
Joves

Més de 50 activitats lú-
diques i educatives per 
a totes les edats el diu-
menge 12 de maig d’11 
a 17 hores a la gran cele-
bració anual de Fundes-
plai al Parc Nou del Prat 
de Llobregat.

Les  
monitores 
i monitors 
ens 
interpel·len

El programa Acole 
ofereix formació, suport 
i acompanyament a 
persones joves que es 
troben en situació d’ar-
relament al nostre país.

Joves en situació 
d’arrelament
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Entrevistem a la Secre-
tària d'Infància, Ado-
lescència i Joventut de 
la Generalitat que ens 
parla dels joves menors 
immigrants, la importàn-
cia del lleure educatiu i 
més coses!

Georgina Oliva
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Festa Esplai, 
diumenge 
12 de maig
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Un any més, a Fun-
desplai impulsem la 
campanya “Un estiu 
per a tothom!”, amb 
l’objectiu de recaptar 
fons i poder becar les 
colònies i casals d’a-
quells infants que es 
troben en situació de 
vulnerabilitat.

Enguany, els anuncis 
de la campanya han 
pres com a protago-
nistes els milers de 
monitors i monitores 
que s’han for ma t i 
prepara t p er orga-
nitzar les activitats 
d’estiu. 

Nin gú mill o r  qu e 
elles i ells saben el 
que representa p er 
als infants i adoles-
cents la p ossibilitat 
de participar en unes 
colònies, casals, cam-
paments o camps de 
treball: gaudir de la 
natura, amb els amics, 
adquirint autonomia, 
compromís i valors. 
Créixer.

També ningú millor 
que els equips edu-
catius p er entendre 
la injustícia que repre-
senta que un de cada 
tres infants no hi pu-
gui participar. Això és 
el que ens assenyala 
l’Index AROPE de l’INE 
- Idescat 2017, que si-
tua en un 29,5% el 
percentatge d’infants 
que a Catalunya viu en 
risc de pobresa.

El vídeo de la campa-
nya recull directament 
el que pensen les mo-
nitores i monitor s. 
I també el seu clam 
d’ajuda, perquè, entre 
totes i tots, puguem  
transformar aquesta 
realitat.

Si encara no heu vist 
el vídeo de la campa-
nya a les televisions o 
a les xarxes, busqueu-
lo i compartiu-lo. A la 
contrap ortada d’a-
quest Diari en troba-
reu el codi QR.

El missa tge de les 
monitores i monitors 
inter p el·la tothom: 
“Fem possible un es-
tiu per a tothom! Ens 
hi ajudes?”.

La infància com 
a prioritat per a 
les municipals 

Eleccions

La Plataforma d’Infància de Catalunya, de la qual 
Fundesplai forma part, ha elaborat un document en 
el context de les properes eleccions municipals que 
posen a la infància en el centre de les propostes 
polítiques. Unes prioritats que parteixen de la base 
que les millors polítiques de cohesió social són les 
d’infància.

Fundesplai ja ho té tot a punt per aquest estiu! Bres-
sols, casals, colònies, campaments, camps de treball 
i colònies en família, més de 1.300 activitats i 68.000 
places per a infants i joves dels 0 als 25 anys i famílies 
conformen la campanya “Encerta l’Estiu – Un estiu 

per a tothom!”. A més, com cada any, Fundesplai mo-
bilitzarà administracions públiques, empreses, or-
ganitzacions i particulars per recollir fons per becar 
infants en situació de vulnerabilitat social.

 Fundesplai. Comença "Encerta l'estiu-Un estiu per a tothom!"
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Suport Associatiu 
amb la Diputació de 
Barcelona enforteix 
30 entitats esportives 
amb un assessorament 
integral.

Tercer Sector

Suport a entitats 
esportives

Engega la campanya 
d'estiu amb més de 
1.300 activitats
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El primer deure 
dels mestres és estimar 
als seus alumnes
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Els reptes que hem d’afrontar en 
l’actualitat són molts, complexos 
i urgents. En l'àmbit mediambi-
ental,  el calendari ens apressa i  
encara no ens hem posat d’acord 
per canviar les amenaces reals. 
Pel que fa a l’àmbit social, per 
aconseguir reduir la pobresa, la 
desigualtat social i el dret de tot-
hom de viure amb dignitat, tam-
bé ens trobem davant de reptes 
inajornables i molt diversos.

Quin tipus de vida volem? Quins 
hàbits som capaços de canviar 
per fer un planeta més sosteni-
ble i menys desigual? Estem dis-

J. Jacques Rouseau i Imma-
nuel Kant propugnaven la 
incapacitat de les dones per 
comprendre “l’interès gene-
ral”, sord i cec a la diversitat i 
la complexitat del món. Un as-
pecte essencial en la construc-
ció del, segons ells, únic ordre 
social acceptable. Friedrich 
Hegel conclogué que, davant 
la disjuntiva entre acatament 
o desobediència, les dones som 
fidels als vincles de sang i de 
grup, convingui o no a l’ordre 
establert.

En època d’eleccions, els missat-
ges que ens fan pensar primer 
en nosaltres i després en els 
altres són massa comuns. Els 
resultats electorals recents, a 
gairebé tot el món, posen més 
l’èmfasi en els drets individuals 
que en els col·lectius. Les pors 
guanyen el terreny a les idees i 
dels valors.

Què podem fer? L’educació és 
la eina fonamental per reduir 
les desigualtats però també 
per formar persones compro-
meses amb els valors que han 
de fer del món un lloc millor 

mentà que l’actitud de les no-
ies no era menys ètica, sinó que 
responia a un altre sistema de 
valors, que anomenà “ètica de 
la cura”. No és bonisme ingenu, 
sinó prioritat en la salvaguarda 
de la integritat material i moral 
de tots els éssers i també de les 
coses de què ens servim, d’ací la 
dimensió ètica de la reutilització 
i el reciclatge. 

“L’ordre establert” (social, ju-
rídic, econòmic i ambiental) no 
és natural, ni vinculant. Suposa, 
això sí, la naturalització d’unes 
relacions de poder basades en el 

L’aliança global, una ciutadania compromesa

Del domini a la cura

posats a compartir els nostres 
recursos amb persones d’altres 
orígens que venen aquí perquè 
en els seus països no troben una 
vida digna?

Com a ciutadans i ciutadanes 
hem de poder donar resposta 
a aquests grans reptes des dels 
valors de la igualtat, la justícia i 
els drets per a tothom. Cal refle-
xionar, educar, experimentar i 
fer palesos els grans reptes a què 
ens enfrontem com a humani-
tat. Des del nostre dia a dia, però 
també amb el nostre compromís 
en les decisions que prenem.

A mitjan segle XX, un psicòleg 
de Harvard proposà dilemes 
morals de caire molt pràctic a 
grups d’adolescents. Observà 
que els nois cercaven respos-
tes en la llei, civil o religiosa, 
mentre que les noies bastien 
solucions equitatives vincu-
lades a les circumstàncies es-
pecifiques de cada cas. D’això 
darrer el nostre sociòleg en va 
deduir immaduresa ètica i la va 
considerar característica de la 
condició femenina. Però la seva 
ajudant, Carol Guilligan, argu-

Reflexions Josepa Bru Bistuer
catedràtica de Geografia Humana. universitat de Girona

per a tothom. Les tecnologies 
poden establir-se com a espais 
de control i manipulació o com 
a espais de participació i dià-
leg. Això dependrà de com les 
fem servir i de quins interessos 
prevalen, les oportunitats d’a-
poderament de la ciutadania 
són molt grans.

És clar que sols no podem. 
Cal cercar aliances. Tot tipus 
d’aliances, però especialment 
les que consoliden els valors 
amb què volem viure i volem 
transmetre als nostres fills i 
filles. Ens cal una gran aliança 
com a persones per formar una 
ciutadania compromesa. Ens hi 
posem?

domini, la instrumentalització i 
l’explotació. En primer lloc, dels 
homes sobre les dones: el patri-
arcat, que configura l’actitud de 
domini, estesa a la totalitat de 
l’experiència humana. És l’o-
pressió d’uns sobre altres i de 
tots, “opressors i oprimits”, ac-
tuant majoritàriament de forma 
irresponsable sobre la natura i els 
seus recursos. Acollint-nos a una 
ètica de la cura, necessàriament 
feminista i sostenibilista, hem 
d’impulsar un nou ordre que des-
legitimi el domini i l’explotació, 
tristament associades fins avui 
dia a l’actuació humana.

Som a les portes de les elecci-
ons locals i des de Fundesplai 
fem una crida perquè votem els 
partits que estan per la defensa 
de la tolerància.
La intolerància és expressió de 
la inseguretat i de la por. Som 
intolerants davant dels canvis, 
de les novetats i d’allò que ens 
resulta desconegut. 
Per això, el millor antídot és 
treballar pel coneixement i les 
experiències amb els que són 
i pensen diferent. El fenomen  
que representa els moviments 
migratoris l'hauríem de viu-
re com una oportunitat per 
aprendre a ser més tolerants i 
madurs.
Per això, des de Fundesplai 
apostem per la inclusió en les 
nostres activitats de totes les 
persones, sigui quin sigui el 
seu origen o capacitats. Només 
aquest exercici ens permet avan-
çar en el camí de la tolerància i 
vèncer la por, els apriorismes i 
la inseguretat.
De la mateixa manera que aju-
dem un nadó a caminar i, si cal, 
li donem la mà perquè perdi la 
por, hem d’ajudar tothom a des-
cobrir el que representa conviu-
re amb persones i situacions di-
ferents. Hem d’ajudar els altres 
a perdre la por a la diferència. 
Perquè aquestes experiències 
ens aporten riquesa i coneixe-
ment que ens ajudaran a ser 
millors ciutadans del món.
Els infants, joves i monitors 
en les activitats educatives en 
el lleure ens ensenyen cada 
dia com treballar aspectes tan 
importants per a les nostres 
poblacions per arribar a una 
societat mes igualitària i on la 
convivència sigui possible.

El 26 de maig 
votem 
TOLERÀNCIA!

Núria Valls
directora general de comunicació i relacions de FundesplaiL'apunt
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va reunir les diferents 
forces polítiques candi-
dates a l’alcaldia de l’A-
juntament de Barcelona. 
Les propostes giren al 
voltant de quatre blocs 
d’actuació.

Municipis per a 
la infància
El primer bloc fa refe-
rència a convertir els 
municipis en un espai 
també per a la infància 
com a subjectes de dret, 
per això es plantegen un 
seguit de prioritats que 
busquen fomentar el 
paper actiu dels infants 
i la defensa dels drets 
relacionats amb la seva 
participació. En defi-
nitiva, tracten de posar 
l’infant i l’adolescent al 
centre de les polítiques 
municipals. 

Equitat i inclusió
El segon bloc té a veure 
amb mesures per a l’e-
quitat i la inclusió soci-
al, perquè tot allò que 
es faci al municipi en 
qüestió d’infància tingui 
en compte aquestes dues 

Joves
Programa Acole 
de formació i 
acompanyament 
de persones
en situació 
d'arrelament. 

pàg. 12

Festa Esplai
Diumenge 12 de maig,
d'11 a 17 h: més de 
50 activitats al 
Parc Nou del Prat.

pàg. 4

Estiu
Fundesplai posa en 
marxa la campanya
"Encerta l'Estiu - 
Un estiu per a tothom!" 

pàg. 8-9fundesplai 

(PINCAT), ha participat 
en el document “Són per 
a tu una prioritat?”, on 
hi ha 47 propostes prio-
ritàries en relació amb la 
infància per implementar 
en l'àmbit municipal. La 
PINCAT està formada 
per 21 organitzacions que 
treballen per la infància 
i adolescència a través 
de més de 900 entitats 
de primer nivell en els 
àmbits sociosanitari i de 
salut, l’oci, l’acció social, 
l’educació i la formació i 
atenció a les famílies. Té 
per objectiu principal ser 
una veu comuna i trans-
versal de totes les entitats 
compromeses amb els 
infants i adolescents del 
nostre país. Dona respos-
ta a les seves necessitats, 
promovent l’acompliment 
dels seus drets i deures, i 
vetllant per la incorpora-
ció de la perspectiva de la 
infància en les polítiques 
públiques i en la societat 
catalana.

La PINCAT va presentar 
les 47 prioritats el passat 
25 d’abril en un acte que 

tats. Promoure projec-
tes educatius de noves 
oportunitats. Treballar 
la coeducació com un 
element imprescindible 
per a l’educació en la 
igualtat de gènere. Ga-
rantir el dret als serveis 
de salut, a la prevenció, 
així com al desenvolu-
pament d’actituds i hà-
bits saludables.

Tercer Sector
El quart bloc té a veure 
amb el tercer sector so-
cial com a facilitadors 
d’espais de participació 
i generadors de valors 
positius, per tant cal 
implicar el tercer sector 
social en el diagnòstic 
formulació i implemen-
tació de les polítiques en 
matèria d’infància.

Les propostes de la PIN-
CAT busquen fer cons-
cients els grups polítics 
que cal construir una 
societat que incorpori 
la mirada del 30% de la 
població catalana que en 
aquests moments són 
infants. 

C iutadans/es estem 
convocats a les 
eleccions munici-

pals el 26 de maig, poc 
després d’haver votat en 
les eleccions generals 
del 28 d’abril. En aques-
ta ocasió cal destacar 
la irrupció d’opcions 
polítiques d’extrema 
dreta, que posen en pe-
rill drets socials adqui-
rits que van costar molt 
de conquerir i els quals 
haurien de ser irrenun-
ciables. En un context 
on també està en joc la 
cohesió social necessi-
tem apostar per políti-
ques socials, que posin 
en el centre les persones 
més vulnerables, que 
reprenguin el treball 
des de la comunitat com 
a eix central de la trans-
formació social.

Fundesplai, com a mem-
bre de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya 

En època electoral la 
infància és una prio-
ritat per als diferents 
partits polítics, que 
omplen de bones 
intencions i promeses 
tot allò que faran pels 
infants i adolescents, 
però sovint acaben 
en això, en promeses. 

Tothom parla de la 
infància, perquè ens 
toca els sentiments, 
ens emociona, perquè 
volem el millor per 
als infants, per als 
nostres fills i filles, 
perquè sabem que 
són el present i el fu-
tur de la nostra socie-
tat, però després no 
hi ha una correlació 
entre aquesta emoció 
i empatia i els pressu-
postos destinats a fer 
realitat que la infàn-
cia sigui realment una 
prioritat de país. Us 
heu adonat, que so-
bre la infància tothom 
en sap? Doncs sí, a 
la gent li costa parlar 
sobre arquitectura, 
enginyeria o física, 
però sobre infància 
tots som experts i els 
polítics els primers, 
tot i que darrere de 
les paraules i de les 
bones intencions ha 
d’haver-hi fets. 

Un exemple del que 
estem dient és la 
inversió en protecció 
social per a famílies 
amb fills a càrrec, 
que a Catalunya es 
situa en el 0,8% del 
PIB, segons dades 
d’Idescat, men-
tre que la mitjana 
d’inversió a la Unió 
Europea se situa 
en el 2,4% del PIB. 
Aquesta dada i altres 
demostren que quan 
els partits polítics 
arriben al poder no 
es prenen seriosa-
ment la dita de “tot 
per a la infància”, al 
contrari, sembla que 
un cop en el poder 
la dita sigui “tot per 
a la infància, però 
sense la infància”, 
perquè al final si 
els pressupostos no 
acompanyen no es 
pot invertir en millo-
res per a la infància.

Tot per la 
infància?

 Eleccions. Propostes municipals de la PINCAT, de la qual Fundesplai forma part 

La infància, prioritat 
en l'agenda política

premisses. Podem desta-
car, per exemple, l’equi-
tat en l’accés a la beca 
menjador i els materials 
escolars, la creació d’es-
pais familiars de suport 
en la criança o el reco-
neixement de la figura 
del cuidador/a del nadó 
amb grans necessitats de 
suport, com a mínim du-
rant els tres primers anys 
del fill/a. 

Educació, 
habitatge i salut
El tercer bloc gira al vol-
tant de les necessitats 
bàsiques d’educació, ha-
bitatge i salut. Prioritats 
com universalitzar l’eta-
pa educativa 0 a 3 anys 
o l’accés al lleure educa-
tiu per a tots els infants, 
que avui són un punt de 
desigualtat d’oportuni-

Les polítiques 
d'infància 
són una 
aposta per la 
cohesió social

 Opinió
@jaruizFcE

José antonio ruiz
Adjunt a direcció 
de Relacions 
Institucionals 
i Continguts

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

debat de la Taula del Tercer Sector amb candidats/es per Barcelona. Els i les alcaldables de Barcelona Ada Colau (BComú), Elsa Artadi (JuntsXCat), 
Manuel Valls (Barcelona pel Canvi – Ciutadans), Ernest Maragall (ERC), Jaume Collboni (PSC), Josep Bou (PP) i Anna Saliente (CUP) van donar suport a les propos-
tes de les entitats socials per al nou consistori que sorgeixi de les eleccions municipals del pròxim 26 de maig en el debat organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social, amb la col·laboració del diari Ara, el passat 25 d’abril, i on s’incloïen les propostes de la PINCAT. 
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Diumenge 12 de 
maig, el Parc Nou 
del Prat de Llo-

bregat serà una festa: 
Festa Esplai! La gran 
celebració anual de 
Fundesplai que ofereix 
entre les 11 i les 17 ho-
res més de 50 activitats 
lúdiques i educatives 
per a infants, joves i 
famílies.

Aquest any se’n celebrarà 
la 33a edició, després que 
el 2018 s’anul·lés per cul-
pa de la pluja. Tothom que 
s’acosti pel Parc Nou po-
drà trobar-hi activitats de 
circ, espectacles musicals, 
tallers de sostenibilitat, 
jocs gegants, programa-
ció de robots, circuit de 
ferrocarril en miniatura o 
contacontes, entre d’altres.

aparador de l’estiu
Totes les activitats de la 
Festa estaran relaciona-
des amb “Encoratja’t”, la 
proposta educativa per 
la igualtat de gènere i la 
violència zero que estan 
treballant aquest curs Fun-
desplai, els esplais que en 
formen part i les escoles 
on és present. A més, la 
celebració servirà com a 
cloenda del curs d’esplais 
i escoles i aparador de les 
activitats de la campanya 
“Encerta l’Estiu – Un estiu 
per a tothom!”, que ja està 
oberta.

A més, la Festa Esplai tam-
bé és un espai per difondre 

fundesplai

per a totes les edats. La Festa ofereix activitats per a infants, joves i famílies. FOTO: JORDI PLAY

cloenda de curs. La Festa Esplai serveix també per cloure el curs dels esplais i de les escoles i 
d'aparador de les activitats d’estiu. FOTO: JORDI PLAY

diversió educativa. Esports, animació infantil, música, tallers de sostenibilitat, de programació. FOTO: JORDI PLAY

 al parc nou La gran celebració anual de Fundesplai que reuneix milers de persones 

diumenge 12 de maig: veniu a 
Festa Esplai al prat de Llobregat!

la campanya de captació 
de fons de beques per a 
infants en situació de vul-
nerabilitat social. 

ral·li Jove
D’altra banda, la Festa 
també serà la cloenda 
del Ral·li Jove, on parti-
cipen prop de 200 joves 
dels esplais de la Federa-
ció Catalana de l’Esplai. 
Aquesta és una activitat 
col·lectiva que haurà co-
mençat el dissabte 11 de 
maig on els joves organit-
zats per diferents grups 
hauran fet rutes simultà-
nies pel Baix Llobregat, 
Anoia i Alt Penedès que 
culminaran a Sant An-
dreu de la Barca dissabte 
a la nit. Diumenge, tots 
els joves participaran a 
la Festa Esplai.

 Opinió

Gràcies!, comenta un 
dels primers a arribar 
ben d’hora a partici-
par en el muntatge i 
trobar-se uns xurros amb 
xocolata ben calenta,
Gràcies!, la resposta 
d’una família en rebre 
la plànol i horari de les 
activitats,
Gràcies!, el crit de res-
posta del grup d’Esplai 
en escoltar el missatge 
de benvinguda de la 
megafonia,
Gràcies!, i un petó ben 
fort el que reben les mo-
nitores dels infants quan 
finalitzen les activitats,
Gràcies!, als proveïdors, 
agents i persones alienes 
a l’organització per la 
seva implicació,
Gràcies!, i una cara de 
felicitat que acompanya 
uns balls és el que reben 
els grups d’animació i 
cercavila que omplen 
d’ambient i color el 
diumenge,
Gràcies!, quan els més 
grans descobreixen un 
espai on poder seure a 
l’ombra per poder gaudir 
en directe amb la família,
Gràcies!, en rebre el plat 
de paella vegetariana 
acabada de fer,
Gràcies!, quan passejant 
pel Parc gaudeixen d’un 
espai per a nadons, de les 
curses de quadrigues dels 
joves, de la gimcana de 
famílies, les manualitats, 
les activitats esportives i 
les exhibicions de dansa,
Gràcies!, la resposta a 
qui aprofita aquest diu-
menge per fer-se sòcia 
i/o fer un donatiu als 
projectes de Fundesplai.
...MiLErS dE GrÀciES a 
totes aquelles persones 
que fan possible que 
Festa Esplai sigui una re-
alitat any rere any. Sense 
la participació de totes i 
de tots no seria possible 
aquest dia de Festa de 
tothom per a tothom. 

@froi_salgado

Froilán 
Salgado

 Adjunt Serveis 
Escolars  

i Cases de 
Colònies

Una festa de 
tothom per a 
tothom

Què és per a vosaltres Festa Esplai?

Per a mi Festa Esplai és 
més que una festa. És un 
dia molt especial en què 
puc gaudir d’un munt 
d’activitats amb els 
meus companys i d’altres 
que faig el mateix dia de 
la festa. Fa dos anys vaig 
participar en el torneig 
de futbol i encara guardo 
la samarreta de record, 
tot i que em va petita. 
També és un dia per 
passar en família.

Un espai únic on gaudir 
d'un tast de les activi-
tats de lleure educatiu 
que les escoles oferim 
als nostres centres 
escolars; on retrobar-se 
any rere any amb les 
amistats forjades als 
casals i colònies orga-
nitzades per Fundesplai 
i en un marc immillora-
ble situat entre el delta 
del Llobregat i el Parc 
Agrari del Baix.

Festa Esplai és una ac-
tivitat on van totes les 
famílies amb els seus 
fills/es al Parc Nou del 
Prat de Llobregat, on 
es realitzen diferents 
tallers i activitats. 
Sempre que anem 
amb l’esplai on ens 
ho passem molt bé i 
gaudim dels diferents 
espais amb la resta 
d'esplais de la Funda-
ció.

Per a mi, Festa Esplai 
és una celebració on 
reivindiquem l'edu-
cació en el lleure i el 
paper dels esplais en 
la nostra societat. I ho 
fem precisament amb 
una festa on el lleure 
és protagonista i ens 
dona l'oportunitat de 
relacionar-nos amb 
infants, joves, famílies 
i monitors i monitores 
d'arreu de Catalunya.

albert alonso 
28 anys

CE El TriCiClE (SanT Joan DESpí)

daniel pagés costa 
11 anys

ESCola puig D’ESquErS (ColEra) 

Manel Mudarra 
38 anys

ESCola gauDí (SanT Boi DE ll.)

Yanira Silva alòs 
13 anys

CE PUBILLA CASES – CAN VIDALET

 @mr_euforia

Rubèn 
Pérez
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 dia de les dones  20.000 infants d'escoles i esplais van participar en l’activitat “Abracadabra” amb motiu del 8-M

Fundesplai reivindica la igualtat de gènere

Espai educatiu. Als menjadors escolars s’educa en bons hàbits alimentaris i es promou un model de proximitat. FOTO: J. M. VALLS

 Temps del migdia Aliments km 0, aspectes socials i emocionals, eixos del model del menjador escolar de Fundesplai

És possible un model de 
menjador escolar de proximitat?

@fundesplai 

Núria 
Gassó

Prop de 20.000 
infants de 114 es-
plais i 42 escoles 

d’arreu de Catalunya 
on Fundesplai és pre-
sent van participar en 
diferents activitats per 
commemorar el Dia de 
les Dones, el dia 8 de 
març. Aquest 2019 les 
activitats van girar en-
torn d’“Abracadabra”, 
que volia reivindicar 
el paper de bruixes i 
dones sàvies injusta-
ment perseguides al 
llarg de la història.

La iniciativa s’emmarca en 
“Encoratja’t”, la proposta 

xements científics. Dones 
que, al llarg de la història 
i en molts països, van ser 
injustament perseguides i 
sovint executades pels po-
ders polítics i religiosos de 
l’època pel sol fet de ser 
dones.
A l’“Encoratja’t” hi es-
tan participant prop de 
85.000 infants i adoles-
cents i 1.300 monitors i 
monitores. 
D’altra banda, el 2 de 
maig, Dia Mundial contra 
el Bullying, es va fer una 
altra acció col·lectiva per 
a la conscienciació sobre el 
problema de l’assetjament 
entre iguals a les xarxes 
socials.8M. Monitores/es van fer tallers per reivindicar les bruixes com a dones sàvies. FOTO: J. M. VALLS

 

educativa per la igualtat 
de gènere i la violència 
zero que Fundesplai va 
començar a treballar a es-
coles i esplais on és present 
durant els curs 2017-2018 
i fins al 2018-2019. “Enco-
ratja’t” fa de fil conductor 
de les activitats d’esplai, del 
temps educatiu del migdia, 
de les extraescolars, de les 
colònies i casals...

Bruixes i sanadores
“Abracadabra” va incloure 
una proposta educativa de 
nou activitats per conèi-
xer la història d’algunes 
bruixes i sanadores, dones 
sàvies que guarien les per-
sones i que tenien conei-

creieu que un model de Temps Educatiu del Migdia 
de proximitat és possible?

És fonamental que es cuini a 
l’escola, amb producte fresc, 
de temporada i, en la mesura 
del possible, produït a prop del 
centre, per evitar consumir pro-
cessats. L’equip de monitors/es 
ha de ser estable, amb perso-
nes que coneguin les famílies 
i els infants. Això em fa sentir 
que són propers, que hi puc 
confiar.

El model alimentari del temps 
del migdia de les escoles del 
Moianès, adherides al servei 
comarcal, prioritza el menjar 
de proximitat. Volem que els 
nostres infants prenguin cons-
ciència que vivim en un entorn 
privilegiat que permet un menú 
equilibrat, saludable i variat amb 
productes produïts i elaborats a 
casa nostra.

núria 
García

MARE DE L'ESCOLA 
POMPEU FABRA 
DE LLANçà

ruth 
Fernández

CONSELL 
COMARCAL 
MOIANèS

Nosaltres diem 
que sí, que és 
possible. És 

possible gestionar el 
temps educatiu del 
migdia des de la proxi-
mitat, la corresponsa-
bilitat i la transparèn-
cia. Des de Fundesplai 
entenem la proximitat 
com un concepte a tres 
bandes:  

proximitat alimentària
Totes les cuines escolars 
s’haurien de proveir de 
productes de proximitat, 
d’àmbit català i sempre 
que sigui possible, de la 
pròpia comarca, defugint 
els aliments que prove-
nen d’altres territoris i 
que comporten un gran 
impacte ambiental.

Per exemple, als nostres 
menjadors escolars no es 
mengen peixos que pro-
vinguin de l’altra punta 
del planeta com el panga 
o la tilàpia, per responsa-
bilitat ambiental i social. 
Volem aconseguir que el 
menjador escolar esde-
vingui un espai educatiu 
promotor d’un model ali-
mentari basat en la pro-
ximitat, la sostenibilitat, 
l’educació ambiental i la 
nutrició saludable.

La dieta mediterrània, els 
productes de proximitat i 
de producció sostenible 
són la base del nou mo-
del alimentari basat en la 
sostenibilitat i la corres-
ponsabilitat social que 
impulsem des dels men-
jadors escolars.

proximitat social
Per a nosaltres el model 
de Temps Educatiu del 
Migdia de proximitat no 
es basa només en aspec-
tes alimentaris, sinó que 
incorpora aspectes socials 
i comunitaris, promovent 
relacions i projectes co-
muns entre la pagesia local, 
el menjador escolar, els in-
fants, les AFA o AMPA, al-

tres entitats locals i l’escola, 
creant interconnexions co-
munitàries i aportant valor 
educatiu, social i ambiental 
al projecte, al mateix temps 
que s’afavoreix també el 
desenvolupament socioe-
conòmic local a partir de la 
contractació i formació del 
personal.

Un exemple d’això el tro-
bem en el treball comu-
nitari al voltant dels pro-
jectes de transformació 
de patis que realitzem en 
moltes escoles a partir del 
Temps del Migdia i en col-
·laboració estreta amb les 
famílies i tota la comuni-
tat educativa. També en el 
vincle d’alguns menjadors 
escolars amb els esplais 
del barri, compartint mo-
nitors i monitores, valors, 
experiències i projectes, 
afavorint la coherència 
educativa i la connexió 
amb les entitats locals.

proximitat emocional
Un altre aspecte molt 
important del model de 
menjador de proximitat és 
el contacte quotidià entre 
l’equip educatiu i les famí-
lies. S’estableixen vincles 
afectius i de confiança en-
tre ambdós, vincles essen-
cials per a un bon desen-
volupament del projecte 
educatiu i un seguiment 
personalitzat de les neces-
sitats educatives i emocio-
nals de cada infant.
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 per a tothom  Se’n poden trobar 39 per diversos parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona

Jugatecambientals, natura i ciència als parcs

E l diumenge 31 de 
març de 2019 va 
començar la tem-

porada de primavera 
de les Jugatecambien-
tals, en què les famílies 
amb infants de totes les 
edats poden compar-
tir una estona de joc i 
experimentació mentre 
coneixen els valors dels 
parcs i platges metro-
politanes, a més d'altres 
continguts relacionats 

de Llobregat fins al Parc del 
Riu, al Prat de Llobregat. 

Amb una afluència d’uns 
1.000 participants de mit-
jana anual per jugateca, 
venen infants apassionats 
per la natura o que vulguin 
conèixer i aprendre jugant 
com poder millorar el pla-
neta. En aquests espais les 
famílies disposen d’una ac-
tivitat guiada gratuïta dife-
rent cada cap de setmana 
sobre natura i medi ambi-
ent, a més d'un espai de joc 
i experimentació no dirigit 
i un punt d'informació so-
bre el parc permanent. Més 
info: www.amb.cat.activitats. Es poden trobar un munt d’activitats guiades per a totes les edats. FOTO: MIREIA VELASCO.

Escola Mare de déu de Montserrat (castellbisbal). Infants, mestres i famílies van transformar el pati de l’escola. FOTO: FUNDESPLAI

Escola ca n'alzamora (rubí). Diversitat de jocs, naturalització 
de l’espai i mirada inclusiva, eixos dels Patis Educatius. FOTO: FUNDESPLAI

Escola Solc (Barcelona). La Comissió de Pati s’encarrega a cada 
centre de tirar endavant els projectes de transformació. FOTO: FUNDESPLAI

E l pati de l’esco-
la és l’espai de 
lleure principal 

al qual tenen accés els 
infants durant la jor-
nada escolar, un espai 
de joc, de moviment, 
de relacions socials, de 
descobriments, experi-
ments i d’aprenentat-
ges. Per això és impor-
tant tenir en compte 
l’estructura, el disseny 
i els elements del pati 
per afavorir el joc i els 
aprenentatges, incor-
porar una mirada amb 
perspectiva de gènere 
i oferir les mateixes 
oportunitats a totes les 
nenes i els nens. 

Fundesplai va posar en 
marxa els Patis Edu-
catius com un projecte 
participatiu el curs 2018-
2019. Tres escoles que 
formen part dels progra-
mes escolars de l’entitat, 
on se’ls dona el servei de 
menjador i extraescolars, 
van ser seleccionades 
per participar-hi. El curs 
2019-2020 s’hi sumaran 
altres tres escoles.

Les tres escoles són: 
l’escola pública Ca n’Al-
zamora de Rubí, l’escola 
pública Mare de Déu de 

 participació  Aquests curs 2018-2019 hi han pres part tres escoles de Castellbisbal, Rubí i Barcelona

La comunitat educativa participa a 
convertir els patis en espais educatius

buscant tasques on pu-
guin participar.

patis més inclusius
La Comissió de Patis, 
formada per famílies i 
mestres, ha estat l’encar-
regada de tirar endavant 
el projecte a cadascuna 
de les escoles i organitzar 
les Jornades de Treball. 
Aquestes jornades, que 
són el final de la primera 
etapa del projecte, han es-
tat festives i alegres i fa-
mílies i mestres s’hi han 
trobat per crear, cooperar 
i construir les millores 
dels patis. 

Les escoles participants 
del projecte han creat 
espais nous i diferents, i 
han aconseguit així diver-
sificar el joc i el moviment, 
naturalitzar l’espai, oferir 
oportunitats d’aprenen-
tatge i, en definitiva, crear 
un pati més inclusiu. Les 
diferents comissions de 
patis, algunes liderades 
per famílies i altres per 
mestres, s’han esforçat 
molt per dissenyar espais 
segurs, amb materials 
reutilitzats i de construc-
ció senzilla a l’abast de la 
comunitat educativa. 

Montserrat de Castell-
bisbal i l’escola Solc de 
Barcelona, una coope-
rativa de mestres, pares 
i mares. 

un projecte compartit
El departament d’Edu-
cació Ambiental de Fun-

desplai va acompanyar 
la comunitat educativa 
de les escoles en el pro-
cés de transformació i 
millora dels seus patis. 
El projecte ha consistit 
a assessorar l’escola en 
cadascuna de les seves 
fases del procés: creació 

d’una Comissió de Patis, 
recollida i anàlisi d’infor-
mació i noves idees per 
part de tota la comunitat 
educativa, definició dels 
objectius i disseny de 
les millores i, per últim, 
la construcció dels nous 
espais. 

Un dels reptes més impor-
tants d’aquest projecte és 
incloure els infants en tot 
el procés: en la pluja d’i-
dees per a les noves pro-
postes, en la ubicació dels 
nous espais observant els 
seus racons preferits i en 
la construcció d’aquests 

Un dels reptes 
és incloure 
els infants en 
tot el procés

@fundesplai 

Laura 
Barba

@fundesplai 

Alba 
Garriga

amb la sostenibilitat i el 
medi ambient. Aquests 
espais s’obren al públic 
cada diumenge (i algun 
dissabte) fins al 16 de 
juny, amb un horari de 
11.30 a 13.30 h (data 
i hora a consultar en 
funció del parc). 

Fundesplai, aquest any 
gestiona un total de 16 de 
les 39 Jugatecambientals 
de tota l’àrea metropolita-
na de Barcelona, cada una 
en un parc o platja urbana 
diferent. S’inclouen Juga-
tecambientals des de la de 
Montgat, tocant el Mares-
me, passant per Corbera 
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 Suport associatiu. La Diputació de Barcelona i Fundesplai enforteixen una trentena d’entitats esportives locals

Quins són els aspectes clau de 
la gestió d’entitats esportives?

 interactius  El Centre de Formació de Fundesplai promou nous recursos formatius per a tauletes i mòbils

Els materials del curs de monitors/es, ja en format digital!

A finals dels anys 
90 el Centre d’Es-
tudis de l’Esplai, 

avui el centre de for-
mació de Fundesplai, 
editava els seus pri-
mers llibres per al curs 
de monitors i monito-
res en format paper. 
Han passat més de 20 
anys i presentem una 
gran novetat: els nous 
llibres del curs, aquesta 
vegada, digitals. Aques-
ta iniciativa sorgeix en 

alt grau de motivació
A més, proporciona un 
alt grau de motivació pel 
seu aspecte més visual i 
interactiu. “Els alumnes 
valoren molt positiva-
ment la realització d'ac-
tivitats autocorregibles 
pel seu retorn immediat,  
comenta Maria Pagès,  
coordinadora del curs. 
La valoració per part 
dels alumnes també ha 
estat molt bona perquè 
connecta amb el moment 
actual, en què molts as-
pectes de la nostra vida 
es vinculen a través de 
dispositius com el telè-
fon mòbil.cursos “mobilitzats”. Els i les alumnes podran accedir als materials amb tauletes i mòbils. FOTO: A. VALLE

Entitats. Aquest projecte va començar l’any 2018 i en aquest temps se n’han beneficiat una trentena d’entitats de diferents municipis.

Quins són els 
aspectes clau en 
la gestió de les en-

titats esportives? Tot i la 
predisposició dels clubs 
a la millora contínua i 
a adaptar-se a les noves 
normatives que els afec-
ten, hi ha qüestions que, 
de vegades, cauen en l’o-
blit o costen de posar en 
marxa. Un exemple és la 
Llei del Voluntariat, una 
normativa aprovada el 
2015 que encara genera 
dubtes en algunes orga-
nitzacions de l’àmbit de 
l’esport. 

Aquesta és una realitat 
detectada a través del Pro-
jecte de Suport Municipal 
a la Gestió de les Entitats 
Esportives, impulsat per 
Suport Associatiu i la Di-
putació de Barcelona per 
promoure la millora inte-
gral del sistema esportiu 
local. 

En el marc d’aquest progra-
ma, l’equip tècnic jurídic, 
laboral i econòmic de Su-
port Associatiu ofereix un 
servei de diagnosi, formació 
i auditoria gratuït i presen-
cial a diverses entitats es-
portives de Catalunya. 

El projecte va començar el 
2018 i ja se n’han benefici-

col·laboració amb la 
plataforma Weeras que 
és referent al sector.

El nou format permet 
a alumnes i professorat  
accedir als llibres des de 
qualsevol dispositiu com 
mòbils, tauletes o ordi-
nadors i sense la neces-
sitat de tenir connexió. 
Inclou tota la teoria del 
curs (i aquí trobem el seu 
punt fort), i no únicament 
trobem text i fotografies, 
també hi ha vídeos, grà-
fiques interactives i tot 
un seguit d’exercicis que 
ajuden a reforçar l’apre-
nentatge.

@malcarazdiez 

Marc 
Alcaraz 

at una trentena d’entitats 
de diferents municipis 
catalans, com Manlleu, 
Vilanova del Camí i Santa 
Coloma de Cervelló.

Lleis a tenir en compte
A través del projecte, s’han 
detectat dubtes al voltant 
de diverses normatives, 
com la Llei del Voluntariat. 
Per complir amb el marc 
legal vigent, les entitats 
amb persones voluntàries 
que no siguin sòcies estan 
obligades, entre altres as-
pectes, a tenir un progra-
ma de voluntariat, assegu-
rar els voluntaris/àries de 
l’organització i signar un 
full de compromís. 

També han de tenir en 
compte la Llei de Trans-
parència i el reglament 

europeu sobre protecció 
de dades, en vigor des 
del 2016 i d’obligat com-
pliment des del maig del 
2018. Les entitats que tre-
ballen amb menors d’edat 
han d’aplicar mesures de 
protecció de dades encara 
més estrictes.

Les entitats esportives, 
com qualsevol altre tipus 
d’entitat sense ànim de lu-
cre, han d’obtenir el certi-
ficat digital per relacionar-
se amb l’administració. 
Així ho estableix la Llei 
39/2015 del Procediment 
administratiu comú de les 
administracions públiques.

En l’àmbit fiscal, una de 
les qüestions que provoca 
més dubtes és tot allò que 
envolta l’impost de socie-
tats. Les entitats que hi es-
tan subjectes són les que 
tenen activitat econòmica. 
Per exemple, les que venen 
entrades o materials, orga-
nitzen cursos... 

D’altra banda, les entitats 
que facturen han de de-
clarar l’IVA presentant el 
model 303 trimestral i el 
resum anual amb el model 
390. Han d’emetre una 
factura per cada operació, 
portar la comptabilitat, 
presentar la declaració 
censal per comunicar al-
tes, baixes i variacions, i 
portar llibres de registre de 
factures emeses, rebudes i 
béns d’inversió. 

Júlia 
Hinojo

@jliahinojo 

El projecte consta de 
tres fases: la diagnosi 
de les entitats del 
municipi, la formació 
i l’auditoria. Quina li 
sembla més interes-
sant?
Les sessions formatives 
a les entitats han posat 
en valor moltes qüesti-
ons innovadores per a 
elles, que en el seu dia a 
dia no arriben a prendre 
consciència dels canvis 
normatius, per exemple. 
Ha estat molt interessant 
comptar amb professio-
nals que n’han explicat 

Entrevista a: núria Fàbregas, tècnica d’Esports de Vilanova del Camí

“Les entitats 
estan incorporant 
millores arran 
dels tallers formatius”

casos pràctics i han ofert 
eines de treball molt ne-
cessàries.

Quina valoració en fan 
les entitats partici-
pants?
Han hagut de fer un esforç 
per trobar l’espai i l’hora-
ri per anar a les sessions, 
però els ha valgut la pena, 

perquè s’han mostrat 
interessats a saber més 
coses. Ho demostra el 
fet que, un cop acabats 
els tallers, ja hi ha en-
titats que han aplicat 
alguns canvis en la seva 
conducta administrativa 
del seu dia a dia.

per exemple?
Es van donar moltes 
eines sobre com treba-
llar amb el voluntariat. 
Calen uns convenis de 
voluntariat signats, un 
full de despeses que in-
diqui el motiu de com-
pra... Hi havia entitats 
que ho complien a mit-
ges, i ara han millorat 
tota la gestió i justifica-
ció de les despeses.
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treballant les escoles on 
Fundesplai és present i 
els esplais que en formen 
part durant tot aquest 
curs i l'anterior.

un estiu amb 
moltes novetats
L’habitual oferta de casals 
per a infants dels 3 als 12 
anys incorpora aquest 
2019 algunes propostes 
innovadores. La primera, 
un casal que es realitzarà 
al Born Centre de Cultura 
i Memòria de Barcelona. 
L’arqueologia i la història 
seran els eixos principals 
de les activitats, que ser-
viran perquè noies i nois 
puguin fer un documental 
audiovisual on expliquin a 
la seva manera les coses 
apresses.

La segona és un casal per 
a joves de 12 a 16 anys 
a l’Institut Josep Pla, 
també de Barcelona, 
una proposta lúdica ori-
ginalment pensada per 
a infants però adaptada 
en aquest format per a 
joves. Del 25 de juny al 
12 de juliol, els i les jo-
ves podran iniciar-se en 
el món de l’animació i 
l’stop-motion, participar 
en geocerques (gimcanes 
que fan servir la geoloca-
lització dels mòbils), fer 
rutes urbanes i també 
excursions a la platja i 
la piscina.

més, del 2 al 7 de setem-
bre es farà un segon torn 
centrat en el periodisme 
i humor. 

Una altra proposta vincu-
lada al món del reporte-
risme seran les colònies i 

periodisme i natura
El periodisme també tin-
drà un gran protagonisme 
en l’estiu de Fundesplai. 
De l’1 al 6 de juliol es farà 
a Centre Esplai (el Prat 
de Llobregat) la segona 
edició del campus de pe-
riodisme de l’Ara i Fun-
desplai, on noies i nois de 
12 a 14 anys participaran 
en tallers dinamitzats per 
periodistes com Antoni 
Bassas, visitaran redac-
cions de ràdios i del ma-
teix diari Ara i espais com 
Mercabarna. De tot plegat 
hauran de fer un informa-
tiu final que presentaran a 
la cloenda de l’estada. A 

Participar en la 
creació d’un 
documental his-

tòric al Born, gaudir 
d’un munt d’aventures 
urbanes i aprendre 
noves tecnologies, 
fer investigacions en 
plena natura, apren-
dre anglès, practicar 
esports d’aventura o 
fer els primers passos 
com a periodistes són 
algunes de les activi-
tats que infants i joves 
podran gaudir aquest 
estiu amb Fundesplai. 

La campanya, que por-
ta per lema “Encerta 
l’Estiu – Un estiu per a 
tothom!”, aquest 2019 
ofereix més de 1.300 ac-
tivitats i 68.000 places en 
casals, colònies, campa-
ments, camps de treball i 
vacances en família. Són 
activitats organitzades 
directament per Fun-
desplai i pels 113 esplais 
i projectes de lleure que 
en formen part.

A més, com cada any tam-
bé posarà l’accent en el fet 
que les vacances siguin un 
temps de lleure inclusiu. 
Per tal d’aconseguir-ho, 
Fundesplai vol mobilitzar 
administracions públi-
ques, empreses, entitats i 
persones particulars per 
tal d’aconseguir fons per 
atorgar beques a infants 
en situació de vulnera-
bilitat social. Per tal de 
garantir l’equitat, des de 
Fundesplai es van atorgar 
l’estiu de 2018 un total de 
5.281 beques a infants en 
situació de risc.

El caràcter educatiu és un 
altre dels elements dife-
rencials de les activitats 
d’estiu de Fundesplai. 
Totes tenen cada any un 
fil conductor, una pro-
posta educativa, que cada 
any se centra en un àmbit 
diferent. Aquest 2019 és 
“Encoratja’t”, per la igual-
tat de gènere i la violèn-
cia zero, i que han estat 

 “Encerta l’estiu - un estiu per a tothom!”. Casals arqueològics, d’història, per a joves, campus i colònies de periodisme, campaments de voluntariat ambiental... algunes de les més de 1.300 activitats  

Fundesplai posa en marxa una campanya d’estiu 
amb més de 68.000 places i moltes novetats

monogràfic 

camps de treball d’El Pe-
riódico i Fundesplai. Cinc 
tandes de colònies per a 
noies i nois de 7 a 12 anys i 
dos camps de treball de 13 
a 17 anys que es fan a ca-
ses de colònies i terrenys 
d’acampada situats als 
millors entorns naturals 
que inclouen activitats 
com rutes en caiac, parc 
d’aventura, excursions... 
i un misteri que hauran 
d’investigar, resoldre i 
explicar els participants.

Oferta per a 
totes les edats
A part d’aquestes nove-
tats, Fundesplai posa a 

disposició de les famílies 
un munt d’activitats per a 
totes les edats.

Per als més petits, bres-
sols d’estiu (0-3 anys), 
amb espais i activitats 
adaptades per a aquesta 
etapa. A partir dels 3 i 
fins als 12 anys, els tra-
dicionals casals, on en 
un entorn proper nenes 
i nens participen en un 
munt d’activitats, tallers, 
excursions... però al mig-
dia o primera hora de la 
tarda tornen a casa.

Dels 7 als 13 anys, noies 
i nois participen en les 

Encoratja’t. A l’estiu es continua amb la proposta educativa “Encoratja’t”, per la igualtat de gènere i la 
violència zero. FOTO: JORDI PLAY

Joves. Campaments, camps de treball i rutes, la principal oferta pels joves aquest estiu. FOTO: A. VALLE remar al pantà de Sau. Venir de colònies amb Fundesplai permet gaudir d’aquest increïble entorn na-
tural. FOTO: JORDI PLAY

@alfonsValle

Alfons 
Valle 

un estiu refrescant. Totes les activitats d’estiu inclouen activitats i jocs d’aigua 
i bona part, piscina. FOTO: JORDI PLAY

Campus de 
periodisme 
o camps 
de treball 
ambientals 
són algunes de 
les activitats 
destacades
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 “Encerta l’estiu - un estiu per a tothom!”. Casals arqueològics, d’història, per a joves, campus i colònies de periodisme, campaments de voluntariat ambiental... algunes de les més de 1.300 activitats  

Fundesplai posa en marxa una campanya d’estiu 
amb més de 68.000 places i moltes novetats

monogràfic 

Encoratja’t. A l’estiu es continua amb la proposta educativa “Encoratja’t”, per la igualtat de gènere i la 
violència zero. FOTO: JORDI PLAY

Monitores i monitors. L’equip al càrrec de les activitats d’estiu està deguda-
ment format, té experiència i molta il·lusió per rebre infants i joves. FOTO: A. VALLE

remar al pantà de Sau. Venir de colònies amb Fundesplai permet gaudir d’aquest increïble entorn na-
tural. FOTO: JORDI PLAY

campus de periodisme. Els reconeguts periodistes Antoni Bassas i Toni Padilla, a la foto, impartiran unes 
classes al campus conjunt que organitzen l’ARA i Fundesplai. FOTO: ARA

 Opinió

Era l’estiu del 91. 
Lucia tenia 13 anys i 
una deficiència visual 
del 90% a un ull i el 
100% a l’altre. Havia 
crescut en un entorn 
de sobreprotecció i 
el campament que 
organitzàvem amb un 
grup d’adolescents 
que acabaven EGB 
suposava per a ella la 
possibilitat de demos-
trar-li a la seva mare 
la seva autonomia i la 
capacitat per enfron-
tar-se al món.

El primer gran repte va 
arribar a les poques 
hores de sortir de 
Cornellà. Ja a l’auto-
car, vam passar per 
Castellfollit de la Roca. 
Davant dels comenta-
ris de la colla, Lucia 
va reclamar que li 
expliquéssim què es-
taven veient. Una allau 
d’adjectius, paraules 
descriptives, noms per 
expressar emocions... 
i un somriure merave-
llós d’algú que està 
imaginant un paisatge 
somiat.

En arribar al campa-
ment vam garantir que 
les coses estiguessin 
sempre al mateix lloc, 
vam fer itineraris per 
desplaçar-nos a les 
tendes, al menjador i 
als lavabos.

El gran dubte va sorgir 
la nit abans de pujar 
al Puigsacalm. No és 
una ascensió fàcil i 
havíem de garantir la 
seguretat. Però Lucia 
s’ho havia guanyat 
com tots els altres. 
No vam ser capaços 
de privar-la del dret 
d’intentar-ho.

L’ascensió va ser tota 
una aventura, vam 
trigar força a arribar al 
cim, però mai oblidaré 
l’expressió de la seva 
cara davant del crit 
d’alegria de la resta 
en arribar a la creu. 
Lucia no podia veure 
la fantàstica vista de 
la vall, però percebia 
la brisa que acaronava 
el seu rostre, olorava 
l’aire pur i sentia l’es-
calfor de les vint-i-sis 
persones que l’havien 
acompanyat en l’aven-
tura. No necessitava 
demostrar res a ningú. 
Ni a ella mateixa. Sen-
zillament havia de ser 
i era LUCIA.

@fundesplai

cristina 
rodríguez

Directora 
general de 

Programes i 
Gestió

Senzillament 
Lucia

Les cases de colònies, 
terrenys d’acampada 
i albergs de natura de 
Fundesplai són equi-
paments de primera 
qualitat, confortables i 
que compleixen totes les 
normatives de seguretat 
i ambientals. Són instal-
·lacions ideals tant per 
a les estades dels grups 
d’infants i joves com de 
les famílies a les vacan-
ces.

Aquest estiu 2019, dues 
de les cases estrenen 
nous espais. El primer 

és el nou parc d’aventu-
ra de la Rectoria de la 
Selva (navés), que inclou 
tirolines, ponts penjants, 
passarel·les de cordes 

i plataformes elevades, 
etc. El parc permet fer 
diferents circuits segons 
les edats dels partici-
pants i complementa 

l’oferta d’activitat de 
l’equipament, que ja 
inclou piscina, excursi-
ons... És el segon parc 
d’aventura en una casa 
de Fundesplai després 
del de Can Mateu.

La segona millora s’ha 
dut a terme a l’alberg de 
Viladoms de Baix (Castell-
bell i el Vilar), on s’han 
adaptat dues de les habi-
tacions per a famílies que 
volen fer una estada amb 
nadons i s’ha habilitat un 
espai de joc per a infants 
de 0 a 6 anys.

Nou parc d'aventura a la Rectoria de la Selva

Podeu fer la vostra
inscriPció a

estiu.fundesplai.org
902 10 40 20

colònies i campaments. 
Fundesplai disposa de 28 
cases de colònies, albergs 
de natura i terrenys d’a-
campada en alguns dels 
millors indrets naturals 
de Catalunya: Pirineus, 
Guilleries, Montseny, 
Montsec... Instal·lacions 
ideals per descansar, 
descobrir la natura, fer 
excursions i conviure.

Aquest estiu, per als joves 
a partir de 14 anys, Fun-
desplai ofereix diferents 
camps de treball: a Selva 
de Mar, dins del parc na-
tural del Cap de Creus, on 
es faran diferents tasques 
de conservació del medi 
natural; un d’immer-
sió lingüística en anglès 
a Àger (Montsec); dos 
que uneixen tasques de 
recuperació d’entorns 
naturals amb creació 
de vídeo a Sant Feliu de 
Buixalleu (Montseny) i 
Ogassa (Pirineus) i un 
de multiaventura per als 
més esportistes a Vilano-
va de Sau (Guilleries).
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un estiu per gaudir!  A les colònies en família trobareu activitats de natura, piscina, menjar casolà, descans i diversió! FOTO: J. VALLS

Les vacances 
d’estiu 2019 de 
Fundesplai venen 

carregades de nove-
tats! Les tradicionals 
colònies en família per 
al mes d’agost, aquest 
any incorporen, d’una 
banda, unes vacances 
en què els més petits 
de la casa (0-6 anys) 
podran gaudir en una 
casa de colònies d’un 
espai específicament 
dissenyat per a ells i, 
de l’altra, unes estades 
pensades per a singles. 
A més, Fundesplai con-
tinua oferint la possibi-

 noves propostes  Activitats per a singles i els seus fills i per a famílies amb nadons 

Moltes novetats per a l’agost 
de colònies en família

Veniu amb les mascotes 
i 'detox digital'
A les colònies en família, a 
més, les mascotes són ben-
vingudes. Durant el mes 
d’agost, hi haurà diferents 
cases i setmanes on es po-
dran portar les mascotes 
perquè gaudeixin també 
de la natura. 

Gaudir d’uns dies d’activi-
tats en plena natura, amb 
uns menús elaborats amb 
productes de quilòmetre 
zero i allunyats de mòbils, 
tauletes, etc., que sovint 
ocupen molt temps per-
sonal i familiar. Aquest es 
el pla de les colònies de-
tox digital, que ja es van 
començar el 2018 i que 
aquest 2019 també n'in-
corpora diferents tandes.

litat de portar la mas-
cota i les colònies detox 
digital, que es va posar 
en marxa al 2018.

Espais familiars i 
estades per a singles
L’alberg de natura de Vila-
doms de Baix (Castellbell i 
el Vilar), al costat de Mont-
serrat, ha adaptat una sala 
de jocs per a infants de 0 a 
6 anys i dues habitacions 
per a famílies amb nadons. 

D’aquesta manera, les fa-
mílies amb infants petits 
podran gaudir de diferents 
comoditats adequades a 
les seves necessitats, que 
complementen la tradici-
onal oferta de les colònies 
en família: piscina, menjar 
casolà, excursions, etc.

A més, aquest 2019 es po-
sen en marxa les colònies 
per a singles amb els seus 
fills. Unes estades a les 
cases de colònies i albergs 
de natura específicament 
pensades per a mares i pa-
res amb fills, que podran 
gaudir d’uns dies de natura 
i descans amb activitats de 
dinamització a càrrec de 
monitors.

Gaudir 
d’uns dies 
d’activitats en 
plena natura 
amb menús 
elaborats amb 
productes de 
quilòmetre zero

A part de totes les 
novetats esmentades, 
les colònies en família 
són un pla perfecte per 
al mes d’agost, també 
amb infants petits.

Fundesplai disposa de 
16 cases de colònies 
i albergs de natura 
en alguns dels millors 

indrets naturals de tot 
Catalunya (pirineus, 
Guilleries, Sau, Mont-
seny...) on podreu gaudir 
d’unes estades a preus 
molt assequibles, en rè-
gim de pensió completa 
i amb alguns espais 
adaptats per a nadons i 
infants petits a algunes 
cases.

Espais per a la petita infància

PEr només  

600 € 
dos adults i dos menors de fins 

a 16 anys poden gaudir d’una estada 
d’una setmana del mes d’AGOST 

en UNA CASA DE COLÒNIES!

RESERVES:
93 474 46 78 
cases.fundesplaiorg

Esther 
Armengol

@Esther_aV 

OFERTA
UNA SETMANA PER NOMÉS

PLACES LIMITADES
298€

5 TORNS D’UNA SETM
ANA,

entre el 23 de juny i
 el 30 de juliol de 2019

CASES D
E COLÒNIES D

E LA 

MÀXIMA QUALITAT A TOT CATALUNYA

COLÒNIES PER A NOIS I 

NOIES DE 7 A 12 ANYS

MONITORS I M
ONITORES 

ESPECIALITZATS

PISCINA, 

ACTIVITATS D’AVENTURA 

I MOLT MÉS!!! 

 
 

4a 
edició

amb el Periódico

93 474 46 78 
estiudecolonies.elperiodico.cat
93 474 46 78 
estiudecolonies.elperiodico.cat
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apS audiovisual. Un dels projectes participants ha estat el de curtmetratges de l’Esplai Pubilla 
Cases – Can Vidalet (l’Hospitalet – Esplugues de Llobregat).

Després de 15 
d’anys d’impuls 
de la metodolo-

gia aprenentatge servei 
a Fundesplai tenim 
evidències que aquests 
projectes tenen un 
impacte molt significa-
tiu tant en els infants i 
joves que hi participen 
com en les comunitats 
on es duen a terme. Així 
ho apunten les primeres 
dades d’un estudi di-
agnòstic comprensiu re-
alitzat per la Universitat 
Internacional de Catalu-
nya (UIC) i finançat pel 
Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transpa-
rència —DEMOC2016— 
de la Generalitat de 
Catalunya. 

En la recerca hi han parti-
cipat tres centres d’esplai i 
s’han analitzat en profun-
ditat els següents projec-
tes: SOMRIU de l’esplai El 
Tricicle, que busca la impli-
cació de la ciutadania en la 
recuperació de l’espai fluvi-
al d’una part del riu Llobre-
gat; el projecte Curtmetrat-
ge de l’esplai Pubilla Casas 
– Can Vidalet, que realitza 
curts de temàtica social 
per provocar la reflexió, i 
el projecte Patis Vius de 
l’esplai Espurnes, que idea 
l’impuls d’un espai físic de 
joc obert a tot el barri. 

 iniciatives d’alt valor educatiu  Un estudi analitza l’impacte de l’aprenentatge servei als esplais

construir comunitat a través 
de l’aprenentatge servei

@carlesxifra

carles Xifra
Director 

d'Innovació i 
Continguts

 Opinió

Els objectius del 
desenvolupament 
sostenible (oDS) 
busquen una vida 
sostenible, pacífica, 
pròspera i equitativa 
al món, ara i al futur, 
i se situen al nucli 
de l’Agenda 2030 de 
l’ONU. Requereixen 
una transformació 
profunda de la nos-
tra manera de ser, 
pensar i actuar, en 
què els joves tindran 
un paper rellevant. 

Avui hi ha prop de 
1.800 milions de 
joves entre 10 i 24 
anys al món, és la 
generació de joves 
més gran que mai ha 
existit. Prop del 90% 
viuen en zones en 
desenvolupament, on 
són la població més 
nombrosa.

La pobresa continua 
afectant més de 500 
milions de joves, 
l’educació està lluny 
d’estar garantida i les 
dones joves pateixen 
indicadors de desen-
volupament molt per 
sota dels nois.

Però, els i les joves 
són crítiques, comu-
nicadores i potencials 
agents de canvi. 
Connectades les unes 
amb les altres com 
mai abans, poden lide-
rar la transformació.

Cal repensar l’edu-
cació, incorporar la 
sostenibilitat com 
a nucli i prendre 
consciència dels 
reptes globals. Cal, 
sobretot, facilitar la 
implicació des de 
l’acció local amb una 
mirada global i sen-
timent de pertinença 
comunitari.

Des de l’educació 
en el lleure podem 
aportar metodolo-
gies orientades a la 
participació crítica i 
mobilització col·lect-
iva, com l’aprenen-
tatge servei. 

La participació 
dels joves a la vida 
pública també depèn 
de la capacitat de 
les institucions per 
treballar amb ells. 

Si volem reeixir, 
hem de reconèixer 
els i les joves com a 
veritable motor de 
canvi. 

Els joves 
i els ODS

 Esplais  Van fer tallers centrats en l’educació per la igualtat de gènere

prop de 400 monitors a l’agofedesplai

Prop de 400 
monitors/es van 
participar el 23 

de febrer en la 22a 
Jornada de la Federa-
ció Catalana de l'Es-
plai, que va incloure 
l'assemblea anual i una 
diada formativa.

La jornada, celebrada a 
Centre Esplai (el Prat de 
Llobregat), va començar 
amb la presidenta de la 

agofedesplai. La jornada acull cada any monitores i monitors i responsables d’esplais de diferents 
municipis d’arreu de Catalunya. FOTO: J. VALLS

Federació, Sheila Bel-
tran, que va informar 
que l’impacte de les ac-
tivitats dels esplais fede-
rats ha arribat a 17.129 
infants i joves, un 6,3% 
més que en el curs ante-
rior. Posteriorment, van 
intervenir Carles Xifra, 
director àrea d’Innovació 
i Continguts de Fundes-
plai, i Cesc Poch, direc-
tor general de l'Agència 
Catalana de la Joven-
tut, que van destacar la 
importància de la tasca 
educativa de monitores 
i monitors.

reflexió educativa sobre la 
participació i l’aprenentat-
ge servei entre els equips 
per aprofitar la riquesa 
pedagògica que d’antuvi 
tenen. I per l’altra banda, 
la necessitat de teixir rela-
cions de partenariat més 
fortes i la mateixa visibili-
tat i difusió dels projectes. 
Aquestes aportacions són 
una oportunitat de millora 
i un estímul per fer créi-
xer i estendre la cultura de 
l’APS. 

Moltes formes de 
fer apS a Fundesplai
L’aprenentatge servei és 
una metodologia dinà-
mica que s’enriqueix de 
la diversitat de formes i 
àmbits en què es desen-
volupa. Des d’un esplai 
que realitza un projecte 
amb la residència de gent 
gran del seu barri a un 
institut que, mitjançant 
el servei comunitari, 
dona suport a les tasques 
de monitoratge a l’esplai 
fins a la formació de per-
sones privades de lliber-
tat perquè esdevinguin 
dinamitzadores d’espais 
de lleure a la presó com 
és el projecte “Gestors 
culturals”, que du a ter-
me el centre de formació 
de Fundesplai als centres 
penitenciaris des de l’any 
2009. Experiències to-
tes, diferents i úniques, 
que comparteixen un 
mateix objectiu: formar 
ciutadania activa i com-
promesa per construir 
comunitat. 

Laia Jurado
8 anys

ESPLAI FONTSANTA 
FaTJó (CornEllà 
DE lloBrEgaT) 

Marina Sánchez
15 anys

INSTITUT RUBIó I ORS 
(l’HoSpiTalET 
DE lloBrEgaT) 

La veu de les participants 

Aquest projecte m’agrada perquè 
hem plantat, regat i après moltes 
coses de l’hort. A més a més, els 
avis ens ajuden a nosaltres i nosal-
tres els ajudem a ells.

projecte “Som llavor”, 
creació d’un hort comunitari

El projecte m’ha ajudat a créixer molt 
com a persona. Ha sigut una experiència 
molt positiva a l’hora de saber com trac-
tar un grup de gent que no conec. M’ha 
agradat molt i m’ho he passat molt bé. 

projecte “Joves pel barri”, suport 
a la tasca educativa de l’esplai

Qüestions com que l’APS 
estimula el pensament 
reflexiu i educa la mirada 
social així com que ajuda 
a repensar la funció i les 
responsabilitats que tenim 
com a ciutadans i ciutada-

nes i la nostra projecció 
són algunes de les força 
idees que es desprenen 
de la recerca. Naturalment 
també apareixen reptes 
de millora entre els quals 
destaquem, per una ban-

da, la necessitat de con-
cretar més i millor el sen-
tit del projecte, el servei i 
les necessitats per assolir 
més impacte de participa-
ció social o la importància 
de formalitzar espais de 

Susagna 
Escardíbul 

@sescardibul3 

@asunfederacio 

Asun 
Gil
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Treballar. La Laura, la Nihelly i la Sorayda estan guanyant experiència laboral a Fundesplai. FOTO: D. GALLART

La Sorayda té 18 
anys. Amb només 
6 va arribar a Bar-

celona des de Bolívia i 
als 16 va ser mare. La 
Laura en té 30 i va ve-
nir embarassada fa tres 
anys des de Veneçuela. 
La Nihelly en té 24. Fa 
quatre anys va tenir 
una filla i en fa set que 
va arribar des de Costa 
de Marfil.

Totes tres treballen a Fun-
desplai. Cada matí venen 
amb un somriure, amb 
ganes de treballar, seguir 
formant-se i créixer per-
sonalment. Fins fa poc, 
es trobaven en una situa-
ció irregular, però gràcies 
al projecte ACOLE han 
aconseguit el seu primer 
contracte professional, i 
amb aquest, els papers per 
regular la seva situació.

ACOLE és un projecte del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies que 
impulsa una línia de sub-
vencions adreçada a enti-
tats socials per contractar 
persones que es troben en 
processos d’arrelament. 

La nova línia ha estat im-
pulsada per la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania i el SOC i s’ins-
criu dins el Programa Tre-
ball i Formació.

uns inicis complicats
El no tenir papers era una 
cursa d’obstacles constant. 
No podien treballar, ni es 
podien seguir formant, ni 
tan sols obrir un compte 
bancari. La Sorayda ens 
explica que coses tan sim-
ples com anar d’excursió 
amb l’escola al sud de 
França era impensable o 
anar al metge un cop fets 
els 18 era complicat.

 impulsors. Iniciativa de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, el SOC i Fundesplai 

"Sento que aquí m’he enlairat, 
he crescut molt i ja res em detindrà!"

I com aconseguiràs la do-
cumentació si no tens un 
contracte? Al final et tro-
bes en una roda que no et 
permet avançar.”

El primer contacte 
amb Fundesplai
La seves històries amb 
Fundesplai es van ini-
ciar amb dos dels pro-
jectes de la casa: AMA i 
MIRALL.

La Laura i la Sorayda van 
participar en el projecte 
d’Acompanyament a Mares 
Adolescents i joves (AMA) 
de Fundesplai, una opor-
tunitat que els permetia 
seguir formant-se en l’àm-
bit del lleure mentre moni-
tores de l’entitat cuidaven 
dels seus nadons. Una ini-
ciativa també d’acompa-
nyament i orientació. 

La Nihelly va conèixer la 
fundació en una sessió 
informativa. Es va iniciar 
amb MIRALL com a mo-
nitora de menjador. “Al 
principi em feia por estar 
a càrrec de tants nens, 
però l’afecte dels infants 
em va fer sentir molt aco-
llida.”

un somni fet realitat
“Quan em van explicar el 
projecte ACOLE no ente-
nia res, era massa bo. Jo 
era negativa, pensant que 
no m’agafarien. Quan em 
van seleccionar vaig sentir 
una gran alegria, era molt 
bonic i sentia que ho ha-
via aconseguit”, explica la 
Sorayda. 

Per a la Laura, el projecte 
ha estat una oportunitat 
per créixer professional-
ment i personal. “Com 
a immigrant sents que 
estàs començant de zero 
amb una nova cultura en 
un altre país. Hi ha mol-
tes persones immigrants 
que comencen amb feines 
molt poc qualificades i en 
condicions difícils.

La Nihelly ens explica 
com ara fa tasques de tot 
tipus, que està aprenent 
a parlar i escriure català. 
“A casa practico cada dia. 
El bolígraf em pesa molt, 
tinc por a equivocar-me i 
aguanto el bolígraf molt 
fort”, explica entre riures.

Començar en 
un altre país 
en una àrea de 
treball 
administrativa
representa molt

@danigallart 

Daniel 
Gallart

Sorayda 
aranibar
18 anys

BOLíVIA 

Laura 
Olondro
30 anys

VENEçUELA 

nihelly 
Edwige
24 anys

COSTA DE MARFIL 

En primera persona

Abans la policia em podia trucar 
o aturar pel carrer i deportar-
me en qualsevol moment. Ara 
faig de monitora amb els infants 
de l’AMA i també m’encarrego 
de tasques administratives. És 
molt bonic viure el projecte 
d’ambdues bandes i t’adones 
de la sort que tens.

Qui et farà un contracte si no 
tens la documentació? I com 
aconseguiràs la documentació 
si no tens un contracte? Al final 
et trobes en una roda que no 
et permet avançar... Quan em 
van donar aquesta oportunitat 
només podia sentir agraïment  
i alegria.

Vull donar les gràcies a tothom. 
Al principi no coneixia ningú, 
era una africana enmig de gent 
blanca, però m’ajudaven a fer 
les tasques i ningú ha canvi-
at mai la seva cara amb mi. 
Sempre han estat molt amables 
i això em fa sentir animada, 
acollida i feliç.

"Tot era massa 
bonic per ser veritat"

"Sento que ja res 
em detindrà!"

"L’afecte dels infants m’ha 
fet sentir molt acollida"

Formació. Aquesta és una iniciativa integral que també inclou acompanyament i formació. FOTO: D. GALLART

Abans d’entrar a Fundes-
plai, cap d’elles tenia una 
feina amb contracte. Havi-
en de buscar-se la vida per 
cuidar els seus nadons i van 
passar per moments difícils.

Després d’un temps d’arri-
bar a Barcelona, la Nihelly 
va tenir un problema bu-
rocràtic a l’hora de renovar 
els papers i es va trobar en 
una situació d’irregulari-

tat, la qual cosa repre-
sentava molts problemes 
per treballar o reprendre 
estudis. Malgrat tot, havia 
de fer el que fos per tirar 
endavant. 

A punt de complir els tres 
anys per sol·licitar l’arrela-
ment social, la Laura havia 
d’aconseguir un contracte. 
“Qui et farà un contracte si 
no tens la documentació? 
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gran oportunitat a milers 
d’infants i joves. Ajuda a 
equilibrar les desigualtats 
i educa en valors. 

Vostè coneix el món de 
l’educació en el lleure. 
Què en destacaria?
La involucració de joves i 
adults a favor de la infàn-
cia i dels valors com la soli-
daritat, el treball en equip, 
els projectes comunitaris, 
el respecte al medi ambi-
ent... són valors del món 
de l’educació en el lleure 
que no es poden perdre! 
Ara a Europa hi ha movi-
ments molt mediàtics de 
joves a favor del planeta, 
però això no ens ha de fer 
oblidar que a Catalunya fa 
molts anys que des del sec-
tor del lleure estem sensi-
bilitzant milers d’infants i 
joves en favor del respecte 
a la naturalesa!

Però també vull destacar 
un repte: tot i que hi ha 
entitats, com Fundes-
plai, que ho teniu molt 
en compte, en general el 
moviment de l’educació 
en el lleure ha de ser més 
inclusiu. Cal obrir més les 
portes a tothom i en espe-
cial als que ho tenen més 
difícil: els infants amb dis-
capacitat, de diferents orí-
gens, infants en situació 
de vulnerabilitat social...

1313

El Govern té previst un 
pla d’acollida?
Com a govern ho afron-
tem amb una estratègia 
que pivota en dos àmbits: 
millorar els processos d’a-
collida, tenir en compte 
quants en vindran, quin 
ha de ser el procés d’arri-
bada, la coordinació amb 
els diferents estaments, 
amb quina previsió hem 
d’obrir els centres d’aco-
llida. I la segona pota ha 
de ser la inclusió: hem 
de garantir la formació, 
l’aprenentatge d’un ofici, 
l’acompanyament a l’au-
tonomia i la inserció labo-
ral. També la coneixença 
amb els veïns i veïnes, la 
mentoria, el foment de 
l’esport i la cultura, del 
lleure, de l’associacionis-
me juvenil. 

Què pot aportar el ter-
cer sector, i en concret 
el lleure educatiu, en 
aquest procés?
El tercer sector és un pilar 
indispensable. Té equipa-
ments i un coneixement 
de l’àmbit de la protecció 
imprescindible. Hi ha un 
teixit de professionals 
involucrats i formats bà-
sics per fer aquest acom-
panyament als joves, per 
caminar al seu costat. 
Pel que fa a l’educació 
en el lleure, dona una 

l’entrevista
Georgina Oliva
Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut 
de la Generalitat de Catalunya

Europa s’hi viu molt bé, 
sense explicar totes les 
dificultats que trobaran... 
D’una altra, cal incardinar 
el fenomen dels menors 
migrats sols en un context 
de moviment poblacional 
a escala mundial com la 
immigració adulta, els 
desplaçats i les persones 
refugiades. 

Nosaltres el que estem 
dient a l’Estat és que ens 
informin i que siguin so-
lidaris amb els territoris 
que estem acollint. Hi 
ha comunitats autòno-
mes que no han vist ni 
un menor migrant. Amb 
aquelles parts del territo-
ri que estem fent l’esforç 
d’acollir i integrar, l’Estat 
hauria de tenir una res-
ponsabilitat: informació, 
transparència, mecanis-
mes de coordinació... 

...i recursos?
Exacte. El que no pot ser 
es que creïn un fons de 
40 milions i a Catalunya 
només ens en donin dos. 
Perquè no és el mateix 
atendre les persones que 
arriben en una pastera 
que garantir la integració 
dels joves a llarg termi-
ni, mobilitzant sistemes 
d’educació, de salut, de 
lleure... A Catalunya, a 
diferència d'Andalusia, 
aquests menors han vin-
gut per quedar-s’hi! 

Si no fos secretària 
d’infància, adoles-
cència i Joventut, 
què seria? 
Arqueòloga.

persones que ad-
mira a la vida real?
La meva mare.

El seu heroi/heroï-
na de ficció?
Indiana Jones.

Què és la felicitat 
per a vostè?
Compartir una esto-
na de tranquil·litat 
amb els meus fills.

La seva flor  
preferida?
La rosa.

un llibre?
'Jo confesso', de 
Jaume Cabré.

una música?
Bruce Springsteen 
i Els Amics de les 
Arts.

una pel·lícula?
'La llista de Shind-
ler'.

El seu menjar 
preferit?
Els espaguetis.

un somni?
La fi de les guerres 
i la violència en 
general. 

encara que no votin, tenen 
tots els drets a rebre una 
política activa a favor del 
seu benestar. Cal prioritzar 
les polítiques transversals a 
favor de la infància. 

La llei d’oportunitats 
i drets de la infància 
no s’ha desplegat al 
100%, per on s’hauria 
d’avançar?
Estem posant l’èmfasi en 
diferents aspectes: en el 
de la participació, en la 
prevenció i atenció co-
munitària, cap a l’atenció 
familiar des d’una visió 
holística. No actuar quan 
el problema ja ha esclatat, 
sinó fer prevenció de les 
vulnerabilitats. I una al-
tra de les prioritàries ha 
de ser el desplegament de 
la protecció efectiva dels 
abusos sexuals i la im-
plantació d’altres figures 
com la del procurador, per 
reforçar la garantia dels 
drets dels infants. 

damunt la seva taula hi 
ha el tema dels adoles-
cents i joves migrants 
sols. En tres anys s’ha 
multiplicat per 10 el 
nombre d’arribades, 
fins a les 3.659 del 
2018. Quina és la raó 
d’aquest creixement?
Primerament us diré que 
aquesta pregunta caldria 
fer-la al govern espanyol, 
que és qui en té les com-
petències i no ens informa 
degudament. Dit això, cre-
iem que aquest augment 
es deu a diversos motius. 
D’una banda hi ha una 
situació al Marroc que fa 
pensar als joves que no te-
nen futur i es propaguen 
els relats imaginaris que a 

a catalunya el per-
centatge de menors 
que viuen en risc de 
pobresa és del 29,5%. 
Gairebé un de cada 
tres. Què s'hi pot fer?
Cal un pacte de país a 
favor de la infància per 
deixar clar que és un tema 
prioritari. Sempre diem 
que, encara que sembli 
obvi, la primera mesura 
contra la pobresa infantil 
han de ser les polítiques 
d’ocupació per als adults 
amb menors a càrrec. 
També hi ha altres ins-
truments complementaris 
com la implantació de la 
renda garantida de ciuta-
dania. I reforçar mesures, 
que tot i que no arreglin el 
problema, ajudin a pal·l-
iar-lo, com poden ser les 
beques menjador, l’ober-
tura de casals a l’estiu, de 
centres oberts...

cal invertir més en 
infància? 
Sí. Cal garantir el benestar 
de tots els infants. I això 
passa per creure’ns que són 
ciutadans de primera. Que 

A Catalunya, 
els menors 
migrants han 
vingut per 
quedar-s’hi"

el perfil
Georgina Oliva

Va néixer a Bar-
celona el 1980. És 

llicenciada en Socio-
logia i té estudis de 
Ciències polítiques 
i de l’Administració 

per la Universitat de 
Barcelona. Des de 
fa més de 15 anys 
es dedica a temes 
relacionats amb la 
immigració, dona 

i infants i joves en 
diferents entitats 
i administracions. 
Afiliada a Esquer-
ra Republicana de 

Catalunya, del 2006 
al 2008 va ser dipu-
tada al Congrés dels 

Diputats. Després 
d’un període com 
a directora de la 

DGAIA, l’octubre del 
2018 va ser no-

menada secretària 
d’Infància, Adoles-

cència i Joventut de 
la Generalitat de Ca-
talunya, un nou ens 

creat, entre altres 
motius, per garantir 

la transversalitat 
de les polítiques 

d’infància i joventut 
a tot el govern.

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

Qüestionari 
Proust

“cal prioritzar 
polítiques 
transversals 
a favor de 
la infància”
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Sabíeu que 
el compte de 
Twitter de 
@fundesplai 
ja té més de 
5.800 
seguidors?

@fundacioesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org 
Twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai
Telèfon: : 93 474 74 74

La veu dels col·laboradors i destinataris 
dels projectes de Fundesplaifem pinya

Formació inclusiva #chicasinTech

“He descobert persones 
noves. ara em relaciono més”

“amb la tecnologia    
ho pots fer tot!”

Marius chis, 19 anys, 
Esplai Macedònia (castelldefels)

claudia Barbero i Sayen roser Giles, 15 anys,
estudiants de l'iES ribera Baixa (el prat de Llobregat)

Fer un ús responsable de 
les xarxes socials, apren-
dre a moure’s amb trans-

port públic, entrenar-se per 
entrevistes laborals... aquestes 
són algunes de les habilitats 
en què es van formar els i les 
16 joves d’entre 16 i 25 anys 
amb diversitat funcional que 
van participar al curs "Lleure, 
treball i vida", que es va fer en 
el marc dels projectes Joves 
x Emprendre de Fundesplai 
amb el suport de la Cambra de 
Comerç de Barcelona. 

“El primer dia de classe vam fer una 
entrevista amb el Toni (un dels pro-
fessors) que ens va ensenyar com anar 
a treballar, com presentar-nos a una 
feina... Amb el curs he descobert per-
sones noves i que no soc tan tímid com 
pensava.” Aquest és el resum del Ma-
rius Chis, un dels joves participants.

“ La tecnologia t’obre 
un món de possibi-
litats. Pots des de 

programar robots fins a 
inventar coses noves.” 
La Claudia i la Sayen són 
dues estudiants de l’IES 
Ribera Baixa, del Prat de 
Llobregat, i són dos dels 
testimonis del programa 
#Chicasintech de la Fun-
dación Eslpai que, des del 
2018, promou les vocaci-
ons tecnològiques entre 
noies.

#Chicasintech inclou accions 
de sensibilització a escoles i 
instituts així com tallers de 
programació, impressió 3D, 
etc. per animar les noies i 
adolescents a interessar-se 
per la ciència. Per exemple, 
recentment Fundación Esplai 

va ser present al saló Yomo 
del Mobile World Congress 
2019 amb aquesta campanya, 
en què van participar 300 no-
ies. És el cas de la Claudia i la 
Sayen, que volen dedicar-se 
a l'enginyeria i les matemàti-
ques respectivament, perquè 
tal com comenten: “Sembla 
que estigui tot establert per-
què unes coses les facin els 
nois i altres les noies i no ha 
de ser així.”

PilarEslava#El-
PratEnComú @
pilar_eslava. (22 

de febr.) #ConnectaJove 
un programa imprescin-
dible a la nostra ciutat. 
Connectant joves amb 
persones grans i el món 
de les xarxes. Tothom 
aprenen de tothom #aps  
@fundesplai @apscata-
lunya #elprateduca

@Lafede_cat (1 de 
febr.) Moltes grà-
cies @fundesplai  

per convidar-nos a 
parlar, amb la comissió 
pedagògica que està 
treballant en la vostra 
nova campanya, sobre 
migració, refugi i inter-
culturalitat i els reptes 
educatius que tenim per 
davant!

@MartaCierco-
les (24 jul. 2018) 
Ara que tinc uns 

minuts, vull agrair el 
compromís, dedicació 
i vàlua dels centenars 
de joves que cada estiu 
breguen amb els nos-
tres fill@s a colònies i 
campaments de manera 
totalment voluntària. 
Espero que el carinyo 
dels nen@s sigui prou 
recompensa @esplai-
mowgli @fundesplai

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS

GRUPS PETITS

RESERVA 
EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS

BARDET BUS
Carrer Tramuntana, 8
08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 93 745 06 00
bardetbus@bardetbus.com

La formació es va desenvolupar a 
Centre Esplai, la seu de Fundesplai 
al Prat de Llobregat, entre desem-
bre de 2018 i gener de 2019. Molts 
d’aquests joves formen part d’algu-
nes entitats de la Federació Catala-
na de l’Esplai, amb ganes de seguir 
els circuits formatius.

El tancament d’aquest curs es va 
dur a terme a Centre Esplai el di-
mecres 13 de febrer. Es va fer una 
valoració final amb els joves sobre 
continguts i propostes a fer de cara 
a un futur immediat, així com l'en-
trega dels certificats de participació.

El programa 
#Chicasintech 
promou 
vocacions 
tecnològiques 
entre noies 
i joves

En aquesta 
formació han 
participat 16 joves 
d'entre 16 i 25 anys
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Què li demaneu a la vostra alcaldessa o alcalde?

ariadna castillo Beijers
23 ANYS 
9 GraOnS 
(BarcELOna)

“Maria MOnTESSOri, Va rE-
VOLuciOnar La pEdaGOGia”
Jo voldria destacar la figura de 
la Maria Montessori, nascuda el 
1870 a Itàlia. Tot i que va ser la 
primera dona a titular-se com a 
metgessa al seu país, va desco-
brir que la seva veritable vocació 
eren els infants i la seva educació.  
Va revolucionar la pedagogia amb 
el seu mètode, que ha arribat als 
nostres dies, i que dona molta 
importància al joc simbòlic o al 
fet que el mobiliari de les aules 
estigui adaptat als infants.  Amb 
el mètode que va impulsar, in-
fants de diferents edats interac-
tuen entre ells i juguen amb 
aquelles coses que els envolten 
de la seva vida quotidiana.

Glòria Hidalgo Gómez
23 ANYS 

ESpLai EnLLEura’T 
(MaTaró)

“rOSaLind FrankLin, cLau 
pEr dEScOBrir L'adn”
Rosalind Franklin, perquè grà-
cies a les seves investigacions 
va ser en part descobridora 
de la cadena de l'ADN, però 
després els mèrits se’ls van 
acabar emportant solament 
James Watson i Francis Crick, 
que eren dos homes, però ella 
va ser una part molt important 
d’aquest descobriment. Crec 
que en l’àmbit de la igualtat 
anem avançant de mica en 
mica, però encara queden pas-
sos per fer perquè la realitat 
és que les dones estem menys 
visibilitzades en el món de la 
ciència. De mica en mica acon-
seguirem tenir més força.

Jacobo Muñoz chaves
34 ANYS

aSS. caSaL inFanTiL La Mina  
(SanT adriÀ dE BESòS)

“JanE GOOdaLL, pELS ES-
TudiS aMB ELS priMaTS”
La Jane Goodall, per tots els 
estudis que va fer amb els pri-
mats. Va estudiar amb gran 
profunditat tota la seva orga-
nització social i relacions. Tota 
la seva feina investigadora al 
llarg de tants anys a nosaltres 
ens ajuda a entendre la per-
sona no com un individu, sinó 
com un ésser connectat sistè-
micament amb la seva família 
i la comunitat. Respecte a la 
visibilitat de les dones en el 
món de la ciència, l’economia, 
etc. penso que estem fent 
passos endavant, però com 
a societat encara ens queda 
molta feina per fer.

Gloria Soler claret 
47 ANYS

EScOLa SanT Maria d’OLó  
(SanTa Maria d'OLó)

“rOSaLind FrankLin, 
pEL cOraTGE”
Són moltes les dones que m’ins-
piren i respecto, que han aportat 
i aporten fites molt rellevants a 
la humanitat, com la científica 
Rosalind Franklin. És una dona 
amb un paper molt destacat en 
el descobriment de l’estructura 
de l’ADN, essencial la medicina 
actual. La valoro per la seva tas-
ca, professionalitat i coratge per 
la seva feina. No ho tenia fàcil, 
ja que només per ser dona el 
seus companys de feina sovint 
no la reconeixien. L’admiro per 
ser dona, científica, per la seva 
personalitat, pel seu descobri-
ment en aquells temps tan difí-
cils només pel fet de ser dona.

Glòria cañero Fernández
27 ANYS

La BaLLaruGa  
(EL VEndrELL)

“ELiSaBETH küBLEr-rOSS, 
pSicòLOGa i ESTudiOSa”
Una dona que m’ha inspirat 
ha estat Elisabeth Kübler-Ross, 
per la seva mentalitat i per la 
seva influència en el moviment 
feminista al llarg de la seva 
vida. Destaca pels seus estudis 
psicològics, sobretot els rela-
cionats amb la vida, la mort, 
les cures pal·liatives, les dife-
rents etapes en el procés de 
la mort, i també va abordar 
l’evolució de la dona al llarg 
de la història, que va contribuir 
a donar visibilitat a les dones. 
Crec que, a poc a poc, estan 
canviant les coses perquè les 
dones tinguin més visibilitat en 
el món de la ciència, l’econo-
mia, la política, etc.

Jana Margarit. 11 anys
EScOLa BEnViurE. caSTELLBiSBaL

“unes tirolines per al bosc de l’ermita”
“Jo li demanaria al proper alcalde o alcaldessa de Castellbisbal que posés unes 
tirolines al bosc de l'ermita. Ens ho passaríem molt bé lliscant-hi. És un dels jocs 
que més ens agrada, així que això és el que demano.”

pau Vila. 11 anys 
EScOLa ViLa OLíMpica. BarcELOna

“no permetre cotxes vells i menys plàstics al súper”
“Totes les meves demandes estan relacionades amb la cura del medi ambient: no 
permetre que la gent tingui cotxes de fa més de 40-50 anys, perquè contaminen 
molt, i que els productes que es venen als supermercats no vagin empaquetats 
amb plàstics.”

clara Toll. 8 anys 
ESpLai MarcianET. SanT BarTOMEu dEL Grau

“Que sempre tinguem l’esplai, el casal jove i la bibli-
oteca”
“Jo li demano al proper alcalde o alcaldessa que mai canviï aquest poble perquè és 
molt bonic! Que sempre tinguem l’esplai, casal per a joves, biblioteca... tot el que té 
ara i que a mi m’agrada tant!”

irina caler. 10 anys 
ESpLai pica-pinS. aiGuaFrEda

“Fer un cinema o un parc d’atraccions 
a les fàbriques buides”
“Les fàbriques que estan buides al poble, aprofitar-les per fer alguna cosa, un cinema 
o un parc d’atraccions. A més, un pipicà per als gossos, perquè hi ha moltes caques 
al carrer i així la gent estarà contenta quan vingui al poble. També vull que millorin 
el parc, perquè esta en males condicions per anar-hi a jugar.”.

per què col·labora amb Fundesplai?
Perquè em sembla que fa una gran labor amb la 
infància i em sento identificat amb la seva forma 
de pensar i amb els seus valors.

Et preocupa la manca d’equitat en la infàn-
cia?
Sí. L’equitat ha de ser una preocupació en tots els 
aspectes de la vida, però encara més en la infància, 
ja que és el moment on les personalitats acaben 
de prendre forma i on s’escriu bona part del futur 
d’aquelles persones.

En què consisteix per a tu la felicitat dels 
infants?
A viure en un entorn adequat, que permeti el seu 
creixement com a persones, i en què tinguin totes 
les necessitats cobertes.

Què li diria a un amic perquè també col·lab-
orés amb Fundesplai?
Que és una entitat que fa una labor social enco-
miable amb aquells que més ho necessiten i que 
gràcies a Fundesplai, per exemple, els nens po-
den viure experiències meravelloses. Val la pena 
fer-ho.

“Tots els infants 
haurien de tenir 
les seves necessitats 
cobertes"
antonio celeiro
PROPIETARI DE LA SALA 
ROCKSOUND QUE 
HA ACOLLIT CONCERTS 
SOLIDARIS

BarcELOna

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

Quina dona científica o activista us inspira?



d iar i  d E  L a  Fundac ió  c aTaL ana  dE  L ’ E Sp L a i maig 2019 / núm. 81 16

El color
de la pinya

www.fundesplai.org

A Greta Thumberg, ac-
tivista ambiental sueca 
de tan sols 16 anys que 
amb les seves protestes 
contra la inacció pel can-
vi climàtic s’ha convertit 
en líder de les protestes 
dels joves per urgir go-
verns i organitzacions a 
actuar per pal·liar l’escal-
fament global.

A Catalunya, 16.000 
adolescents (9%) asse-
guren haver patit asset-
jament, segons un infor-
me de l’ONG Save The 
Children. Unes xifres per 
reivindicar respecte i no-
violència el 2 de maig, 
Dia Internacional Contra 
l’Assetjament

A Rosa Romeu, membre 
del Patronat de Fundes-
plai, que recentment ha 
estat guardonada amb la 
Medalla d'Or del Col·legi 
de Treballadors Socials de 
Catalunya. Un merescudís-
sim premi a una persona 
sempre compromesa 
amb els drets socials de 
les persones més vulne-
rables i incansable treba-
lladora per una societat 
més justa.

Apunt
pedagògic
Salvador 
Carrasco Calvo
Sociòleg. 
patró de 
Fundesplai

L 'Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat va 
atorgar el 22 de febrer 

els Premis Ciutat de Corne-
llà, que reconeixen el paper 
de persones i institucions 
que mostren la part més 
solidària i compromesa de 
la ciutat. En l'edició 2019, 
un dels Premis d'Honor va 
ser de forma col·lectiva a 
tots els esplais de Cornellà, 
un moviment d'educació 
i lleure que compleix 50 
anys aquest 2019. Entre 
els esplais de la ciutat es 
troben l'Esplai Fontsanta-
Fatjó i el CEIJ Mowgli, que 
formen part de la Federa-
ció Catalana de l'Esplai.

Ens podríeu explicar la his-
tòria de la vostra entitat?
EB: El CEIJ Mowgli està arre-
lat al barri del Pedró des de 
1971 i sempre hem participat 
en la vida de barri i de ciutat, 
realitzant un ampli ventall 
d’activitats i projectes propis 
i compartits amb altres enti-
tats i associacions de la ciu-
tat. Actualment, arribem a un 
total de prop de 200 infants i 
joves i les seves famílies amb 
activitats d’esplai de dissabte, 

casals, colònies, etc. Igualment, 
impulsem espais de petita infància 
(0 a 3 anys) en què participen 46 
famílies i l’Òmnia, d’alfabetització 
digital de persones adultes.
AD: L’Esplai Fontasanta – Fatjó és 
una entitat d’educació en el lleure 
d’infants i joves que va néixer el 
2003 amb la voluntat de ser un 
espai de transformació i inclusió 
social, de forma articulada amb 
el teixit associatiu. Les nostres 
activitats se centren a l’esplai de 
diari (uns 40 infants i joves i les 
seves famílies), però també pro-
movem projectes d’aprenentatge i 
servei, suport escolar, activitats de 
vacances, xerrades i sortides amb 
famílies...

Quines creieu que són les 
principals aportacions que han 
fet esplais i caus a cornellà?
EB: El lleure educatiu de Cornellà 
ha donat molta riquesa associati-
va a la ciutat, mobilitzant una gran 
quantitat d’infants i joves, fent-los 

A peu de carrer... per Alfons Valle

Entrevista a: Elisenda Boix i aïda duran 
Responsables del CEIJ Mowgli i de l’Esplai Fontsanta – Fatjó

“Els esplais generem 
oportunitats educatives i socials” 

El lleure educatiu 
de Cornellà ha 
donat molta riquesa 
associativa

créixer dins d’un marc de valors 
compartits en gran part per to-
tes les entitats de lleure i que 
més endavant, i aquests joves i 
infants han acabat esdevenint 
persones adultes, crítiques i amb 
capacitat de mobilització per tal 
de continuar aportant el seu gra 
de sorra a la ciutat de Cornellà.
AD: Hem creat oportunitats so-
cials i educatives per als infants 
i joves de la ciutat, fent de les 
nostres activitats un reflex dels 
valors que proclamem i en els 
quals eduquem: igualtat, con-
vivència, respecte, llibertat, 
amistat, compromís, treball 
en equip, autoestima i natura. 
Els sis centres d’esplai que en 
aquests moments hi ha a Cor-
nellà som agents actius en la di-
namització del municipi i hem 
esdevingut part indispensable 
del teixit associatiu de la ciutat.

Barri, escola, esplai, ciutat. Són 
els pilars del treball comunitari 
de les vostres entitats?
EB: L’esplai Mowgli sempre ha 
realitzat un treball en xarxa 
continuat amb tots els agents 
educatius i entitats socials de 
la ciutat. Sense aquest, la nos-
tra tasca educativa i la visió que 
tenim de l’educació en el lleure 
perdria el sentit. Des d’aquest 
punt de partida, l’esplai manté 
relacions continuades amb les 
entitats del barri i la ciutat, les 
escoles que ens envolten i tam-
bé, com a altre pilar fonamental 
pel treball comunitari, les famí-
lies dels assistents a l’entitat.
AD: Creiem indispensable comp-
tar i treballar amb tots els agents 
del territori que influeixen en el 
desenvolupament integral de 
cada infant i jove, ja que aquest 
és un repte col·lectiu entre fa-
mília, escola, entitats, barri... 
A més, treballar en xarxa ens 
permet actuar conjuntament i 
compartir objectius, capacitats 
i recursos per avançar més enllà 
de si ho féssim sols. 

Alterofòbia 
contra els “mena”
Els recents incidents contra els 
menors emigrants no acompa-
nyats (MENA) exigeixen una 
anàlisi crítica i de fons. Certa-
ment, no es pot minimitzar la 
importància dels fets, però tam-
poc ignorar la reacció immedia-
ta de la població contra aques-
tes expressions de racisme. 
Les preguntes es disparen: 
Com és possible una violència 
com aquesta en un país d’aco-
llida com el nostre? Som da-
vant fets puntuals?
Es tracta d’una qüestió de 
drets dels menors estrangers 
no acompanyats (“mena”) a 
ser acollits, tutelats i protegits, 
a l’empara d’una clara i reitera-
da normativa de caràcter inter-
nacional, europea, espanyola i 
catalana. Com és ben sabut, en 
els dos darrers anys s’ha pro-
duït un creixement exponencial 
en l’arribada de menes a Cata-
lunya. A més, el fenomen ens 
remet a la dinàmica imparable 
dels processos migratoris inter-
nacionals i al tipus de polítiques 
migratòries inclusives que cal 
impulsar a Catalunya, amb una 
Administració sense capacitat 
legal de regular el fenomen mi-
gratori, però amb competències 
exclusives en la matèria de pro-
tecció de la infància no assistida 
i sense companyia.
Al costat d’aquestes dues ves-
sants essencials del tema, cal-
dria, també, analitzar quins han 
estat els protagonistes dels fets. 
Tindríem més d’una sorpresa. 
Som davant fets greus d’alte-
rofòbia amb els quals s’han 
fet paleses actituds hostils als 
menes; conductes greument 
agressives i d’exclusió, i idees i 
estereotips amb què es pretén 
legitimar la seva exclusió social. 
Els incidents van ser , realment, 
una agressió violenta contra els 
mena, contra unes instal·lac-
ions i uns professionals compe-
tents i responsables. Haurem 
de recordar que l’estranger i 
l’altre ens concerneixen i que 
“jo soc tu, quan jo soc jo”?

Fem possible 

Un estiu 
per a tothom!
Ens hi ajudes?

Som monitores i monitors d’esplais, casals i cases de colònies.
Ens hem format i preparat per organitzar les millors colònies per aquest estiu.
Però un de cada tres infants no hi podrà assistir per motius econòmics. I això és injust.

Fes el teu donatiu!
fundesplai.org   902 10 40 30
  

Mira el vídeo 
de la campanya


