba desfà tot el que ha fet
l’anterior, la politiqueria).
Pel llibre desﬁlen les grans
qüestions educatives i escolars: l’escola inclusiva i democràtica, que “fa remoure
la caverna”; l’exercici de la
professió docent i la petjada
que deixen “els mestres que
han vist món” i “no siguin cadàvers ambulants”, etc., etc.
Cada capítol del llibre és una
caixa de sorpreses, plena de
vida i de passió per l’escola i
l’educació.
Per acabar, recollim un comentari sobre una de les
paradoxes que analitza el llibre: “Per a molts innovadors
l’escola hauria de recuperar
la noció clàssica d’espai de
lleure”, i una de les seves
conclusions: “L’escola del futur és brillant, però el futur de
l’escola està emboirat.”
Un llibre escrit des del coneixement profund del pedagog i
els rics referents del seu autor.

