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Dret al
lleure en
temps de
Covid-19
L’educació en el lleure forma part integral
del sistema educatiu
i esdevé un element
fonamental en el
d es en v o lup am en t
dels infants i joves.
És un Dret de l’Infant
en majúscules i un
element compensador de les desigualtats, esp ecialment
en un moment en
què la pandèmia està
engrandint l’escletxa
educativa i social.

Bretxa.

La pandèmia ha ampliat les diferències entre infants

L’educació en el lleure,
garantia d’igualtat en
temps de pandèmia

El segon any de la
proposta educativa
NuSOS de Fundesplai girarà entorn de
les migracions i la
diversitat

pàg.
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CENTRE ESPLAI

Ampliació
amb criteris
sostenibles

La pandèmia
engrandeix
l’escletxa
social

Els treballs incorporen mesures per
reduir la petjada
ecològica

pàg.
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Joves

Inclusió Jove
FOTO: Josep m. VALLS

Amb la campanya de
colònies i casals d’aquest estiu, el lleure
educatiu va ser el primer a fer front amb
èxit al repte organitzatiu, sanitari i educatiu en el context de
la pandèmia de la Covid-19 i va demostrar
una capacitat d’organització reeixida que
va vetllar per la seguretat dels infants amb
protocols de prevenció i mesures higienicosanitàries.
Per tot això reclamem
que es permeti al lleure educatiu desenvolupar la seva activitat.
I més encara tenint en
compte que la majoria de les activitats
es desenvolupen en
l’entorn més proper
dels infants, sense
que comporti un augment de la mobilitat.
Volem ajudar en el
control de la pandèmia i volem fer-ho al
costat dels infants i
de les famílies més
vulnerables, perquè
des de l’educació
emocional i en valors
que aporta el lleure
educatiu fem possible l’adquisició d’hàbits saludables, que
són més necessaris
que mai, per combatre la Covid-19.

Proposta
educativa

La pandèmia de la Covid19 i les seves conseqüències sanitàries i socials han incrementat les desigualtats, que afecten especialment els infants en

situació de vulnerabilitat. Les activitats d’educació en el lleure tenen un paper compensatori en
l’educació de nenes i nens.

pàg.

Fundesplai promou
aquest programa
d’inserció sociolaboral
adreçat a joves amb
discapacitat intel·lectual

pàg.
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Iniciatives juvenils sobre els ODS

Premis
Joves pel Demà
Fundesplai, amb el suport del Diari ARA, impulsa els Premis Joves pel Demà, per a joves de 13
a 17 anys que vulguin tirar endavant un projecte de millora social o ambiental relacionat amb
els objectius de desenvolupament sostenible
(ODS). Per participar-hi, cal inscriure’s a www.
fundesplai.org i enviar un vídeo de 3 minuts
abans del 15 de desembre de 2020.

pàg.
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Sandra
Ortonobes
Divulgadora científica
i youtuber, amb el
seu canal @Hiperactina suma més de
240.000 subscriptors

pàg.
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Josep
Gassó
President de
Fundesplai

Directament
Invertir
en les
persones
La pandèmia de la Covid-19 ha provocat una
crisi sanitària de primera
magnitud, però les seves
conseqüències han generat situacions de greu risc
per a l’economia, l’ocupació i la cohesió social. Les
persones en situació de
vulnerabilitat (infància i
joventut en situació de risc,
persones gran dependents,
persones amb discapacitat...) estan patint un fort
impacte negatiu.
Davant d’això les institucions públiques catalanes,
però també l’Estat, i de
manera destacada la UE,
estan dotant de mitjans
extraordinaris per fer-hi
front i superar els efectes
més adversos amb la màxima eficàcia possible. Unes
polítiques públiques imprescindibles que han de
comptar a Catalunya amb
les més de 3.000 entitats
d’iniciativa social sense
afany de lucre que configuren el Tercer Sector Social i
que estan sent decisives en
l’atenció a les persones que
més estan patint aquesta
crisi.
Invertir en les persones i
en les organitzacions que
les representen és crear futur i avançar cap a una democràcia més garant dels
drets i les llibertats.
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Respecte als adolescents,
cal treure etiquetes de les aules!
No serveix de res posar el problema
per davant. Cal mirar el món des
de la seva perspectiva!

opinió

Jaume Funes. Psicòleg i educador

Carlos Giménez

L'apunt

Catedràtic d’Antropologia de la UAM

Ciutadania global davant la crisi civilitzatòria
Estem en un moment de crisi
civilitzatòria. La pandèmia, el
canvi climàtic, les desigualtats
socials i les migracions representen reptes globals i la ciutadania global s’erigeix com una
resposta, però cal abordar-la
des de 5 dimensions: relacions,
drets i deures, pertinença, institucionalitat i participació.
Quan parlem de ciutadania parlem de relació entre subjectes
lliures i iguals, en un context democràtic d’institucions legítimes

i legitimades que protegeixen
drets i exigeixen responsabilitat.
L’anterior ens porta als drets i
deures. En un món d’alta mobilitat humana cal superar les respostes històricament excloents
de la gestió de societats diverses
i apostar per la igualtat de drets,
la integració sense que ningú
hagi d’abandonar la seva cultura com a requisit previ. Això
ha de complementar-se amb
els deures, amb una ètica de la
corresponsabilitat individual.

La tercera dimensió és la pertinença. Quant a la ciutadania
global, el desafiament planetari
del canvi climàtic pot suposar
un reforç del sentiment de pertinença a la humanitat.
En quart lloc, la ciutadania
mundial requereix, en línia
amb l’objectiu de desenvolupament sostenible 16, d’institucions nacionals i internacionals
legitimes i legitimades, la qual
cosa suposa un món amb multilateralisme democràtic.

I és aquí on la proposta NuSOS per a la ciutadania global juga un paper fonamental per educar infants i joves
en una veritable interculturalitat d’igualtat i respecte a
la diversitat dins del marc
global de la lluita contra les
desigualtats, el canvi climàtic i la pandèmia.

Núria Valls

Reflexions

Directora general de Fundación Esplai
i presidenta de la Liga Iberoamericana

La transformació digital com a dret social
Un dels impactes de la crisi
de la covid-19 que genera més
consens és que la virtualitat
formarà part cada cop més de
les nostres vides. Una altra evidència ha estat que no tothom
està en les mateixes condicions
per moure’s pel món digital. Si
fa un temps sentíem dir que
l’alfabetització digital ja estava
superada i que els natius digitals no necessitaven formació
en aquest camp, la pandèmia
ens ha fet veure que això no és
veritat.

Finalment, cal fomentar que
les persones migrants i refugiades que arriben a noves
societats s’impliquin com a
ciutadans/es a través de la
participació.

L’accés digital és i serà un espai
més de desigualtat. Desigualtat en l’accés a la connectivitat
(social i territorial), en les eines
que ens permeten teletreballar,
en la tramitació digital de les
prestacions socials, com per
exemple l’ingrés mínim vital
o les ajudes als autònoms, en
l’educació formal i de lleure, en
la salut, etc. I també de forma
important la desigualtat en la
creació de continguts.
La intel·ligència artificial (IA)

ens fa respecte i por. En canvi
està i estarà cada cop més present en les nostres vides. Una
IA sense ètica ni valors impactarà de ple en la desigualtat de
molts col·lectius (dones, minories ètniques, gent gran...).
Les entitats socials, com les
empreses, ens hem de transformar digitalment per poder fer
la nostra feina en millors condicions. L’impacte de la crisi a
nivell social fa augmentar les
necessitats socials i caldrà ser

molt eficient, complementari
i amb visió global per acompanyar les persones en el seu
procés d’inclusió social.
Però quan els diferents governs
parlen de plans de transformació digital solament tenen
en compte la vessant del món
productiu (empreses i pimes).
Si volem una societat més justa
i igualitària és imprescindible
que aquests plans tinguin en
compte els drets digitals també
des de la perspectiva dels drets
socials.

Ells i nosaltres per...
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Tercer Sector
Tots els detalls de la
llei que regula el
teletreball en la Jornada
de Suport Tercer
Sector

fundesplai
Taula d’Emergència Social.

pàg.
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Cases de colònies
Els equipaments de
natura de Fundesplai
incorporen totes les
mesures per a la prevenció
de la Covid-19
pàg.

“Cal reforçar el Tercer Sector per
impulsar la recuperació social”
i defensa els drets de les
persones amb necessitats de suport, promou
la transformació comunitària i social, impulsa
iniciatives d’economia
social inclusiva o està plenament compromès amb
la sostenibilitat global i
els objectius de desenvolupament sostenible
(ODS), entre d’altres.

Josep M.
Valls
La pandèmia de la Covid-19 ha generat una
situació d’emergència
social que ha posat de
manifest la necessitat
de reformes estructurals
del sistema de protecció
social, que ja abans de
la crisi estava molt limitat. Per donar resposta a
aquesta situació, el Síndic
de Greuges va impulsar
el passat mes de juny la
creació de la Taula d’Emergència Social amb
la finalitat d’incidir en
polítiques públiques més
inclusives.
El passat 30 de juny, el
Síndic i la Taula, que
actualment aplega les
entitats Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics
de la Gent Gran, Banc
dels Aliments, DINCAT,
Taula del Tercer Sector,
Fundesplai i Comunitat
de Sant Egidi, van lliurar
als presidents de la Generalitat i del Parlament de
Catalunya una declaració
conjunta. El document
detalla els estralls provocats per la crisi entre la
població més vulnerable

Barcelona Tribuna. La Taula d’Emergència Social, entre les quals es troba Fundesplai, va
presentar les seves propostes en aquest fòrum d’opinió celebrat el dimarts 3 de novembre.

i proposa una sèrie de
mesures urgents per fer
front a aquesta situació.

Sector estratègic

Entre els punts fonamentals de la declaració
hi ha la consideració del
Tercer Sector com a vector fonamental per a la
recuperació social dels
efectes provocats per la
pandèmia de la Covid-19,
que estan afectant especialment persones en situació de vulnerabilitat.
Un sector que representa

Tres mesures urgents
1
3
2

Crear un Pla
català de
recuperació i
cohesió social
2021-2023, que
compti amb la
Taula del Tercer
Sector Social
i els principals
agents socials,
que es correspongui amb els
criteris del Pla
de Recuperació
i Resiliència
2021-2023 de
la UE.

Promoure la
Llei del Tercer
Sector Social
de Catalunya
per garantir la
representació
de persones
i grups més
vulnerables
i habilitar la
concertació
directa, segons
les directives
europees en
matèria de
contractació
pública.

Opinió
Carles Campuzano
Director de DINCAT

@carlescampuzano

Per una llei del Tercer Sector Social
Sorprenentment
Catalunya encara no
té un marc legal que
reconegui i empari la
feina del Tercer Sector
social. I dic sorprenentment perquè a la resta
de l’Estat espanyol,
aquests marcs legals
existeixen. Alguns,
com la llei del Tercer
Sector d’Euskadi o la
de les Illes Balears són

normes molt inspiradores,
amb ambició. També a la
resta d’Europa, el Tercer
Sector té els seus marcs
legals. Interessant, per
exemple, és la relativament recent llei italiana.
I dic sorprenent perquè a
Catalunya no es pot entendre el desplegament de
l’Estat del Benestar sense
la iniciativa, la participa-

ció i el protagonisme del
Tercer Sector. I és que el
Tercer Sector ha donat
veu als que no en tenen,
ha fet possible l’exercici
dels drets socials, s’ha
mobilitzat per una societat
més justa i cohesionada,
ha desenvolupat un model
d’atenció a les persones
proper, arrelat a la comunitat, sense ànim de lucre,
innovador i de qualitat, i

Incorporar la
Taula del Tercer
Social, com
a agent civil
primordial, en
la participació
per definir els
criteris del futur
Pla Operatiu de
Catalunya en
relació amb els
FEDER i aquells
altres fons
estructurals que
la UE aportarà
per al període
2021-2027.

ha facilitat la confiança
d’uns envers els altres,
condició indispensable
per al funcionament d’una
bona democràcia. Som el
país que som gràcies a
aquesta enorme iniciativa
social present arreu del
territori
I per això, la propera
legislatura catalana ha
de ser la de la llei del
Tercer Sector social. Una
llei que ha de tenir tota
l’ambició de reconèixer el
Tercer Sector Social com
un actor de primer ordre
en la governança de les
polítiques publiques, que

A peu
de carrer

Entrevista
amb un dels
creadors de
Worldcoo
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Propostes davant la crisi provocada per la Covid-19

@josepvallsh

03
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La Taula d’Emergència
Social aposta per un increment del percentatge
del PIB que es destina a
despesa social per equiparar-lo als països europeus del nostre entorn i a
un enfortiment del Tercer
Sector Social, que, d’una
banda, ha hagut de multiplicar la seva acció i, de
l’altra, s’ha vist molt afeblit per la crisi.
Per revertir aquesta situació, es plantegen tres
mesures urgents (veure
requadre). Unes mesures que Josep Gassó,
president de Fundesplai, va detallar en la
seva intervenció del fòrum Barcelona Tribuna
del 3 de novembre i que
va resumir amb la frase
“Cal reforçar el Tercer
Sector per reforçar la
recuperació social.”

ha d’enfortir i desplegar
l’acció concertada com a
fòrmula de col·laboració
publico-privada per a la
prestació dels serveis
socials i considerar les
entitats part del servei públic que són els
serveis socials,que ha de
permetre enfortir el paper
de les entitats socials en
l’exercici dels drets socials
dels ciutadans i activar un
efectiu pla de suport a les
entitats.
El Tercer Sector afronta
un moment extremadament difícil resultat de
l’impacte de la Covid-19,

pàg.
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Opinió
@fundesplai

Maria José
Navarrete
Direcció
Financera

Imaginatius
i valents
És absurd esperar
resultats diferents
si fem les mateixes
coses de la mateixa
manera. La frase
atribuïda a Einstein
cobra rellevància en
l’actualitat en relació
amb les mesures per
combatre les seqüeles de la pandèmia.
A nivells micro i
macro. A nivell de
governs (en tot els
graus), d’institucions
privades, de col·lectius socials i també
a nivell individual.
Les mesures hauran
de ser imaginatives
i valentes. No poden
ser purament administratives i burocràtiques, no poden ser
insuficients, no han
de generar més caos
i més embolic. Han
de ser proporcionals
i equitatives, han
d’arribar allà on es
necessiten. No han
de ser partidistes ni
arbitraries. Han de
ser àgils i d’aplicabilitat immediata. Han
de ser generoses.
Exigim-nos, a nosaltres (individus, societat civil, administracions), la valentia
i la intel·ligència per
imaginar noves mesures i noves formes
d’aplicar-les.

quan encara no havíem curat les ferides
de l’anterior crisi. I els
enormes reptes derivats
de l’increment de les
desigualtats, l’estancament de la mobilitat
social, l’enquistament de
la pobresa, l’envelliment
de la societat, l’impacte
de les revolucions digitals, de la robòtica i de
la intel·ligència artificial
o la complexitat d’una
societat més diversa i
complexa, demanaran en
els propers anys un Tercer Sector robust i actiu.
Per això ens cal aquesta
llei del Tercer Sector.

04
www.fundesplai.org
fundesplai
Fundesplai.
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Nous recursos sobre ciutadania global i migracions de la proposta educativa NuSOS

Aquest curs 2020/21, teixim més NuSOS
que mai per construir solidaritat
coneixerà la Nadia i les
Melit, unes papallones
autòctones de l’Àsia. Les
vivències de la Ubuntu
comprèn sis històries
reals de persones que
han viscut diferents processos migratoris i a les
quals les uneix el vincle
d’amistat amb la Nadia.

@sescardibul3

Susagna
Escardíbul

L

a proposta educativa NuSOS,
en el segon any
d’aplicació, aporta nous recursos
educatius per seguir
treballant els drets
humans i la ciutadania global i per aprofundir en els valors
de l’acollida, la cura
i l’educació intercultural.
NuSOS és una proposta
educativa més necessària que mai. D’una
banda, no podem obviar que en el context de
crisi social i econòmica
derivada de la Covid-19
és preocupant el ressorgiment d’actes racistes
i xenòfobs, i és que una
societat afeblida pels
greus efectes d’aquesta
crisi és terreny adobat
perquè les desigualtats
i sentiments de rebuig
es potenciïn. D’altra
banda, la vivència compartida de la pandèmia
ens està deixant lliçons
magistrals. Valors com
responsabilitat col·lectiva, món global o bé

Cursos on line.

Ambdues propostes incorporen activitats digitals: escape room, vídeos,
instagram, etc.

Inici de curs

comú han deixat de ser
paraules abstractes i han
adquirit una dimensió
real i significativa.

Novetats

Els recursos nous vinculen aquests aprenentatges al plantejament
de nous interrogants
orientats a imaginar un
món millor. S’han elaborat dues noves històries,
El diari de la Bolboreta
(3-10 anys) i Les vivències de la Ubuntu (10-17
anys), que pivoten entorn
d’un personatge nou: la
Nadia Ghulam.
A El diari de la Bolboreta, la Bolboreta emprendrà un inesperat viatge
fins a l’Afganistan, on

20 de novembre #DretalLleure
El 20 de novembre
celebrem el 31è aniversari dels Drets de
l’Infant. Una efemèride
molt especial perquè
coincideix amb l’article 31 de la Convenció referit al dret al
lleure. Aquest dia ens
mobilitzem col·lectivament en un repte
compartit per reivindicar la importància
del joc. A través de

la descoberta de les
similituds entre jocs
de diferents parts
del món, juguem i
reflexionem sobre els
valors que ens aporta
el joc i l’enriquiment
que suposa la diversitat cultural. El nostre
propòsit és omplir
les xarxes d’imatges
d’infants jugant i
donar veu a les seves
reclamacions.

El 19 de setembre i 24
d’octubre es van organitzar dues trobades
formatives virtuals que
van aplegar més de 900
educadors i educadores
de tots els projectes
que impulsem. Vam
comptar amb el suport
de la Georgina Oliva,
secretària d’Infància,
Adolescència i Joventut de la Generalitat i
la col·laboració d’especialistes en migracions
i interculturalitat com
ara el catedràtic Carlos
Giménez o l’activista
Míriam Hatibi.
Mireu el
vídeo de
la jornada
NuSOS

La nova plataforma reforça l’ensenyament virtual i facilita les gestions online

Qualitat i innovació a la nova web de Formació de Fundesplai
@fundesplai

Meritxell
Pasqual

O

ferir una
formació
de màxima
qualitat que fomenti
la participació de l’alumne i incorpori la
innovació, en metodologies i claustre del
professorat. Aquests
són els eixos del
centre de formació de
Fundesplai que ara es
veuen reforçats amb
la nova web formacio.
fundesplai. org.

Aquesta nova web se suma
al procés de renovació i
ampliació de la presència
digital de Fundesplai, on
ja estan en marxa webs
específiques per a escoles,
l’Alberg de Centre Esplai,
cases de colònies i Suport
al Tercer Sector així com
diferents aplicacions.
Un dels aspectes fonamentals de la nova web de
Formació és la catalogació
de cursos disponibles i la
integració de la plataforma per a l’ensenyament
online, una modalitat que
agafa especial rellevància
en temps de pandèmia.

CURSOS. La web permet seguir les formacions a dispositius mòbils i PC. FOTO: FUNDESPLAI

Així, s’ha implementat
un potent motor de recerca que facilita al màxim a l’usuari trobar el
curs per àmbit (lleure,
TIC, medi ambient, acció
social...), modalitat (presencial, semipresencial,
virtual) i col·lectiu (treballador en actiu o persona en situació d’atur).
Respecte a la formació
virtual, destaca l’apartat de Webinars, on es
pot accedir de manera
gratuït a un munt de
recursos que van des de
formacions de gestió fins
a intervencions relacionades amb l’àmbit social.
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Inscriu-te!. Si ets jove, tens una idea per millorar el món i un grup de companyes, suma’t als premis!

Premis Joves pel Demà, per construir
un món més just i sostenible
@malcarazdiez

J VES

Marc
Alcaraz

“

N

o oblidin que
malgrat
tot el que els diguin,
les paraules i les
idees poden canviar
el món.” Recordeu
Robin Williams,interpretant el mític
professor John
Keating, dient això
als seus alumnes a
la pel·lícula ‘El club
dels poetes morts’?

Podríem pensar que entre aquells joves dels 90
i els d’avui dia hi ha un
gran abisme. És possible, però també alguns
punts comuns com per
exemple aquella sensació de tenir una vida al
davant i un demà per encetar. Així com l’explosió
d’idealisme que sovint
ens costa entendre i canalitzar als adults.

Joves protagonistes

Amb aquesta mirada a
Fundesplai, amb el suport del diari Ara, engeguem els primers Premis
Joves pel Demà. Entenent que el “demà” és
el resultat directe de les
nostres accions d’avui i
que per això cal començar
a construir el demà que
volem ara.
Les joves són les protagonistes del present i
del futur, les que viuran
les conseqüències d’un
model insostenible que
hem desenvolupat, davant del qual reclamen
els seus drets. Les persones joves demanen
participar, des de les
capacitats d’imaginar,
somiar, crear i cooperar,
en la construcció d’un
món més just i sostenible. Són cada cop més
conscients de les amenaces i els reptes del nostre
model de desenvolupament insostenible actual, ja que determinarà el
seu futur. Ara és impor-
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Joves líders
dels ODS

A iniciatives relacionades amb els ODS*
dutes a terme per grups de joves de 13 a 17 anys
que volen fer possible un món millor
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no esdevingui ansietat
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Un projecte
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14 anys. Club d’Esplai Bellvitge 16 anys. Club d’Esplai Tricicle
(L’Hospitalet de Llobregat)
(Sant Joan Despí)

17 anys.
CE Pubilla Cases-Can Vidalet
(Esplugues - L’Hospitalet de Ll.)

“Vam fer un
vídeo contra les
etiquetes socials”
“Vam dissenyar i
gravar un espot amb
el qual volíem mostrar les etiquetes i a
vegades el menyspreu
que té la gent cap als
menors estrangers no
acompanyats i que
reben en el seu dia a
dia. Crec que és un
tema social actual del
qual malauradament
es parla poc i malament, i reben molt de
menyspreu per part
de la societat.”

“He fet voluntariat
amb persones
amb discapacitat”
“He fet voluntariat
amb el grup de persones amb discapacitat de l’esplai. És
una experiència que
et dona moments i
records únics, t’omple d’emocions, per
no parlar de tot el
que vaig aprendre. El
grup em va acceptar
a la primera i des del
primer dia ja formava
part d’aquella petita
família.”

“Vam fer
voluntariat
ambiental”
“He participat en el
projecte Som Riu, on
anem amb tots els
grups de l’esplai al riu
Llobregat per netejarlo i plantar-hi arbres i
plantes. Anem a una
part que és a Sant
Joan Despí per mantenir net el nostre riu. És
molt important aquest
projecte, perquè
ajudem a mantenir el
nostre planeta, només
tenim un planeta i cal
conservar-lo.”

Els Premis Joves pel
Demà els conviden a
unir-se al diàleg sobre
solucions, implicantse i prenent mesures.
L’objectiu central és el
d’apropar els objectius
del desenvolupament
sostenible (ODS) al
col·lectiu juvenil, per
mobilitzar-los com un
marc de acció per a la
transformació ambiental i social del seu
entorn immediat i de
la seva comunitat. A
més, volem reconèixer
i motivar joves amb
voluntat de mobilitzar-se en favor d’un
món més just i sostenible, promovent les
seves iniciatives transformadores.

Les persones joves
són crítiques, amb
capacitat d’identificar i desafiar
les estructures de
poder, d’evidenciar prejudicis i
exposar contradiccions. Són comunicadores i potencials agents de
canvi. Connectades
com mai abans,
poden participar
activament en la
creació de consciència i promoció
dels objectius de
desenvolupament
sostenible (ODS),
local i globalment
a través de xarxes
i comunitats digitals. Comparteixen
el sentiment d’urgència dels ODS
i poden desenvolupar un lideratge
transformador.
Això sí, sempre
que creguem
fermament en
elles, reconeguem
el seu potencial i
capacitat d’acció
i transformació, i
les dotem d’habilitats, valors, coneixements i actituds
que els permetin
desenvolupar
aquest esperit
crític, col·laborar i
mobilitzar-se per
l’assoliment dels
ODS.
Els Premis Joves
pel Demà comparteixen aquest
plantejament innovador, incorporant
les competències
per a la sostenibilitat, facilitant eines
perquè prenguin
consciència dels
reptes globals, i
els facin seus a
través de la pròpia
experiència, plantejant com afecten
a la realitat més
propera.
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2021. La finalització dels treballs, que avancen a bon ritme, està prevista per a finals de l’any vinent

Les obres d’ampliació de CENTRE
ESPLAI, amb paràmetres sostenibles
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@fundesplai
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l 2007 Fundespai inaugurava
CENTRE ESPLAI al barri de Sant
Cosme, del Prat de
Llobregat, i tretze
anys més tard han
començat les obres
d’ampliació d’aquest
equipament que
durant tot aquest
temps ha multiplicat
l’impacte dels seus
projectes.

El diumenge 1 de de març
de 2020 es va celebrar l’acte oficial de col·locació de
la primera pedra de l’ampliació. Malauradament,
amb l’arribada de la pandèmia de la Covid-19 i la
instauració de l’estat d’alarma del 14 de març de
2020, totes les activitats
van quedar paralitzades.
Però, amb el final de les
restriccions, les obres es
van poder reprendre el
dilluns 6 de juliol de 2020.

Espais
transformadors

Obres. Vista panoràmica dels treballs a novembre de 2020 on es pot observar en primer la plataforma sobre la qual estarà el
centre de formació i, al fons, la construcció de l’ampliació de l’Alberg. Al requadre de sota, màquina garbelladora que permet
el reaprofitament de terres. FOTOS: FUNDESPLAI

Construcció amb poca petjada ecològica

Situació actual

Des que es va reprendre
l’activitat, els treballs
s’han desenvolupat a bon
ritme, amb la intenció de
poder recuperar el temps
perdut i endarrerir el mínim possible les previsions de final d’obra inicialment previstes. Les dates
previstes per a la inauguració de l’ampliació
de l’Alberg, el Centre de
Formació i l’espai multifuncional se situen a finals
de l’any vinent.
Actualment s’estan finalitzant els treballs dels
fonaments de l’ampliació
de l’Alberg, l’espai multifuncional i el Centre
de Formació, així com la
construcció del pàrquing
subterrani de l’equipament. Ja s’ha començat la
construcció de planta dels
tres equipaments i una
vegada estiguin enllestits
es passarà a l’habilitació
dels espais interiors i l’arranjament de les zones
exteriors.

@fundesplai

Marta Bou
En el procés actual de
l’obra, en què s’han
executat moviments de
terres i les fonamentacions de l’ampliació
de CENTRE ESPLAI, el
principal valor afegit pel
que fa a sostenibilitat
s’aporta mitjançant el
tractament de les terres
i el seu aprofitament en
obra. Al solar on actualment es fa l’obra hi havia hagut edificacions
que es van enderrocar,
i es van deixar sota terra els fonaments de les
mateixes i terres amb
barreja de runa.

Quan es realitzen moviments de terres durant
les obres, cal dur-les a
un abocador en concret
on es paguen unes taxes en funció de la seva
composició. Ara al fer les
excavacions han tornat
a aparèixer les restes
d’aquestes antigues edificacions, que ha donat
lloc a una barreja de
terra i runa per la qual
caldria pagar una elevada taxa, a banda de les
emissions que suposa
haver de dur els camions
fins a l’abocador. Aquestes terres han rebut un
tractament, passant
primer per la màquina
garbelladora, que separa
el material en tres tipus:

terra neta, grava i
pedres. Posteriorment
aquestes pedres
continuen el procés a
la matxucadora, que a
banda d’esmicolar-les
també fa la funció de
garbell. La meitat del
material resultant de
tot aquest procés s’ha
pogut dur a l’abocador
amb una separació
prèvia i per tant pagant
taxes inferiors. L’altra
meitat s’ha fet servir
en l’obra com a emplenat posterior dels
murs, amb què s’ha
evitat comprar grava i
terres. Es completa d’aquesta manera un cicle
d’economia circular i
sostenible.

Projecte compartit

Des de la posada en marxa de l’ampliació, es va
iniciar un programa de
visites per compartir el
projecte amb agents polítics, socials, econòmics
i educatius.
Així ja han passat per
CENTRE ESPLAI, per
conèixer de primera
ma el projecte, l’alcalde
del Prat de Llobregat,
Lluís Mijoler i diferents
regidors i regidores del
consistori; els presidents
de la Generalitat Quim
Torra, Artur Mas i José
Montilla; membres del
Govern com Elsa Artadi,
Meritxell Budó o Damià
Calvet; Jordi Turull; la
presidenta del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez; el
Síndic de Greuges, Rafael Ribó; responsables
polítics catalans com
Miquel Iceta, Eva Granados (PSC) o Salvador
Milà (AMB); el xef Ferran Adrià, el Dir. De la
Fundaçao Pro-Cerrado
(Brasil) Adair Meira; una
delegació de la Fundació
Ona i d’Amics d’El Prat
entre d’altres representants del món polític,
econòmic, acadèmic i
del Tercer Sector.

La sostenibilitat i la
vocació pedagògica
sempre han estat
compromisos ineludibles i transversals
de Fundesplai. Des de
l’organització d’un
taller amb infants
a l’esplai fins a la
construcció de la
nostra seu CENTRE
ESPLAI (el Prat de
Llobregat), cadascun
dels nostres passos
incorpora la cura pel
medi ambient i la
voluntat educativa
com a elements indispensables.
Ara, amb l’ampliació
de les instal·lacions
de CENTRE ESPLAI,
estem aplicant tot el
coneixement acumulat en aquest àmbit,
tant en el procés
constructiu com
respecte a l’impacte ambiental dels
edificis una vegada estiguin en ús.
Mètodes de treball
sostenibles com el
tractament i reaprofitament de terres,
disseny ecoeficient
i incorporació de
mesures d’eficiència
energètica per a la
reducció d’emissions
faran que els nous
equipaments compleixin amb els màxims
estàndards pel que fa
a sostenibilitat.
Pel que fa a la voluntat educativa, els nous
equipaments seran
eloqüents, és a dir,
incorporaran espais
explicatius sobre com
el disseny i la construcció ens han ajudat
a disminuir la petjada
ecològica. A més, hi
haurà moltes àrees
lúdiques i educatives
que permetran l’experimentació i l’aprenentatge per tal que
aquests siguin uns
espais transformadors
per a les persones.
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Suport. Va organitzar una jornada sobre la nova normativa on van participar més de 100 persones

Suport Tercer Sector facilita
eines de teletreball a les entitats

Un 30% de la jornada
al propi domicili

@eduardizquierdo

Eduardo
Izquierdo

N

o era nova la
intenció del
Govern, els
sindicats i la patronal
de promoure una llei
que afrontés la feina
realitzada per les persones treballadores als
seus propis domicilis,
ja que aquesta brillava
per la seva absència a
l’ordenament jurídic
espanyol. Però la normativa no s’acabava
de concretar, i sempre
era deixada de banda
per abordar altres
temes teòricament més
importants.
Fins que va arribar la Covid-19 i moltes d’aquestes
persones treballadores es
van trobar treballant a
casa, en un sistema que
no es va trigar a anomenar
teletreball però que poc o
res tenia a veure amb la
definició que hi donaven
les principals organitzacions laborals europees. Al
final, i davant una situació
d’estat d’alarma, els treballadors i treballadores es
van veure, simplement,
treballant a les seves cases com podien, a vegades
sense mitjans, sense control, sense organització...
Era sobreviure o morir,
i això va posar de manifest la necessitat, més que
mai, d’una normativa que

REGULACIÓ. Estableix que es pot considerar teletreball quan es fa un 30% de la jornada al domicili. FOTO: www.freepik.com

Apps, programes de gestió i escriptori virtual al núvol
App i eina web per
registrar la jornada

Programes
informàtics de gestió

Les persones que
treballen des de casa
poden registrar l’hora
d’inici i fi de la seva
jornada laboral amb la
nostra app de registre
horari. És gratuïta per
a les entitats del Club
Suport i actualment la
utilitzen més de 170
associacions i fundacions.

Podeu treballar de
forma remota amb tots
els nostres programes
de gestió (comptabilitat,
socis i donants, facturació...). Si els esteu utilitzant instal·lats en local,
només heu de contactar amb nosaltres per
poder-los fer servir des
de qualsevol ordinador
de forma remota.

regulés d’una vegada per
totes el teletreball.Però,
com sol succeir, va ser
publicat el Reial Decret 28/2020, que tenia

l’objectiu d’abordar de
forma urgent l’article 13
de l’Estatut dels Treballadors, que regula el treball
a distància i que ha que-

Programes
de Microsoft
Office

Escriptori
virtual al núvol

Pel fet de ser una entitat del Club Suport
podeu tenir accés a
la suite de Microsoft
Office (Word, Excel,
PowerPoint...) des de
qualsevol ordinador
de forma remota.

Les entitats del Club
Suport teniu accés a
un escriptori virtual.
Aquest espai garanteix l’accés a tots els
programes indicats anteriorment i als arxius
que hàgiu de fer servir.

www.suport.fundesplai.org
dat obsolet i sens dubte
insuficient, i les crítiques
al text normatiu van aparèixer. És eficient aquesta
norma? Es pot complir?

Cobreix totes les casuístiques? Fomenta realment
el teletreball o posa pals
a les rodes a la seva implantació?

Suport Tercer Sector ha
analitzat aquesta normativa amb el seu equip laboral i ha arribat a una sèrie de conclusions que es
van exposar en la jornada
anual de socis/es que es va
celebrar de manera virtual
el 21 d’octubre i en què, a
més, es va comptar amb
destacades opinions de
professionals de diferents
àmbits que van exposar
com han vist l’entrada
en vigor d’aquesta llei,
els com i els perquès, i,
sobretot, el seu contingut. Una normativa que
incorpora l’obligació de
signar amb el personal
treballador un document
on s’especifiquin totes
les característiques del
seu acord per teletreballar, on es considera que
existeix teletreball sempre que es realitzi més
del 30% de la jornada al
propi domicili, on s’estableix l’obligatorietat que
les persones que s’acullin
a aquesta forma de treballar vegin les seves despeses compensades per
les entitats i on es deixa
clara la no discriminació
d’aquest personal respecte al que treballa de
la forma que fins ara es
considerava més convencional, entre altres molts
aspectes.
Accediu
a tota
la jornada!

15 de desembre. Animeu-vos a participar en aquest acte a favor dels infants en situació de vulnerabilitat!

5è Sopar Solidari de Fundesplai, enguany en format online

E

l proper dimarts
15 de desembre
se celebrarà
el Sopar Solidari de
Fundesplai a favor de
la Infància.
Aquesta cinquena edició,
que com sempre comptarà amb la participació de
la prestigiosa xef Ada Parellada, s’adaptarà a les
limitacions derivades de
la situació de pandèmia
a causa de la Covid-19.

Més informació
i inscripcions

fundesplai.org

Showcooking. La xef oferirà un taller online de cuina saludable i molt saborosa. FOTO: SEMPRONIANA

En aquest sentit, davant
la impossibilitat de celebrar un esdeveniment
presencial, enguany Ada
Parellada ens explicarà
online com preparar un
plat molt especial, que
podrem cuinar i assaborir des de casa. Durant
la connexió (de 19.00 h
a 20.30 h) també comptarem amb testimonis,
sorteig de regals i molta
solidaritat!

Per participar-hi només
cal inscriure’s a través
del web Fundesplai.org i
fer una aportació voluntària que es destinarà a
programes de Fundesplai a favor dels infants
que viuen en situació
de vulnerabilitat, que la
pandèmia de la Covid-19
ha empitjorat.
Les persones inscrites
rebran un enllaç per poder fer la connexió.
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Protocols. S’han habilitat les màximes mesures de prevenció de la Covid-19 en tots els espais educatius i

L’educació en el lleure contri
d’oportunitats en infància en
Asun
Gil

Cristina
Martín

@asunfederacio

@fundesplai

L

a pandèmia ha
esdevingut un
catalitzador dels
principals problemes
socials, ambientals,
econòmics i educatius
ja existents abans de
l’aparició del virus de
la Covid-19. Diferents
organismes (Nacions
Unides, Càritas, Fapac, sindicats...) coincideixen a assenyalar
que la pandèmia ha
incrementat la bretxa
educativa i social i ha
situat en una pitjor
posició els infants en
situació de vulnerabilitat.
El lleure educatiu (temps
educatiu del migdia, extraescolars, colònies...)
forma part del sistema
educatiu i esdevé fonamental per garantir la
igualtat d’oportunitats

L’educació
en el lleure
connecta els
infants amb
la comunitat
en la infància, ja que
facilita l’adquisició de
competències i habilitats
que afavoreixen el màxim desenvolupament
de l’infant. I encara ho és
més després dels mesos
de confinament, que han
posat en relleu la importància de la socialització
per a l’educació.
Ja sigui als esplais, a
les escoles o a les cases
de colònies, l’educació
en el lleure connecta
els infants amb la seva
comunitat, afavoreix la
seva participació en els
afers comuns i esdevé

Com ho fem
al menjador escolar
Segons els protocols
del Departament d’Educació.
• Si l’organització del centre ho
permet, el menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador
escolar.
• Al menjador escolar poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han
de seure junts en una o més taules.
Cal mantenir la separació entre les
taules de grups diferents. En cas que
en una mateixa taula hi hagi alumnes
de més d’un grup caldrà deixar una
cadira buida entre ells.

• En menjadors molt concorreguts són recomanables els
torns.
• Entre torn i torn cal fer neteja, desinfecció i ventilació.

la serveixi o bé un infant encarregat
durant tot l’àpat.

• Cal garantir el rentat de mans
abans i després de l’àpat.
• El menjar s’ha de servir en estris
individuals, evitant compartir-lo (no
posarem ni amanides, ni setrilleres, ni cistelles de pa al centre de
la taula). L’aigua pot estar en una
gerra però es recomana que sigui
una persona adulta responsable qui

• Els infants que per raons del
projecte pedagògic realitzin tasques
dels tipus parar i desparar taula o
d’altres, ho faran exclusivament per
al seu grup de convivència.
• Les activitats anteriors o posteriors a l’àpat s’han de realitzar,
preferiblement, a l’aire lliure.

Com ho fem als esplais
Segons els protocols de
la Direcció General de Joventut.

• Totes les persones presents a l’activitat majors de 6 anys han de portar
obligatòriament mascareta durant tot
el desenvolupament de l’activitat,
i durant l’entrada i la sortida de la
mateixa. Excepcions:
• No estan obligades al seu ús les
persones que presentin algun tipus
de malaltia o dificultat respiratòria
que es pugui veure agreujada per la
utilització de la mascareta.
• Tampoc si, per la seva situació de
discapacitat o de dependència, no
disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten
alteracions de conducta que facin
inviable la seva utilització.
escola de ciutadania;
ajuda al desenvolupament de l’infant en diferents habilitats i àrees
com la creativitat, l’educació emocional, la iniciativa, la motricitat...;
incorpora de manera
transversal l’educació

• Tampoc serà exigible en
els supòsits de força major
o situació de necessitat, o
quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la
mascareta sigui incompatible.
• Cal garantir la higiene de mans.
• Cal garantir la distància interpersonal d’1,5 metres.
• En la mesura del possible es prioritzaran les activitats a l’exterior.
• Es farà neteja i desinfecció dels espais col·lectius després de cada ús.
• Caldrà ventilar els espais on es
desenvolupen les activitats un mínim
de 10 minuts 3 cops al dia.

en valors com la solidaritat, el respecte per la
natura, etc.
A més, la tornada física a oficines i empreses
també confereix al lleure educatiu el seu valor
per a la conciliació.

Prevenció
i acompanyament
emocional

Les escoles i els esplais
estan aplicant aquest
curs 2020-2021 mesures
sanitàries de prevenció de
la Covid-19 per tal de convertir aquests entorns en

• S’estableix un protocol d’actuació
per casos positius.
• Organització d’entrades i sortides
esglaonades dels grups d’infants
amb intervals de 5 o 10 minuts.
• Establiment de grups estables
per a les activitats que facilitin la
traçabilitat dels participants. En cas
que coincideixin dos grups estables,
cal garantir la distància de 2 metres
com a mínim entre grups.
• Declaració responsable de les
famílies.

Escoles
i esplais
apliquen totes
les mesures
de prevenció
de la Covid-19

els espais més segurs possibles on es pugui desenvolupar la tasca educativa
amb la màxima normalitat possible. Totes les
mesures es continuaran
aplicant durant tot el
curs i s’aniran reforçant
en funció de l’evolució
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i un sistema per continuar donant suport online en cas de confinament domiciliari

ibueix a la igualtat
n temps de pandèmia
Com ho fem
a les extraescolars

Segons els protocols
del Departament d’Educació.

• El grup constant és un grup de
participants en una extraescolar que
es manté constant durant un curs. És
recomanable que la composició sigui
constant per facilitar la traçabilitat.
• Els grups constants no tenen per
què coincidir amb els grups de convivència estables de l’horari lectiu.
Poden estar formats per participants
de diferents centres.
• L’espai ha de permetre una distància mínima interpersonal d’1,5 m.

• Sempre que sigui possible,
les activitats es faran a l’aire
lliure.
• Si és un espai tancat, haurà de
tenir finestres o portes que comuniquin directament amb l’exterior.
Caldrà ventilar abans del primer ús
i després de l’últim, a cada canvi
de grup o activitat i cada hora, un
mínim de 5 minuts.

• Quan sigui necessari, s’habilitarà
un espai específic per berenar que
disposarà d’una superfície de 2,5 m2
per participant.

•Obligatori l’ús de la mascareta a
partir dels 6 anys. Excepcions:
• Quan la pràctica esportiva sigui
incompatible amb la mascareta.
• En les classes d’instruments de
vent i de cant.
• Quan l’ús estigui contraindicat per
prescripció mèdica.
• En els supòsits de força major o
situació de necessitat o quan per la
mateixa naturalesa de les activitats
l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de
les autoritats sanitàries.

Com ho fem
a les colònies
Segons els protocols facilitats per
la Direcció General de Joventut.
• Una casa de colònies en exclusiva
per escola.
• La instal·lació a la casa de colònies
es farà de manera esglaonada, per
grups estables.
• En el cas que el dia d’entrada
o sortida coincidiu amb una altra
escola, establirem horaris per tal que
no coincidiu a la casa o que pugueu
ocupar espais diferents.
• Cada estada comptarà amb un
coordinador format responsable de
seguretat i higiene.
• Ús de mascaretes, excepte en
les activitats exteriors on es pugui
de la pandèmia. A més,
s’han habilitat protocols
especials per poder continuar amb l’activitat i el
suport online a infants i
famílies en cas que l’empitjorament de la situació
obligui a un confinament
domiciliari.

garantir la distància
interpersonal d’1,5 m.
• Cal garantir la higiene de mans
abans i després de cada àpat, de
cada activitat, de fer ús del WC.

• Desinfecció dels espais col·lectius
després de cada ús.

• Es mantindran la distància d’1,5
m entre participants i els 2,5 m2
d’espai personal sempre que sigui
possible.

• Cada grup estable disposarà d’una
sala d’activitat assignada.

• Menjador per a ús exclusiu del
grup-classe. Les taules s’ocupen
respectant grups estables. Si és
necessari, els àpats es faran en dos
torns.
• Establiment de circuits segurs
(anada/tornada) per l’interior de les
instal·lacions.

Cal destacar el paper en la
cura emocional que estan
desenvolupant educadores i educadors en tots els
espais educatius. Moltes
nenes i nens ho han passat
molt malament, han perdut éssers estimats i han
viscut moments de tensió.

Professores i professors,
monitores i monitors, estan fent acompanyament
emocional a infants i joves
perquè aquests espais esdevinguin llocs de reconeixement d’emocions, de
compartir-les i de vincle
amb els altres.

• Ventilació d’espais un mínim de 10
minuts 3 cops al dia.
• Distància d’1,5 metres entre caps
a les lliteres.
• En cas que hi hagi sospita o detecció de contagi s’aplicaran els procediments habituals determinats per al
funcionament habitual dels centres
educatius.

Un dret essencial
de l’infant

L’educació en el lleure
és un Dret de l’Infant en
majúscules, un dret reconegut per les diferents
normes legals internacionals (Convenció dels
Drets dels Infats) i del

nostre país (Estatut de Catalunya,
Llei d’Infància
14/2010, LEC
12/2009 i al Pacte
per a la Infància de
2013), però ens cal
treballar per garantir-lo.

Opinió
@jaruizFCE

José
Antonio Ruiz
Adjunt a Direcció
de Relacions
Institucionals
i Continguts

Hi havia una
vegada una
societat que
tenia dos
grans tresors
Hi havia una vegada
una societat que
tenia dos grans
tresors, però cap
dels dos estaven
presents en la
consciència social.
Un dia va arribar
una pandèmia i els
adults van decidir
que el millor era
confinar els infants,
que eren un dels
tresors que tenia
aquesta societat.
Calia protegir-los,
però en aquesta
protecció es van
limitar drets tan
importants com el
dret al lleure educatiu. La desigualtat
d’oportunitats es
va fer més forta
que mai i els infants
amb menys recursos
encara van tenir
menys oportunitats
d’aprenentatge,
però tres mesos
després els infants
van poder tornar a
endegar les activitats de lleure
gràcies al segon
tresor que tenia
aquesta societat:
els monitors i les
monitores dels
diferents moviments
de lleure. Com uns
herois, van seguir
els procediments
de prevenció i van
aconseguir que l’estiu fos inoblidable
per a moltes nenes
i nens que havien
estat confinats tant
de temps. Cada dia
a les vuit de la tarda tota la societat
sortia a aplaudir
a aquests equips
educatius, perquè
la societat havia
entès la importància
de la tasca que fan
aquestes persones.
Tant de bo aquest
conte fos la història
de la nostra societat, on es reconegués la tasca que es
fa des de l’educació
en el lleure i el tresor que signifiquen
les persones que
s’hi dediquen.
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La campanya d’estiu va tenir escassos contagis de Covid-19 entre infants i joves

Colònies i casals d’estiu van garantir
la resocialització d’infants
Opinió
@froi_salgado

@putxanna

Froilan
Salgado

Anna Puig

L

Adjunt a
Direcció de
Programes i
Gestió

a campanya de
colònies, casals,
campaments
i camps de treball
d’aquest estiu es presentava com un repte
organitzatiu, sanitari i
educatiu en el context
de la pandèmia de la
Covid-19. En molts casos, aquestes activitats
van ser les primeres
que van acollir infants
i joves després que la
majoria d’escoles i instituts passessin a oferir
les seves classes online
i acabessin el curs de
manera virtual.
L’estiu va demostrar una
capacitat d’organització
reeixida, que va permetre
garantir el dret a l’educació i al lleure dels infants i joves, alhora que
es va vetllar per la seguretat dels infants amb
protocols de prevenció
i les mesures higienicosanitàries. En el cas de
Fundesplai, la incidència del Covid-19 ha estat
molt baixa, amb només
11 casos positius d’entre
els més de 35.000 participants.

Formació i
acompanyament
emocional

Entre la raons que expliquen l’èxit organitzatiu
de colònies i casals d’estiu destaca la formació
prèvia de monitores i

JoEmQuedoACasa.

Gràcies,
monitores
i monitors!

Acompanyament. Les activitats d’estiu van servir com a suport emocional després de mesos molt intensos. FOTO: JORDI PLAY

monitors en protocols
sanitaris i sobre com
acompanyar els infants
emocionalment després
de mesos molt intensos.
Les colònies i casals d’estiu van ser la veritable
punta de llança de la resocialització dels infants i
joves després dels mesos
de confinament al nostre
país. Les activitats d’educació en el lleure han
esdevingut també uns
espais d’acompanyament
i cura emocional dels infants i joves. Aquests espais de reconeixement
d’emocions, de compartir-les, de vincle amb els
altres són especialment
rellevants en aquests dies.

Més de 35.000 participants
i 4.667 beques
En total, la campanya d’activitats
d’estiu va ser de 84
dies ininterromputs
(els primers casals
van començar el 22
de juny) durant els
quals es van organitzar 1.374 tandes
de casals, colònies,
camps de treball i

Organitzativament, les
activitats d’estiu ja van
incorporar tota la logística anti-Covid-19 que
després s’ha aplicat en l’inici de curs: priorització
d’espais oberts i a l’aire
lliure per fer les activi-

campaments, que
van acollir 35.427
participants. Per tal
de garantir l’accés a
aquestes activitats,
des de Fundesplai
s’han atorgat un
total de 4.667
beques i ajuts a
infants en situació
vulnerable.

tats; organització de les
activitats en grups reduïts, aïllats (i aïllables), i
estables d’infants (grups
de convivència); incorporació de nous hàbits
d’higiene entre els infants, per a les activitats

i en la seva vida diària, i
pautes de neteja i desinfecció d’espais i materials
i distanciament físic.

Nou curs

La campanya d’estiu és
una experiència positiva
per al desenvolupament
del curs de lleure educatiu dins i fora de l’escola.
Les mesures preventives
continuaran presents i es
veuran reforçades segons
les necessitats dels propers mesos i la derivada
que pugui agafar la pandèmia actual.
Mireu
el vídeo
d’agraïment!

Casals i colònies d’estiu
van ser una de les primeres experiències que
van permetre a infants
i joves l’“acostament
social”, és a dir, gaudir
del retrobament amb
amigues i amics, de la
natura, del joc..., sempre
amb les màximes mesures de protecció i en
condicions de seguretat.
Unes activitats que,
com tota l’educació en
el lleure, va tenir i té un
efecte compensador de
desigualtats amb els
infants en situació de
vulnerabilitat, als quals
la pandèmia ha afectat
especialment.
Monitores i monitors
van ser fonamentals
perquè es poguessin
dur a terme. Ho van ser
durant el confinament,
quan van mantenir el
contacte i el suport
a infants i famílies, i
ho han tornat a ser a
l’estiu i en l’inici de curs.
Es van formar específicament en prevenció de
la Covid-19, van adaptar
les activitats a les
canviants necessitats
organitzatives, i en especial van acompanyar
emocionalment nenes i
nens que van viure un
període molt intens.
I junt amb elles i ells,
famílies, organitzacions
i empreses que malgrat
les dificultats han fer
possible un estiu feliç
per als infants.

El portal de Fundesplai inclou cursos, activitats, serveis d’assessorament...

Una àmplia oferta de continguts i recursos online en obert
@fundesplai

Núria
Gassó

D

urant el confinament, Fundesplai va posar
en marxa el portal
JoEmQuedoACasa,
que agrupa un munt de
propostes dedicades
a educar, entretenir i

formar infants, joves
i famílies i que va acumular més de 300.000
visites entre els mesos
de març i juny.
Aquest portal inclou una
biblioteca de recursos educatius i lúdics, un escape
room virtual relacionat
amb la proposta educativa NuSOS, informació
i assessorament d’utilitat

per a les entitats del Tercer
Sector, així com diferents
propostes formatives online. El portal ha anat
ampliant recursos durant
aquests mesos i junt amb
la resta de plataformes
web (escoles, formació,
etc.) conformen una potent
oferta de continguts i recursos online en obert per
a infants, joves i famílies.
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PREVENCIÓ DE LA COVID-19. Les instal·lacions s’han adaptat per oferir als usuaris la màxima seguretat sanitària en els espais i activitats. FOTOS: FUNDESPLAI

Espais oberts. Albergs i cases estan ubicades en zones naturals i apliquen totes les mesures de prevenció

Cases de colònies, equipaments
segurs per a les estades a la natura
@Esther_AV

Esther
Armengol

L

es cases de colònies i albergs
de natura de
Fundesplai van tornar a obrir les seves
portes a principis del
mes de juny després
de mesos de confinament una vegada
les autoritats sanitàries van permetre
les estades. En tots
aquests mesos han
passat per les instal·lacions grups
de famílies i milers
d’infants i joves d’escoles, esplais, etc.
que han gaudit de les
seves tradicionals colònies i campaments
d’estiu en un entorn
segur on la incidència del virus ha estat
molt baixa.

Albergs i cases de colònies estan situats en
zones naturals de gran
valor (pantà de Sau i
serra de les Guilleries,
Pirineus, Montseny,
serra del Montsec...)
i moltes de les activitats es desenvolupen
en espais oberts, per
tant, llocs que faciliten
mantenir la distància
de seguretat i minimitzen les possibilitats de
transmissió dels virus
com el de la Covid-19.

Les cases van
establir un
protocol
sanitari per
estades segures
A més, des del primer
moment des de Fundesplai es va establir
un protocol sanitari i es
van adaptar els equipa-

Principals mesures de prevenció

Grups

Els grups d’amics o familiars per
habitació per a les estades de
caps de setmana, ponts i vacances
no poden superar les 6 persones.
Aquests grups hauran de compartir
la mateixa taula a l’espai de menjador i a les activitats organitzades.

Capacitat i aforaments

Adaptació de cadascuna de les
instal·lacions i els diferents espais
per complir els requisits d’ocupació de 2,5 m2 per participant i els
1,5 m de distància de seguretat
recomanada.

Circuits

Hem marcat i habilitat nous circuits
per moure’ns dins les instal·lacions
per crear recorreguts segurs als
espais comuns (menjador, passadissos, serveis...) i així afavorir la
distància personal recomanada.

Higiene de mans

S’han instal·lat dosificadors de
gel hidroalcohòlic a l’accés de
les cases i en punts on no es pot
garantir la higiene de mans amb
aigua i sabó.

Ús de mascaretes

Cal fer ús de la mascareta
sempre que no es pugui
mantenir la distància personal recomanada d’1,5 m.

Equips d’atenció

Tot el personal de l’equipament disposa d’EPIs formats
per mascaretes quirúrgiques
i mascaretes FFP2 per a quan
la situació ho requereixi. El
cuiner/a entregarà els àpats
amb mascareta.

Productes
autoritzats

Hem adaptat la utilització de
productes autoritzats amb
els criteris del Departament
de Salut.

Adequació
d’habitacions

Adaptació de l’aforament a
les distàncies recomanades
en les habitacions perquè
sempre hi hagi un mínim
d’1,5 metres de distància
entre llit i llit.

ments per tal de garantir
que les estades dels diferents grups fossin totalment segures. En aquest
sentit, cal destacar que la
baixa incidència del virus
en les colònies i campaments i vacances a l’estiu
avala aquestes mesures.
Les restriccions establertes per la prevenció
de la Covid-19 aquesta
tardor-hivern limiten
les possibilitats de les
estades, però les cases
de colònies i albergs de
Fundesplai ho tenen
tot a punt per rebre de
manera segura als visitants un cop la situació
s’hagi estabilitzat. La
millor oferta d’estades
en entorns naturals,
amb activitats organitzades per educadors/es
ambientals per a totes
les edats i amb cuina
de proximitat i km 0 us
espera!”
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. El programa vol millorar l’autonomia i la inserció d’aquests joves

Formació per a la inclusió laboral
Opinió

@fundesplai_joves

@mariabrunob

María
Bruno

Eva De la
Morena
Alarcón

Cap de
Departament
de Joves
Fundesplai

F

undesplai acaba de posar en
marxa Inclusió
Jove, una iniciativa per innovar en
inclusió laboral
i suport a la vida
independent de
les persones amb
discapacitat intel·lectual. Es desenvoluparà entre octubre
de 2020 i juliol de
2021, hi participen
més d’una desena de
joves i compta amb
el suport de diferents entitats.

Inserció laboral

Aquesta iniciativa es
realitza gràcies a una
subvenció del Servei
Ocupació de Catalunya
(SOC) i està emmarcada en els Programes
Singulars de Garantia
Juvenil. Ofereix orientació, acompanyament i inserció laboral
a les persones participants.
El programa va tenir
inici al mes de setembre
amb entrevistes a les futures persones participants per explicar-los el
programa i conèixer les
seves necessitats, i amb
les seves famílies o els
seus referents, ja que
considerem que són un
motor i un suport clau
per a les persones. En

Infància.

Societat
inclusiva

Amb el Programa
Inclusió Jove de Fundesplai volem donar
més oportunitats a
les persones joves
amb discapacitat
intel·lectual per tal
que puguin desenvolupar al màxim
el seu potencial i
alhora disposin dels
mateixos drets i
oportunitats que la
resta de la ciutadania. La nostra
proposta se centra
a oferir els suports
necessaris per a la
millora de la qualitat
de vida, es basa en
la planificació centrada en la persona
i s’orienta a facilitar
que les persones
joves amb discapacitat disposin de
majors competències i de millors oportunitats per al seu
desenvolupament en
tots els àmbits de
la vida, sobretot en
allò referit a la seva
autodeterminació i
participació activa
en la societat. Amb
aquest programa
posem un granet
de sorra per a la
construcció d’una
societat cada vegada més inclusiva on
la diversitat esdevé
un valor clau, que
no suma, multiplica.

Formació. Entre octubre de 2020 i febrer de 2021, els i les joves estaran fent un curs de lleure a CENTRE ESPLAI (el Prat de Ll.). FOTO: FUNDESPLAI

aquesta fase d’acollida,
també es van sumar professionals d’entitats.
A l’octubre van començar les sessions formatives, que tindran durada
fins al febrer de 2021 i
estan centrades en el
lleure i el món laboral.
Les formacions estan

adaptades a les necessitats de les persones participants. Metodologies
com la lectura fàcil han
d’estar presents en tot el
programa tenint clar que
l’accessibilitat és un dret
recollit en la convenció
de les persones amb
discapacitat del 2006.
Aquestes formacions

les realitzem amb el Departament de Formació
de Fundesplai, l’entitat
JocViu i la Federació Catalana de l’Esplai.
Finalment, Inclusió
Jove entrarà en el món
laboral a partir de febrer
amb tots els suports que
necessitin les persones

Professionals, joves i famílies opinen
Daniela
Alva
Howes

Berta
Jiménez
Queralt

Àngels
Queralt
Pujol

Coordinació
Servei de lleure
Macedònia
(Castelldefels)

Participant
a Inclusió Jove

mare

“Dona oportunitats
a les persones amb
diversitat funcional i
alternatives als itineraris ‘oficials’, a més
d’un aprenentatge per
a la vida.”

“Tinc moltes ganes
de participar en
aquest programa,
fer el curs i començar una nova etapa
per aprendre moltes
coses noves.”

“Projectes com aquest
fan molta falta per
poder donar formació
i ajudar a la integració
de les persones joves
amb diversitat funcional.”

participants. Treballem en xarxa amb un
ventall d’entitats on les
persones podran realitzar una inserció laboral
satisfactòria per donar
resposta així a l’objectiu d’aquest programa.
El projecte vol ser un
procés de transformació social real per als i
les joves, on participin
activament i siguin
protagonistes. L’autonomia ha de ser la base
del procés i la sensibilització, un punt clau.
Durant tot el programa
hi haurà espais on treballarem competències
i drets i farem activitats
en l’entorn comunitari
per fer d’aquest projecte una aposta per la
diversitat real del món
en què vivim.

Acompanyament a Mares Adolescents ofereix formació i acompanyament

Mares joves participen en la nova edició de l’AMA al Prat
@issantero

Isabel
Santero

D

es del Departament
de Joves de
Fundesplai posem
en marxa una nova
edició del projecte
AMA, Acompanyament a Mares Adolescents i Joves al
Prat de Llobregat.

Art teràpia. És un una de les eines que, de la mà de les dues educadores, acompanya en aquest
camí de noves descobertes i aprenentatges. FOTO: FUNDESPLAI

AMA és una proposta
de transformació per a
dones joves (de 18 a 30
anys) embarassades o
mares amb fills entre 0
i 3 anys que, per la seva
situació de vulnerabilitat, necessiten una oportunitat per aprendre
d’una manera holística
i compensadora i poder
generar canvi en la seva
perspectiva de vida i enfocament del seu present
i futur.

El projecte s’estan
desenvolupant des de
l’octubre, a la seu de
Fundesplai al Prat de
Llobregat, una aposta
per generar espais de
qualitat tant per a les dones com per als infants
participants.
El grup que participa en
aquesta edició està format per 12 dones joves i
mares i els seus fills/es
d’entre 0 i 3 anys.
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el perfil
Sandra
Ortonobes Lara
@La Hiperactina
La complexitat
explicada de manera
accessible i entretinguda (edició
genètica) o l’original
aproximació a temes
comuns però desconeguts (per què ens
emborratxem o ens
posem morenos) són
trets d’aquesta divulgadora científica, llicenciada en Ciències
Biomèdiques (UB) i
màster en Comunicació Científica, Mèdica
i Ambiental (UPF),
que a través del seu
canal de Youtube La
Hiperactina suma
més de 240.000
subscripcions i
aconsegueix audiències de centenars
de milers de visualitzacions.

@AlfonsValle

Alfons
Valle
Especialista en biomedicina, edició de
vídeos, màrqueting
digital... Et sents
una dona orquestra?
En el meu cas, ho coordino tot: m’informo sobre
el tema, edito i produeixo
els vídeos i després faig el
màrqueting, que em surt
de forma natural perquè porto les xarxes per
temes personals. Hi ha
tanta feina darrere d’un
vídeo de divulgació!
Creus que els divulgadors digitals podeu
aportar noves formes
d’educar a l’escola?
Tinc molt clara la diferència entre divulgació i educació. Educar consisteix a
transmetre una sèrie de
continguts d’un temari
establert en un temps x.
La divulgació té més llibertat. És veritat que té
un component educatiu
sense el qual no té sentit,
ja que si no seriem pur
entreteniment, però és
oci en el sentit que vull
que la gent s’ho passi bé
aprenent. Podem fer el
contingut que ens atreu,
amb les eines que volem.
El sistema educatiu està
més centrat en l’aprenentatge que en la forma
en què aprens i arribes a
determinada conclusió.
Estudiem més el què que
el com.
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Sandra
Ortonobes

l’entrevista
“L’educació a classe
i la divulgació a
Youtube són
complementàries”

Divulgadora científica
i youtuber

Evidentment els professors/es saben molt més
d’aquest tema. Nosaltres
som un complement de
l’educació, però mai els
podem substituir. Hauria
sentit la “síndrome de la
impostora” si durant el
confinament m’haguessin dit que recomanés
als professors/es què és
el que havien de fer. Crec
que professors/es fan una
tasca impressionant, que
jo mai podria fer.
Educació presencial o
virtual?
Tot té el seu lloc i moment. L’educació presencial té un component que
no té la virtual i aspectes
com la companyonia, el
treball en equip, saber estar en un grup, habilitats
socials... que no s’aprenen
davant d’una pantalla.
Però segons com evolucioni la situació epidemiològica en el futur, caldria
veure l’impacte de reobrir
escoles sobre els rebrots i
com fer-hi front. Al final,
cal fer un balanç entre
allò que implica menys

riscos i sacrifica menys
de l’educació, trobar un
equilibri.
La pandèmia t’ha
suposat una pressió extra per donar
respostes als teus
seguidors?
Com a creadora de continguts de biomedicina, la
pandèmia m’ha tocat de
ple! No podia no dir res
sobre el coronavirus, no
podia no estar informada de la darrera hora...
La gent em preguntava
constantment i sentia que
tenia una responsabilitat.
Quan van sortir les primeres notícies de l’aparició d’un virus que
provocava una epidèmia
a Wuhan (Xina) la gent
ja em demanava que fes
vídeos explicatius, i quan
va arribar a Europa i a Espanya, es va desfermar la
bogeria... Com que la biomedicina és la meva especialitat, la gent recorria
a mi com a font d’informació. A part dels vídeos
que vaig crear, sempre

animava els meus seguidors/es a consultar tota la
informació per fonts oficials, a no difondre notícies falses per Whatsapp...
D’altra banda, Youtube
va desmonetitzar els vídeos relacionats amb el
coronavirus i va ser molt
frustrant com a creadora.
Havia d’elaborar continguts que representaven
moltíssimes hores de treball, ja que la informació
canviava cada minut, sabent que aquest vídeo no
representava guanys. De
totes formes, ho entenc
com una cosa natural.
Tens un contacte
molt directe amb la
teva audiència, pràcticament personal.
Creus que és una de
les claus del teu èxit?
Tenir tants seguidors,
tanta visibilitat, respon
al fet que tothom està a
les xarxes socials, però
la gent et segueix perquè
empatitza amb tu d’alguna forma. Abans la divulgació científica estava en

Acabes de publicar ‘¿Qué puede salir mal?:
Cómo sobrevivir a un mundo que intenta
matarte’ (Plan B). Com està funcionant el llibre?
La gent ha rebut
el llibre de manera
impressionant. Jo
no volia que fos el
llibre d’una youtuber,
volia que fos el d’una
divulgadora científica,
i vaig treballar molt
perquè fos un llibre
amb contingut valuós i
els lectors/es m’ho fan
saber. L’editorial em
van donar total llibertat,
solament volien que
fos de biomedicina. Ha
estat una experiència
que m’ha agradat molt,

però en la qual he hagut
d’invertir una quantitat
impressionant d’hores.
En aquest sentit, l’any
passat va ser molt intens

de feina. En un futur, si
tingués els projectes de
divulgació més lligats,
potser em plantejaria
un segon llibre.

mans d’alguns presentadors i programes de TV,
persones a les quals no
tenies accés... Ara, xarxes com Youtube fan que
puguis arribar a les cases
de molta gent des de l’habitació de casa teva, que
tot sigui molt proper i
la gent connecti directament amb tu. Veuen
que la ciència no és una
cosa superallunyada que
solament es fa en un laboratori amb bata blanca... Aquesta proximitat,
naturalitat, ha fet que la
divulgació científica arribi a més audiència, sigui
més personal i tingui més
interacció.
Creus que avancem
en el fet que les noies
joves optin per vocacions científiques i les
dones estiguin més
presents en la ciència?
No sé si he vist canvis
molt importants fins al
moment. Recordo fa no
gaire xerrades de divulgació en què hi havia
cinc homes debatent i cap
dona. El fet de promoure
que hi hagi dones en xerrades, que hi hagi un percentatge mínim de dones
en un debat, que hi hagi
més youtubers dones...
és relativament nou i,
per tant, cal esperar que
les noies creixin i tinguem
la constatació estadística
que hi ha un canvi real.
Evidentment crec que
aquest pas serà positiu i,
tot i que no estiguin més
en carreres científiques,
com a mínim hauran considerat l’opció i això ja és
un triomf.
On sí que hi ha hagut un
canvi ha estat a donar
més visibilitat al treball
de divulgadores. El sim-

ple fet que n’hi hagi més
a Youtube, segur que anima més noies a entrar-hi
que potser tenien més
por... Quan ets un home
que fa divulgació científica representes solament
aquest àmbit, però quan
ets una dona, a més de la
divulgació, representes
les dones divulgadores
científiques. Sempre tens
l’etiqueta de dona, encara
que sigui positiva.

Qüestionari

Proust

Si no fos
divulgadora científica, què seria?
Càmera.

Persona que admira
a la vida real?
La meva parella.

El seu heori/heroïna
de ficció?
Wanda dels Venjadors.

Què és la felicitat
per a vostè?

No preocupar-se per
les coses que pensa
la resta de la gent,
tenir total llibertat
per fer el que vulguis
en qualsevol moment.

La seva flor
preferida?
Gira-sol.

Un llibre?

‘Truco o tratamiento’, de Simon Singh i
Edzard Ernst.

Una música?
Indie.

Una pel·lícula?

‘Parásitos’, de Bong
Joon-ho.

El seu menjar
preferit?
Sushi.

Un somni.

Dedicar-me al que
m’agrada.

14
Sabíeu que
el compte de
Twitter de
@fundesplai
ja té més de

6.750

seguidors?

www.fundesplai.org
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La veu dels col·laboradors i destinataris
dels projectes de Fundesplai

Petita infància

Formació

Ainhoa Fernández Delgado,
mare de dues filles de 4 anys

Krizbel Sánchez Gil, 39 anys,
alumna del curs de cuina

“Al Niu, les meves filles
juguen en un espai segur”

“Aquests cursos et
capaciten per treballar”

.@fundacioesplai
Club EMAS @
clubemas 29 de
set.@fundesplai
more than 45 years
working in favor of children, youth, families,
the environment and
the Third Sector and
#EMAS since 2008.
Visit its sustainable
building and tourism
accomodation!
@fundesplai,en
col·laboració
amb @diariARA,
impulsen els premis
‘Joves pel Demà’. Joves
d’entre 13 i 17 anys poden presentar les seves
idees per aconseguir un
món millor, seguint les
fites marcades pels
#ODS.

Radio 5 @
radio5_rne·17
de set. Petjades
@fundesplai busca
concienciar a los más
pequeños sobre el
fenómeno de la inmigración y el refugio.
A través de actividades diversas inculcan
valores de convivencia
y diversidad cultural.
Descúbrelas en ‘Refugios’, con
@RosaCervantes77.

suma't a la pinya

Web: www.fundesplai.org
Twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai

Telèfon: : 93 474 74 74

A

questa és l’opinió de
l’Ainhoa, que assisteix
a l’Espai Familiar El
Niu amb les seves filles Leire
i Mar, de 4 anys. Des del Departament de Petita Infància
i Família de Fundesplai han
posat en marxa un cinquè
curs d’aquest servei que es
fa a l’equipament CENTRE
ESPLAI (el Prat de Llobregat).

través del joc poden explorar,
descobrir, sentir i relacionar-se
amb altres infants i adults.

L’Espai Familiar el Niu és un servei d’acompanyament a la criança
per a famílies amb infants entre
0 i 6 anys que ofereix un espai de
joc, de trobada i d’intercanvi d’experiències per tal d’acollir la tasca
educativa i de criança d’un fill/a,
compartir-la i donar-hi suport,
teixir-hi vincles, en un context
educatiu diferent del de la llar.
Per als infants és un espai on a

El projecte, que va començar el
13 d’octubre, es desenvolupa dos
dies a la setmana amb grups de
10 famílies. Un dels reptes principals és oferir un servei de qualitat per a les famílies del Prat del
Llobregat i que prioritzi aquelles
que són del barri de Sant Cosme
per tal de reforçar el treball en
xarxa amb els serveis del territori.

El servei de
l’Espai Familiar
El Niu es fa dos
dies a la setmana
a CENTRE ESPLAI

E

ls cursos del Centre de Formació
de Fundesplai et
capaciten en diferents
àrees i et possibiliten la
inserció laboral.

“Jo estic fent el curs d’Operacions Bàsiques de
Cuina, que et proporciona un certificat de professionalitat, i m’ha permès
reforçar tècniques i habilitats, adquirir diferents
coneixements i poder
desenvolupar-me dintre
de la comunitat.”
Aquest és el testimoni de
la Krizbel Sánchez Gil, una
de les moltes persones que
estan passant pels cursos
del Centre de Formació de
Fundesplai, que cada any

Fundesplai
ofereix multitud
de cursos, molts
subvencionats,
de diferents
àmbits
ofereix multitud de formacions, moltes subvencionades, en els àmbits del lleure educatiu, la restauració,
l’educació social o la gestió
d’entitats sense afany de
lucre, entre d’altres.
La Krizbel s’ha format en
el curs d’operacions bàsiques de cuina, on s’aprèn a
preparar i presentar plats
o normativa bàsica de manipulació d’aliments.

Ara més que mai,
estem connectats
www.elperiodico.cat
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Com has viscut aquest inici de curs tan especial?
Mariona Marcet. 10 anys
Escola l’Olivera. Sant Cugat

“Em vaig sentir contenta i nerviosa alhora”
Quan vaig tornar a l’escola em vaig sentir molt contenta i molt nerviosa a la
vegada. Tenia moltes ganes de tornar a l’escola per veure els meus amics i amigues, els professors/es... I jo em diverteixo molt a l’escola. També estic una mica
trista perquè tot ha canviat pel virus, no ens podem fer abraçades, ni tocar...
però tenim altres maneres de mostrar l’amistat!

Roger Las Rodríguez. 7 anys

“Col·laborem per
garantir el benestar
dels infants"
Ricard Rull
President de
la Cooperativa
Falset-Marçà

Escola Mare de Déu de Montserrat. Castellbisbal

Falset

“El primer dia d’escola portar la mascareta va ser
una mica estrany, però ens hi hem acostumat”

Per què col·labora la cooperativa FalsetMarçà amb Fundesplai?
La cooperativa Falset-Marçà està molt arrelada
al territori i sempre ens han preocupat molt els
temes relacionats amb el medi ambient i les causes solidàries, per això col·laborem amb diferents
iniciatives com la vostra.

Estic content d’haver tornat a l’escola. Una de les millors coses és el pati del
menjador i jugar amb els meus companys i companyes a molts jocs. El primer
dia de menjador va ser una mica estrany portar la mascareta, però el segon dia
ja ens hi havíem acostumat.

Pablo Vaca Giraldo. 11 anys
Esplai Fontsanta-Fatjó. Cornellà de Llobregat

“M’agrada tornar a veure companys i monitores”
M’agrada tornar a l’esplai perquè el confinament a casa va ser molt avorrit i
ara puc veure companys i monitores. El més avorrit és portar mascareta tota
l’estona. No podem compartir coses si no les desinfecten, però sé que ho fem
per protegir les famílies i que tot surti bé i puguem continuar venint a l’esplai.

Karen Hidalgo Fernández. 14 anys

Et preocupa la manca d’equitat en la
infància?
Sí. Els infants són el nostre futur i per això s’han
de cuidar, especialment aquells que es troben en
situació d’especial vulnerabilitat.
En què consisteix per a tu la felicitat dels
infants?
La felicitat per a una nen/a és que tingui totes les
seves necessitats materials (roba, menjar, educació, oci...) cobertes i un entorn familiar acollidor,
que no els falti de res.
Què li diria a un amic perquè també col·laborés amb Fundesplai?
Que pensi en el futur, en el benestar dels infants.

Club d’Esplai Bellvitge. Hospitalet de Llobregat

“Va ser una alegria tornar al Casal Jove”
Va ser una alegria quan em van dir que es faria el Casal Jove aquest curs, ja
que m’agrada molt anar-hi: em relaxo, creem projectes i estic amb les meves
companyes. La mascareta no m’ha suposat un problema, aquest estiu ja l’hem
utilitzada en les activitats i ja m’hi he acostumat.

Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 551 17 71 / Entra a www.fundesplai.org
Escriu a fundacio@fundesplai.org

Com has viscut aquest inici de curs tan especial?

Milagros Doblas

Lourdes San Nicolás
Capdevila

Adrià Alfonso Romero

Laura Sevilla

Alba Gil Morales

57 anys. Coordinadora

32 anys

22 anys

24 anys

Escola Mare de Déu de
Montserrat (Castellbisbal)

41 anys
Escola L’Olivera (Vallirana)

Club d’Esplai Bellvitge
(Hospitalet de Llobregat)

Esplai Pingüí
(Sant Andreu de la Barca)

Esplai Fontsanta-Fatjó
(Cornellà de Llobregat)

“Una tornada amb
mirades plenes d’il·lusió”

“Els infants estan molt
conscienciats!”

“Un inici de curs similar
al de l’estiu”

“Un virus no ens
ha d’aturar”

“Monitores i infants
hem canviat hàbits”

Durant tots aquests mesos
de confinament i pandèmia
en què han passat tantes
coses, he imaginat que la
tornada a l’escola podria
ser de moltíssimes maneres
diferents, però mai vaig arribar a pensar que tot fluiria
amb tanta normalitat quan
arribés el moment de l’inici
de curs, i és que els nostres
petits i petites valents i valentes ens ho han posat tan
fàcil!Ha estat una tornada a
l’escola amb moltes mirades
plenes d’il·lusió i esperança
a la cara dels nens i nenes.

En aquest temps de pandèmia
i després del confinament, la
tornada a l’escola l’he viscut
amb moltes ganes i il·lusió.
La veritat és que la tasca que
ens esperava era molt dura, ja
que havíem d’organitzar totes
les classes i tots els infants
d’acord amb la normativa que
s’ha establert. Cal destacar i
agrair que tots els infants i
les seves famílies estan molt
conscienciats de la situació
aquests dies i això ens ha
permès fer una molt bona
tonada a les escoles entre
totes i tots.

Ha estat un inici de curs molt
similar al de l’inici de l’estiu.
Mascaretes, rentat de mans,
gel hidroalcohòlic a cada sala,
distància de seguretat... Això
sí, amb l’experiència dels casals i campaments d’estiu,
que ens ha donat més tranquil·litat i confiança en nosaltres mateixes. La tornada a
aquest curs ha donat també
l’oportunitat per reinventar la
tasca del dia a dia de l’esplai
i el Casal Jove de l’esplai,
capgirant-ne el format d’activitats que teníem establert
fins ara.

Al principi totes teníem un
sentiment estrany (mascaretes, distància de seguretat interpersonal, rentat de
mans, grups bombolla...),
però a poc a poc i amb
aquestes setmanes de nous
inicis hem adoptat les ganes
i la confiança en un lleure
segur i curós, on un virus
com el de la Covid-19 no ens
atura a l’hora de crear l’espai on infants i joves poden
gaudir d’una estona sense
sentir que són en la “nova
normalitat” de què tant senten parlar.

La tornada a l’esplai ha sigut
emocionant però també una
mica estranya, ja que hi ha
hagut molts canvis i ens hem
hagut d’adaptar als nous protocols; això comporta canviar els hàbits que teníem tant
infants com monitores dins
de l’esplai i recuperar moltes
coses endarrerides del curs
passat. Agafarem amb força
aquest any que és tan especial i treballarem amb infants,
joves i famílies perquè tot pugui ser el més normal possible
una altra vegada i com més
aviat millor!
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Apunt
pedagògic

A peu de carrer... per Alfonso Valle
Entrevista a:

Salvador
Carrasco Calvo

Sergi Figueres

Membre
del Patronat
de Fundesplai

Cofundador de Worldcoo

El color
de la pinya

A educadors/es, cuiners/
es, equips tècnics, infants i famílies, administracions i empreses que
han posat tot de la seva
part perquè les activitats
als espais educatius s’estigui desenvolupant amb
la màxima seguretat.

El suport a projectes locals
és clau per transmetre
confiança als donants i
recaptar més?
Depèn. Abans de llançar
qualsevol campanya, per a
nosaltres és molt important
analitzar bé amb quin tipus
d’empresa estem col·laborant:
raó de ser, valors, filosofia,
clients/es... Basant-nos en tot
això, decidim si per a aquella
empresa funcionarà millor donar suport a projectes locals o
WORLDCOO. L’equip de Worldcoo que fa possible diferents projectes de cooperació
internacionals.

“Durant la pandèmia la societat
ha estat més solidària que mai”

E
A la inhumana situació
que viuen milers de persones refugiades que es
veuen obligades a abandonar els seus països.
Les condicions infrahumanes que han de suportar aquestes persones reclamen una acció urgent i
decidida per acabar amb
aquesta situació.

La pandèmia ha deixat
en un segon pla la preocupació mundial pel canvi climàtic, la qual cosa
suposa un gran error, ja
que molts experts indiquen una ràpida tornada
als nivells d’emissions de
CO2 un cop passi aquesta
situació. Una crisi climàtica severa no es podrà
resoldre amb una vacuna.

l Sergi Figueres i
l’Aureli Bou van
fundar el 2012 la
companyia Worldcoo com
un instrument perquè les
empreses puguin finançar projectes socials de
manera gratuïta a través
de canals online i, ara
també, offline. Des de
llavors han finançat 446
projectes que han beneficiat 421.722 persones.

Penseu que la part econòmica és un dels punts
febles de les ONG?
Un parell d’anys abans de
fundar Worldcoo, tant l’Aureli com jo vam decidir fundar
una ONG i vam treballar amb

El micromecenatge
permet arribar
més a les
persones joves
ONGs i administracions. Hi
havia grans projectes, però la
majoria no es duien a terme
per la falta de finançament.
Vam plantejar crear un nou

canal que ajudés les entitats socials a aconseguir els recursos i
va néixer Worldcoo.
El micromecenatge permet
impulsar més projectes i
afavoreix la independència
de les organitzacions?
És complementari. Ens permet
arribar als més joves, que solen
tenir menys poder econòmic per
fer grans donacions i poc interès
en una sola causa i, a més de les
donacions monetàries, l’Arrodoniment Solidari dona molta més
visibilitat a les organitzacions i a
moltes causes fins ara poc conegudes. Qualsevol persona pot donar (són cèntims) i fer-ho de manera recurrent, fàcil i a diferents
causes que varien periòdicament.
Què aconsegueix més recursos, les donacions online o
offline com l’Arrodoniment
Solidari?
En aquests moments, l’Arrodoniment Solidari. Tot i que l’import de
les donacions és molt baix (la mitjana, uns 25 cèntims), aquesta nova
eina permet arribar a més població. Aquest any, l’import total per
aquesta via ha estat més del doble
respecte a la resta de canals online.

5è Sopar Solidari de Fundesplai

a favor

de la Infància
AQUEST ANY FEM EL SOPAR A CASA AMB L’ADA PARELLADA
Inscriu-te fent una aportació voluntària que es destinarà a programes a favor d’infants
en situació de vulnerabilitat agreujada per la Covid-19.

FES LA TEVA
INSCRIPCIÓ I DONATIU

www.fundesplai.org
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S’ha beneficiat el projecte de Worldcoo de l’auge
de les transaccions per
comerç electrònic durant
la pandèmia?
Sí, s’ha notat un notable increment, en el comerç electrònic i
en la resta de canals. Cal destacar els comerços dedicats
a la llar o a la tecnologia i els
supermercats. A més, hem vist
com la societat ha estat més
solidària que mai i moltes
companyies amb qui encara
no havíem col·laborat ens han
contactat per llançar campanyes d’emergència.
Penseu que la col·laboració
entre Worldcoo, Condis i
Fundesplai per a la campanya solidària de beques per
a infants reflecteix aquest
esperit de projectes locals
amb impacte directe amb
el qual treballeu?
I tant! Per una banda, durant
les Setmanes Solidàries de
Condis s’ha facilitat que tots
els seus clients/es poguessin
fer microdonacions. Cal mencionar també la visibilitat del
projecte i l’impacte social de la
campanya. També és molt important la transparència de la
campanya i compartir i comunicar els resultats obtinguts.

Una nova
governança
educativa
La ministra d’Educació tancava el curs passat fent una
crida al consens en la reconstrucció i la modernització
del sistema educatiu. En la
presentació de la nova Llei
Orgànica, la vuitena de la
democràcia (LOECE, LODE,
LOGSE, LOPEG, LOCE,
LOE, LOMCE, LOMLOE),
la ministra parla d’objectius
com la plena digitalització;
reforçar l’equitat i excel·lència; l’aprenentatge personalitzat, interdisciplinari i
competencial; la reforma
de l’estatut de la professió
docent; la millora de l’FP, i
d’autonomia del centre.
En el debat del Congrés han
tornar a sortir, però, velles
polèmiques com la llengua
vehicular, el finançament
de la concertada i la religió
a l’escola, sense cap avenç
significatiu. Per a molts, la
qüestió de fons és l’impuls
d’una nova governança per
l’educació.
Un model allunyat de la privatització de l’escola pública;
obert a la societat i al territori; basat en l’equitat; que
doni autonomia als centres
i confiança al professorat;
compatible amb un nou paper “regulador/facilitador” de
l’Administració; amb menys
burocràcia; amb una renovada
concepció del rol de suport i
ajut pròxim de la Inspecció;
amb voluntat d’innovació i
amb una inversió equiparable
a l’europea; amb una potent
formació del professorat, i
amb el treball de progressiva
millora en els centres i a peu
d’aula. En definitiva, cal qüestionar el sistema i repensar-lo
molt a fons.

15 DESEMBRE I 19.00 h
Com que enguany
no podem sopar junts,
l’Ada ens ensenyarà, en un
esdeveniment on line,
a preparar un
sopar molt especial.

També
comptarem
amb testimonis,
sorteig de regals
i molta
solidaritat!

