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Introducció
El dijous 28 de febrer, la
Fundació Catalana de l’Esplai
va celebrar la 2a Jornada
Esplai i Municipi a CENTRE
ESPLAI (El Prat de Llobregat)
amb l'objectiu de compartir
experiències i propostes de
treball en favor dels infants,
els joves i les famílies, duts a
terme conjuntament entre
ajuntaments, entitats i altres
actors socials.
La crisi econòmica i el seu
impacte en la infància, la
joventut i els col·lectius i
territoris més vulnerables, també la crisi institucional, de la política i de la democràcia que
viu el nostre país, demana més que mai l’aliança entre tots aquells que treballem pel bé
comú. La recuperació de l’espai públic com una cosa de tots i totes, així com l’àmbit local i
comunitari com espai preferent de construcció de la vida col·lectiva i garantia de la
convivència i la cohesió social, apareix com una qüestió del tot estratègica.
La 2a Jornada Esplai i Municipi, sota el lema “ Junts en el territori per l’educació, la
inclusió i la ciutadania”, va fer una convocatòria a totes aquelles persones que, tant des
dels ajuntaments com des de les entitats, estan compromeses amb els interessos de la
comunitat, per compartir allò que funciona i allò que dificulta la tasca compartida i debatre i
reflexionar sobre allò que hem de canviar i millorar. Hi van participar més de 200 persones
entre alcaldes, regidors/es, representants de centres educatius, d’esplais i d'entitats socials
de més de 15 municipis com Barcelona, El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat,
L'Hospitalet, Ripollet, Subirats o Sant Adrià del Besòs, entre d'altres.
La jornada es va iniciar amb una Taula inaugural, formada per Joaquim Balsera, President
del Consell Comarcal del Baix Llobregat i Alcalde de Gavà; Josep Oliva, Diputat Delegat de
Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona; Lluís Tejedor, Alcalde
del Prat de Llobregat; Josep Gassó, President de la Fundació Catalana de l’Esplai.
Va seguir amb una Taula rodona sobre les “Claus d’èxit per un treball compartit entre
ajuntaments i entitats”. Hi van participar, Joan Subirats, Catedràtic de Ciència Política
de la Universitat Autònoma de Barcelona i Carles Barba, Vicepresident de la Fundació
Catalana de l’Esplai, en un diàleg conduït per Milagros Pérez Oliva, periodista “El País”.
Posteriorment hi va haver intervencions del públic assistent.
Després d’un descans es van celebrar 5 taules simultànies, al voltant dels 5 eixos temàtics
de la jornada:
Taula 1: Educació en el lleure i construcció de ciutadania
Taula 2: L’acció educativa del lleure amb l’escola
Taula 3: Impuls i suport de les entitats al territori
Taula 4: L’educació ambiental per un municipi sostenible
Taula 5: Les TIC al servei de la inclusió i l’educació
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Posteriorment, hi ha haver un espai de conclusions i cloenda. I per acabar es va oferir un
piscolabis1 de comiat que va afavorir un espai de relació i d’intercanvi d’impressions entre els
participants.
Al llarg de la jornada, es va destacar la necessitat de treballar conjuntament des dels
diferents àmbits de la societat per defensar la cohesió social que es veu amenaçada per les
agressions generades principalment a partir de la situació de crisi. En aquest sentit es
considera imprescindible fomentar la col·laboració entre Ajuntaments i entitats del territori
per defensar i preservar junts els serveis educatius i socials. Els ponents van coincidir en què
en l’actual marc de “canvi d’època” i enmig del gran descrèdit dels polítics i la política, cal fer
canvis per tirar endavant.
Es van sentir veus crítiques amb la reforma de l’administració local del govern espanyol, que
atemptaria justament contra aquesta coresponsabilitat i suposaria una greu laminació dels
serveis educatius i socials així com la pèrdua del paper dels municipis i els ajuntaments en la
seva garantia.

Consulteu el programa de la jornada aquí

1

Servit per Tasta’m. Contacte: 934744678 www.cateringtastam.com
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Taula inaugural
En les intervencions es va fer palesa la preocupació que la reforma de la Llei de
l’administració local anunciada pel ministre Montoro i la de governs locals per part de la
consellera Ortega suposin una greu laminació dels serveis educatius i socials i sobretot la
pèrdua del paper dels municipis i els ajuntaments en la seva garantia.

Joaquim Balsera
Si la nova llei de reforma local prospera els municipis
no tindran competències ni en matèria d’educació, ni
en matèria d’inclusió social.

President del Consell
Comarcal del Baix
Llobregat
Alcalde de Gavà

És un greu atemptat a l’esforç que moltes persones,
moltes entitats i molts moviments veïnals han fet
durant aquest 30 anys de consolidació de la
democràcia.
Cal reaccionar davant aquest esperit reformista, basat
en un aspecte economicista i en la desconfiança. La
força està, més que mai, en la ciutadania, en les
entitats i les associacions.
Cal la reacció de la ciutadania per defensar el que és
seu. En definitiva, l’ajuntament és de la ciutat i és
l’única eina realment democràtica que la ciutadania té
al seu abast.

Josep Oliva
L’educació
en
el
lleure
i
les
intervencions
socioeducatives en el barris són molt necessàries
perquè ens permeten convertir amenaces en
oportunitats, posar la mirada en les potencialitats i
avançar en la inclusió social, cal, però, fer-ho junts.

Diputat Delegat de
Benestar Social, Salut
Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona

Des de l’administració pública hem de valorar la
trajectòria de les entitats que treballen en el territori,
autèntics eixos vertebradors de la transformació de les
ciutats.
Mostrant-nos molts exemples de treball en comú ens
mostreu les virtuts del treball cooperatiu com una eina
per al desenvolupament local.
Des de la Diputació de Barcelona col·laborem amb els
ajuntaments en el desenvolupament de les seves
pròpies polítiques i els projectes que s’hi vinculen.
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Lluís Tejedor
El govern de l’Estat nega la necessitat que els
ajuntaments intervinguin en el territori com si això fos
una competència innecessària o impropi en l’àmbit
competencial.

Alcalde del Prat de
Llobregat

En lloc de fer un salt endavant, es fa un retrocés en el
túnel del temps cap a l’expressió més antidemocràtica,
la que nega la necessitat i la legalitat de la intervenció
pública.
L’Estatut de Catalunya aprovat, quan parla dels ens
locals, és engrescador, permet la coresponsabilitat en
l’educació. Madrid ho exclou amb una llei que es
justifica “por la racionalización y la sostenibilidad de la
administración local”.
És una opció ideològica, estratègica, a favor d’una
societat diferent que genera un terç d’alumnes cap a
l’exclusió en el sistema educatiu públic.
Hem de treballar i anar junts, tot estirant la corda en la
mateixa direcció. Ara tenim una greu amenaça.

Josep Gassó
La infància i la joventut són els col·lectius més
vulnerables.

President de la Fundació
Catalana de l’Esplai.

El repte de l’educació dels infants i joves i la batalla
per l’equitat, la cohesió social i la convivència ,
només es guanya si és un objectiu compartit per tots
i es concreta en l’entorn local i des de la proximitat.
No és possible fer-ho només des de l’ajuntament, o
des de l’escola o l’institut, només és possible des del
compromís de tota la comunitat.
L’interès comú és un afer dels ciutadans i de les
seves organitzacions.
Davant la retirada de competències en l’àmbit local,
volem reivindicar el paper dels ajuntaments com
administració més propera, especialment en la vida
social i educativa dels infants i de les seves famílies.
Fora un gran retrocés allunyar dels ciutadans les
decisions sobre els serveis públics bàsics.
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Taula rodona
La Moderació de la Taula rodona sobre el
tema “Claus d’èxit per un treball
compartit
entre
ajuntaments
i
entitats” va córrer a càrrec de la
periodista Milagros Perez Oliva i va
comptar amb la presència de dos
reconeguts experts en la matèria:

Joan Subirats

Catedràtic de Ciència Política
de la Universitat Autònoma de
Barcelona

Estem davant d’un atac a l’espai públic local, al
conjunt del que són les capacitats locals per fer
front als problemes col·lectius.
L’agressió és especialment greu perquè redueix la
igualtat d’oportunitats.
Davant d’aquest canvi d’època, cal plantejar-se com
situem la capacitat col·lectiva de fer front als
problemes comuns.

Carles Barba
En aquest moment que les agressions ens sacsegen
és imprescindible una aliança entre ajuntaments,
partits i entre ajuntaments i ciutadania per
defensar-nos.

Vicepresident de la Fundació
Catalana de l’Esplai

Cal subratllar la importància de la política local en
ser, la més propera i, per tant, la que pot incidir
més en l’educació i la cohesió social.
La tasca a fer no la podem delegar als ajuntaments,
s’ha de compartir amb les entitats i la ciutadania.
És moment, de reivindicar el paper dels ajuntaments
i, alhora, enmig del descrèdit de les institucions,
incorporar la participació ciutadana i de les entitats
en la vida col·lectiva i la política local.
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Taules d’experiències
A la segona part de la Jornada, es van presentar 17 experiències de treball en el territori a
partir de la col·laboració entre entitats i administracions, en 5 taules simultànies al voltant
dels següents eixos: Educació en el lleure i construcció de ciutadania; L’acció educativa del
lleure amb l’escola; Impuls i suport de les entitats al territori; L’educació ambiental per un
municipi sostenible i Les TIC al servei de la inclusió i l’educació.

Taula 1: Educació en el lleure i construcció de ciutadania
Experiències:
1. Infància i joventut al barri de Can
Vidalet. Esplugues de Llobregat.
2. Espais familiars: lleure i cohesió
social. Cornellà de Llobregat.
3. Trescajove. Una oportunitat per a la
inclusió sociolaboral de les persones
joves
a
través
del
lleure.
L'Hospitalet del Llobregat.

4. Acció socioeducativa i treball en
xarxa en el municipi. Ripollet.

Idees clau
Les entitats de lleure cobreixen necessitats de diferent caire que depassen sovint la
intervenció educativa. Pretenen donar resposta a la situació social actual, comprometent-se
amb les persones i amb la ciutat, amb visió comunitària.
Aconseguir pau social és possible però necessàriament s’han d’establir polítiques preventives
que impliquin la comunitat en la seva globalitat i integrin la diversitat de visions.
El territori és una de les eines més fortes de cohesió de la societat democràtica. Pensar i
actuar en clau de territori possibilita treballar directament les necessitats socials i educatives,
superant les visions sectorials i apostant per la vertebració i la fortalesa de la societat civil
com a elements clau per a la qualitat de vida i per la inclusió social.
Es constata la diversitat de mecanismes de col·laboració entre les entitats de lleure i
l’administració: suport a xarxes territorials, procediments més formals com ara convenis, ajuts
al funcionament quotidià de les entitats, suport a nous projectes, etc.
El treball en xarxa és un pilar bàsic per a l’èxit dels projectes. Per guanyar proximitat i
identificació amb les necessitats reals de les persones i per generar noves iniciatives i tenir
major impacte. L’èxit radica en el grau de coresponsabilitat, participació i compromís que tots
els agents implicats assumeixen.
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Taula 2: L’acció educativa del lleure amb l’escola
Experiències:
1. L’extraescolar arrelada al territori.
Sant Boi
2. Prevenció per a la salut com a
millora comunitària. Tarragona
3. El menjador escolar, un espai
socioeducatiu. Barcelona

Idees clau

Els projectes que s’impulsen fora de l’horari lectiu, com les extraescolars o el temps del
migdia, són espais educatius que han de participar de l’ideari de les escoles i potenciar la
transmissió de valors, alhora que s’estableixen ponts de vinculació amb els grups i entitats del
barri.
La continuïtat en el temps de projectes educatius afavoreix iniciatives de treball entre iguals
(infants i adolescents), que alhora contribueixen a la prevenció de conductes de risc i a la
millora de la convivència.
Es constaten dificultats a l’hora de mantenir econòmicament projectes que no estan dins d’un
àmbit curricular específic. Per poder-los sostenir en el temps és necessari agrupar esforços
d’iniciatives públiques i privades.
Els recursos que es destinen a activitats amb les persones no s’haurien de considerar despesa,
sinó inversió.
Els projectes orientats als infants i adolescents haurien de comptar amb els seus interessos i
la seva participació.
Caldria fer un pas endavant en la validació d’indicadors d’impacte dels projectes. Comptar
amb el suport de la Universitat seria molt convenient.
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Taula 3: Impuls i suport de les entitats al territori
Experiències:
1. Serveis d’assessorament per a la
millora de la gestió de les entitats
del tercer Sector. Torre Jusana.
Barcelona
2. La formació com una eina per a la
qualitat de les entitats del Tercer
Sector. Cases d’en Puig. El Prat de
Llobregat

3. Eina d’autodiagnòstic per a la millora
de la gestió de les entitats d’un
territori. Catalunya

Idees clau

Les administracions no poden treballar en soledat. La societat civil està al territori. Cal un
model de governança que parteixi de la idea de governar amb les persones i no per a les
persones.
Els programes de suport a les entitats en col·laboració amb les mateixes entitats permeten a
l’ajuntament apropar-se a la seva realitat, als seus neguits i necessitats i a establir llaços que
generen major confiança i seguretat.
Es remarca la necessitat que els diferents actors del municipi col·laborin en el recolzament de
les entitats, tot sumant el que sap fer cadascú.
Els projectes de suport a les entitats des del propi sector genera major confiança i credibilitat
ja que el fet de pertànyer a una mateixa realitat genera un millor coneixement de la situació i
facilita l’acompanyament.
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Taula 4: L’educació ambiental per un municipi sostenible
Experiències:
1. Projectes ambientals realitzats
pels joves: Aprenentatge-Servei
i Camps de Treball. Begues
2. Escoles
verdes:
Programa
Educatiu
d’Ambientalització
escolar.
Zer-Subirats,escola
verda. Subirats
3. L’accessibilitat als equipaments
educatius. Catalunya

Idees clau
És necessari fomentar l’empoderament de l’espai públic per part de les persones joves. Per
aconseguir-ho necessitem motivar-los i dotar-los d’eines que els permetin implicar-se en el
seu entorn i comprometre’s en la seva transformació.
Un efecte positiu de la crisi és que les persones joves comencen a sentir i a creure que ells
són el motor per canviar les coses.
Subratllar la importància de convertir l’entorn proper (municipal) en espai educatiu mitjançant
la implicació i la inclusió (entitats de discapacitats) de tots els agents locals del territori.
l’accessibilitat és una qüestió de justícia social que no té perquè implicar un gran cost.
L’estratègia és clara: cal incorporar l’accessibilitat en la fase inicial dels projectes ja que això
implica molt menys sobre cost que fer-ho quan el projecte està en una fase més avançada.
Els resultats del treball en xarxa sempre ens demostren que són quelcom més que la simple
suma de les entitats que hi participen.
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Taula 5: Les TIC al servei de la inclusió i l’educació
Experiències:
1. Les relacions intergeneracionals
a través de les TIC: “Conecta
Joven”. Sant Joan Despí
2. Programa d’empleabilitat per a
joves: Beca.MOS. Burjassot
3. Sensibilització i promoció dels
drets de l’infant mitjançant les
noves tecnologies. Sant Adrià
del Besós
4. Dinamització ciutadana i TIC.
Metodologia 2.0. Terrassa

Idees clau

Les TIC no només són eines, també són un canvi de mentalitat. Utilitzar-les fa més
transparents les administracions i més participatius als ciutadans.
Ara els ajuntaments tenen menys capacitat econòmica. Les TIC aporten noves formules de
relació i de suport a les entitats del municipi.
En un projecte conjunt, és important que totes les parts implicades hi guanyin. D’aquesta
manera el projecte és productiu i beneficiós per a cadascú i per al municipi en el seu conjunt.
Les aliances amb les entitats del Tercer Sector com la Fundació Catalana de l’Esplai, són de
gran utilitat pels ajuntaments per arribar a la població i apropar els objectius dels projectes a
les persones beneficiàries.
Els esplais esdevenen espais de participació i de presa d’iniciativa molt potents a través dels
quals, l’ajuntament pot implicar i fomentar la participació dels infants i de la ciutadania en
general.
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Conclusions
En la part final de la Jornada es van compartir les conclusions de les diferents taules. Núria
Valls, Subdirectora de la Fundació Catalana de l’Esplai, va resumir els cinc punts clau per
afavorir la col·laboració entre els ajuntaments, les entitats i la ciutadania en l’impuls de la
educació i la inclusió social, que són els següents:

1.

Respecte recíproc i horitzontalitat en les
relacions. Treballar com a socis, no com a
mers proveïdors o finançadors

2.

Complicitat en el diagnòstic i els objectius
comuns més enllà de la complementarietat

3.

Canviar en els instruments de relació
entre ajuntaments i entitats: Establiment de
convenis i contractes pluriennals, reforma en
els processos de contractació pública.

4.
en

Incorporar amb les TIC la transparència
l’administració

i

el

compromís

en

la

ciutadania.

5.

Vetllar pel protagonisme del jovent en la
vida ciutadana
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