
Esplais

Els cinc grups guanya-
dors dels premis de 
Fundesplai i el diari 
Ara aborden diferents 
problemàtiques relaci-
onades amb els ODS.

Colònies 
per a la 
convivència i 
la sostenibilitat

Joves de cinc esplais 
van crear clips musi-
cals sobre migracions 
amb el conegut grup 
d’animació infantil 
Xiula.

Educlips

L'editorial

pàg. 12

pàg. 5

Entrevistem Jan 
Garrido i Rikki Arjuna, 
membres del grup 
Xiula, que han ajudat 
joves dels esplais a 
crear clips musicals 
amb missatge social.

Xiula
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S’apropa el final del 
curs escolar i a Fundes-
plai i les entitats de la 
Federació Catalana de 
l’Esplai ja tenim a punt 
la campanya d’acti-
vitats d’estiu 2021, 
que portarà per lema 
“Fem possible un món 
millor!”. Efectivament, 
cada activitat tindrà la 
seva temàtica i es diri-
girà a diferents edats, 
però totes tindran com 
a denominador comú 
el treballar perquè els 
i les participants es-
devinguin activistes 
a favor dels Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible, les 17 fites 
marcades per les Na-
cions Unides de cara al 
2030 per tal d’intentar 
erradicar la pobresa, 
protegir el planeta i 
garantir que totes les 
persones del món 
s ens e dis tincions 
puguin gaudir de pau i 
prosperitat. 

El futur immedat ne-
cessita iniciatives que 
impliquin els infants i 
joves com a ciutadans 
del present i que els 
interpel·li a desenvo-
lupar accions i com-
promisos per un món 
millor. Per això, des 
de Fundesplai propo-
sarem que els nois i 
noies ho puguin fer a 
les colònies, casals, 
camps de treball i cam-
paments a través d’a-
ventures, activitats, 
jocs, ciència ciutada-
na, educació emoci-
onal, sortides, tallers, 
esport, dinàmiques i 
molta diversió... però 
sempre comprome-
tent-se per la convi-
vència i la sostenibi-
litat, desenvolupant 
el seu esperit crític i 
mobilitzant-se per a 
l’acció. 

Fundesplai impulsarà 
una gran mostra 
sobre alimentació
“Menja. Actua. Impacta” és el nom de l’exposi-
ció sobre alimentació que Fundesplai impulsarà la 
tardor del 2021 i que servirà com a primer gran 
esdeveniment per celebrar la inauguració de les 
obres d’ampliació de Centre Esplai. La mostra vol 
ser una reflexió crítica sobre alimentació, sosteni-
bilitat, economia, emergència climàtica... 

Aquest estiu de 2021 serà especial i imprescindible 
per als infants i joves després de mesos de confi-
naments. Fundesplai ha preparat una campanya 
de casals, colònies, campaments, camps de treball 

i colònies en família amb l’objectiu de recuperar 
els nivells de participació de 2019 i que giraran al 
voltant dels Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible.

pàg. 3

pàg. 7

Tercer Sector

Joves

Premis Joves 
pel Demà

pàg. 6

 Casals i colònies. Les activitats de Fundesplai impulsaran els ODS
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Un estiu 
per fer possible 
un món millor!

Coincidint amb la inauguració de l’ampliació de CENTRE ESPLAI

Suport Tercer Sector 
assessora les entitats 
per definir i imple-
mentar plans d’igual-
tat de gènere.

Igualtat 
a les entitats

El futur 
necessita 
iniciatives 
que impliquin 
infants i joves
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L’objectiu de l’educació és crear 
persones que puguin fer coses noves 
en lloc de repetir les que altres 
generacions han fet

Directament opinió Jean Piaget, psicòleg (1896 - 1980)

Josep
Gassó

President de  
Fundesplai  

Acabo la lectura de l’obra de 
Shoshana Zuboff La era del 
capitalismo de la vigilancia 
(Paidos, Barcelona, 2020). Un 
llibre dens, però imprescindible 
per a entendre les més recents 
mutacions del model capitalis-
ta, de la mà d’ una governança 
computacional, que sotmet els 
usuaris a una vigilància a gran 
escala i a tot nivell. En defini-
tiva, un conductisme radical 
basat en B. F. Skinner com a 
antecessor i en Alex Pentland 
com a inspirador.

és una de les tasques irrenun-
ciables del moment.
En el món del lleure fa anys que 
es treballa en les plataformes 
digitals; fomentant la inclusió 
digital i lluitant contra les bret-
xes digitals; facilitant l’accés i 
l’ús de les tecnologies; formant 
en competències digitals els in-
fants, adolescents i joves; pro-
movent, també digitalment, 
la cura solidària del planeta, 
alineats amb els Objectius del 
Desenvolupament Sostenible. 
Però seguim tan compromesos 

Educació en el lleure, presencialitat i virtualitat
Per a nosaltres són d’especial 
interès les agudes anàlisis de 
Zuboff sobre la vida dels ado-
lescents i dels joves (capítol 16) 
atrapats en les xarxes socials i 
sovint allunyats del món real, 
amb fenòmens que posen en 
evidència el preu emocional de 
les xarxes. Està en joc l’autono-
mia personal i la comunicació 
humana directa i presencial, 
cara a cara, pròpia de la vida 
social real. L’obra ajuda a con-
cloure que la salvaguarda del 
subjecte, individual i col·lectiu, 

Tenim damunt la taula el debat 
sobre l’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat. Des de 
Fundesplai, com a entitat ra-
dicada al delta del Llobregat i 
propera als espais naturals i l’a-
eroport, compromesa amb els 
ODS, amb molta feina lligada al 
medi ambient i —en concret— 
als espais naturals del delta, 
aplaudim la iniciativa del presi-
dent de la Generalitat de con-
vocar una taula de treball amb 
tots els actors implicats. Una 
iniciativa com la d’AENA que 
pot implicar, segons els seus 
dirigents, una inversió de 1.700 
milions d’euros però un impor-
tant impacte ecològic en un dels 
pocs espais d’aiguamolls que 
resten en el nostre país i que té 
una importància europea (raó 
per la qual està dins de la Xar-
xa Natura 2000), només pot ser 
abordada tenint en compte tots 
els punts de vista. Amb tot, con-
siderem que són l’Ajuntament 
del Prat (donat que la proposta 
es desenvoluparia en aquest 
municipi) i la Generalitat de 
Catalunya (com a representat 
de tot el país) les que haurien de 
tenir un pes específic superior.
Més enllà de l’ampliació, dema-
nen que s’estudiï, tant a fons 
com la proposta d’allargament, 
l’alternativa de l’increment de 
vols de Girona, que ajudaria a 
avançar en el reequilibri territo-
rial, essencial per al nostre país. 
A Fundesplai estem al servei de 
l’esmentada taula per tot allò 
que es consideri que pugui ser 
útil per fomentar el debat social 
i públic i arribar a la millor de 
les decisions.

L’aeroport 
i el model 
de país Salvador Carrasco Calvo

Membre del Patronat de Fundesplai Reflexions

Porto des de finals de 2018 
molt interessada en el càlcul 
del Valor Social Integrat (VSI, 
a partir d’ara), ja que com a di-
rectora financera d’una entitat 
sense afany de lucre, m’inte-
ressa moltíssim la dimensió 
social del número, la dimensió 
social de la comptabilitat, i el 
càlcul del VSI pot interpretar-
se com una veritable compta-
bilitat social. I ara des del diari 
em demanen que en un article 
expliqui els resultats del càlcul 
del VSI de Fundesplai (89,9 

tiu en aquells col·lectius als 
quals adrecem la nostra acció. 
Ells són l’important, i el nos-
tre VSI serà tant més alt com 
més valuosament percebut si-
gui el nostre impacte per ells. 
Pista número 3. És un exercici 
científic i empíric: és una me-
todologia desenvolupada per 
GEAccounting (si us plau bus-
queu a Google, que així consu-
miré menys caràcters...) que 
complementa la teoria amb la 
pràctica a través de les entre-
vistes (el diàleg) als GI. Pista 
número 4. El mètode identifica 
les variables de valor (aquells 

Pistes sobre el VSI
milions d’€). És un oxímoron. 
Només puc donar pistes. Pista 
número 1. No és una mesura 
de volum econòmic dels es-
tats financers tradicionals, és 
independent de les magnituds 
de volum i rendibilitat econò-
mica, tot i que la I d’“Integrat” 
el fa complementari. Pista nú-
mero 2. No posa la mirada en 
l’entitat, posa la mirada en els 
grups d’interès (GI): quan cal-
culem el VSI no ens mirem el 
melic de la Fundació, sinó que 
quantifiquem l’impacte posi-

Reflexions Maria José Navarrete
Directora financera de Fundesplai

aspectes en els quals l’entitat 
genera valor als GI) detectades 
i monetitza els outputs, a tra-
vés dels proxies. Aquesta pista 
és només per a iniciats; el dia 
que el Valls em doni una pla-
na, en comptes d’una columna, 
en parlem. Mentrestant, pista 
número 5: Us animo a veure el 
documental del VSI, afavorit 
per l’Ajuntament del Prat del 
Llobregat: s’hi explica el procés 
del VSI per part d’11 entitats lo-
cals. Hi trobareu moltes més 
pistes!!! 

Ells i nosaltres per... 

com sempre amb el desenvolu-
pament de la personalitat dels 
infants i joves, amb els valors 
que han definit sempre la nos-
tra tasca educativa, mitjançant 
la formació i la nostra partici-
pació activa en els territoris i les 
comunitats on som presents. 
Des d’aquests mateixos valors, 
treballem per l’assoliment d’u-
na societat democràtica inclu-
siva també en el digital. Treba-
llem amb un model formatiu 
en el qual es combina presen-
cialitat i virtualitat, al servei de 
l’autonomia de les persones i de 
la comunitat.

Veieu el documental
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Fem Pinya 
Col·laboradors 
i destinataris 
dels projectes 
de Fundesplai

Temps del migdia
Un temps educatiu 
del migdia amb 
qualitat, equitat 
i sostenibilitat

pàg. 14pàg. 4

A peu  
de carrer 
Entrevista a 
Elsa Jiménez, 
directora de la 
Fundació CRAM

pàg. 16

Les obres d’am-
pliació de Centre 
Esplai (el Prat de 

Llobregat) avancen a 
molt bon ritme i està 
previst que estiguin 
enllestides durant la 
propera tardor. En el 
moment d’escriure 
aquestes línies, el nou 
mòdul de l’alberg, que 
incorpora 50 noves 
habitacions, està 
pràcticament acabat, 
s’estan acabant les 
estructures exteriors 
del nou Centre de 
Formació i l’espai 
polivalent i, propera-
ment, s’habilitaran els 
interiors.

De les tres instal·lacions 
que componen l’ampli-
ació, cal destacar que 
l’espai polivalent serà 
la que acollirà el pri-
mer gran esdeveniment. 
Aquest edifici multifun-
cional de 4.300 metres 
quadrats acollirà el Cen-
tre d’Acció del Demà, 
un espai de reflexió i 

@josepvallsh 

Josep M.  
Valls

 Menja. Actua. Impacta.  La mostra coincidirà amb la inauguració de l’ampliació

Centre Esplai acollirà una 
exposició sobre alimentació

Tardor 2021. Aquesta és la data prevista de la finalització dels treballs que s’estan duent a terme a la seu de Fundesplai al Prat de Llobregat. FCE

economia, desenvolupa-
ment sostenible, cultura, 
societat... 

“Menja. Actua. Impacta” 
coincidirà amb la capita-
litat mundial de l’Alimen-
tació Sostenible de Bar-
celona aquest 2021 amb 
motiu de la celebració 
del VII Fòrum Global del 
Pacte de Política Alimen-
tària Urbana de Milà (19-
21 d’octubre), el primer 
tractat internacional que 
reconeix el paper prota-
gonista de les ciutats en 
la gestió alimentària.

L’exposició, a més, anirà 
acompanyada d’un po-
tent projecte educatiu, 
una plataforma digital 
i diferents accions de 
dinamització de la co-
munitat, que compta-
ran amb la col·laboració 
d’entitats i projectes del 
territori, especialment 
del Baix Llobregat, però 
també d’àmbit interna-
cional.

 “Menja. Actua. Impacta” 
comptarà amb el suport 
d’administracions públi-
ques, empreses i organit-
zacions socials.

La nova proposta 
educativa que Fundes-
plai impulsarà durant 
els dos propers cursos 
a través dels esplais, 
espais educatius del 
migdia i d’altres pro-
jectes socioeducatius. 
Avui, el sistema d’ali-
mentació constitueix el 

factor més important 
de l’esgotament dels 
recursos, de la degra-
dació ambiental, de les 
desigualtats i vulneraci-
ons de drets humans i 
també de la mala salut 
de les persones. A tra-
vés d’aquest programa 
ens proposem educar 

perquè els infants, 
joves i famílies refle-
xionin i adoptin, des 
de la seva participació 
activa, una alimentació 
més saludable, més 
sostenible i inclusiva 
que impacti en la salut 
personal i en la salut 
global del planeta.

MENJAR CANVIA EL MóN,  
PEL DRET A L’ALIMENTACIó SALUDAbLE I SOSTENIbLE

El sistema alimentari 
se situa al mig dels 
grans reptes als quals 
ha de fer front el 
món, particularment 
de les emergències 
climàtiques, eco-
lògiques, socials i 
sanitàries. Tenim el 
repte d’alimentar, de 
forma saludable i dins 
els límits planetaris, 
les prop de 10.000 
milions de persones 
que s’estima que hi 
viurem l’any 2050. 
Tenim un sistema que 
no és capaç d’alimen-
tar-nos de manera 
adequada i, alhora, 
genera impactes 
negatius per a les 
persones i el planeta. 
La producció d’ali-
ments està per sobre 
del consum que tota 
la població mundial 
necessita. Tanmateix, 
es dona la paradoxa 
que hi ha 690 milions 
de persones que 
pateixen fam. La mal-
nutrició, el sobrepès 
i l’obesitat s’estenen 
com una greu xacra 
mundial, mentre un 
terç de la producció 
mundial d’aliments es 
perd o malbarata. 
Estem en una dècada 
decisiva. Vivim una 
emergència de salut 
planetària global que 
compromet el pre-
sent i el futur. Hem 
d’actuar el més ràpid 
possible per mitigar 
o revertir els efectes 
d’aquests processos i 
una de les palanques 
de transformació que 
s’ha demostrat més 
eficaç és a través de 
l’alimentació soste-
nible. 
Hem de mobilit-
zar-nos i marcar la 
diferència des d’ara 
mateix. Avançar vers 
una alimentació 
saludable, sostenible 
i accessible per a tot-
hom que garanteixi la 
salut i la sostenibilitat 
al planeta. 

Alimentació 
saludable 
per a les 
persones  
i el planeta

 Opinió

@carlesxifra

Carles Xifra
Director 

d’Innovació i 
Continguts

experimentació sobre 
idees, sobre els eixos 
de la convivència i la 
sostenibilitat i que tin-
drà com a primera acció 

l’exposició “Menja. Ac-
tua. Impacta”.

La mostra plantejarà 
una reflexió crítica i una 

crida a l’acció sobre l’a-
limentació i els diferents 
elements que hi apa-
reixen interconnectats: 
emergència climàtica, 
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 Formació i difusió. Les dues institucions impulsaran accions educatives

Fundesplai i la Universitat de Vic 
signen un conveni de col·laboració

fundesplai

E l curs 2020-21 
ha estat molt 
especial. Grups 

bombolla, mascare-
tes, distància... 
El proper curs 
2021-22 segur, 
que serà diferent.

La pandèmia ha canviat 
moltes coses i ha posat 
en relleu la interconne-
xió entre salut, emergèn-
cia climàtica, educació, 
alimentació saludable, 
sostenibilitat... Una vin-
culació que recolliran els 
projectes educatius dels 
centres escolars.

“Migdies per un món mi-
llor” serà la innovadora 
proposta de Fundesplai 
per al proper curs que gi-
rarà sobre tres eixos fona-
mentals: qualitat, equitat 
i sostenibilitat. Qualitat 
educativa i alimentària, in-
clusió de tots els alumnes i 
respecte per la natura.

Menús saludables  
i sostenibles
Pel que fa a l’alimenta-
ció, apostem per un mo-
del de menjadors esco-
lars de proximitat, amb 
menús basats en la dieta 

Espais segurs i de cura emocional

Desenvolupar 
projectes 
de docència 

relacionats amb la 
formació contínua, 
la recerca, la trans-
ferència de coneixe-
ment i la innovació i 
difusió sobre matèri-
es que són d’interès 
comú per a ambdues 
institucions. 

Conveni. Al centre, Josep Gassó, president de Fundesplai i Josep Eladi Baños, Rector de la Uvic. FOTO: Uvic

Aquest és el principal 
objectiu del conveni 
de col·laboració que el 
dimarts 27 d’abril de 

2021 van signat el rec-
tor de la Universitat de 
Vic (UVic), Josep Eladi 
Baños, i el president de 

Fundesplai, Josep Gas-
só. El document, que 
posa les bases per dife-
rents col·laboracions en 

l’àmbit acadèmic, cien-
tífic i professional, tam-
bé preveu que les dues 
institucions puguin fer 
ús de diferents espais 
per tal de fer accions 
formatives i de difusió.

Josep Gassó va explicar: 
“la signatura d’aquest 
conveni té a veure amb 
un dels eixos de la nos-
tra fundació, que és la 
formació de voluntaris, 
que no sempre és prou 
reconeguda tot i que 
és de molta qualitat”. I 
va afegir que “l’aliança 
amb la UVic-UCC ens 
obre moltes perspecti-
ves de tirar endavant 
projectes junts”.

Per la seva banda, el 
rector de la UVic-UCC 

 Sostenibles . Els menjadors escolars de Fundesplai inclouen productes ecològics i de KM0

Un temps educatiu del migdia amb 
qualitat, equitat i sostenibilitat

de la pau, respecte, pre-
venció del bullying... són 
algunes de les activitats 
que promovem a través 
d’una participació acti-
va dels infants (Consell 
d’Infants de l’escola, 
codisseny de les activi-
tats...) i de l’impuls de la 
seva autonomia a través 
del projecte “Sol podem”, 
on monitores i monitors 
faciliten les eines perquè 
cada nen i nena pugui as-
solir el màxim grau d’au-
tonomia segons les seves 
capacitats.

Un altre dels eixos fo-
namentals del model és 
l’adaptació al projecte pe-
dagògic global del centre 
i a l’estreta col·laboració 
amb l’AMPA o AFA per 
crear estrets vincles amb 
la comunitat educativa.

Un menjador inclusiu
Des de l’entitat impulsem 
des de fa anys campanyes 
per garantir que els infants 
i joves de famílies en situ-
ació de vulnerabilitat pu-
guin accedir al menjador 
escolar i activitats de lleure 
educatiu. El curs 2021-22 
continuarem treballant 
en coordinació amb les 
direccions de les escoles 
i els ajuntaments per tal 
de garantir que tots els 
infants hi puguin accedir. 

Escoles i instituts han 
viscut un curs marcat 
pels confinaments i 
les successives regu-
lacions que l’evolució 
de la pandèmia ha 
imposat. Els menja-
dors i les activitats 
extraescolars, evi-
dentment, no han 
estat una excepció. 
però, per sobre de 
protocols i mesures 
higièniques, un dels 

aspectes més re-
llevants ha estat la 
cura emocional que 
els equips educatius 
han tingut d’infants 
i joves adolescents 
que, en molts casos, 
han hagut de viure 
moments molt inten-
sos per la pandèmia 
i han trobat un espai 
d’escolta i suport per 
apaivagar aquests 
efectes negatius.

Aliments. Als menjadors escolars de Fundesplai s’organitzen activitats per conèixer l’origen dels aliments de proximitat. FOTOS: JOSEp M. VALLS

@fundesplai

Cristina 
Martín

@jaruizFCE 

José Antonio 
Ruiz

mediterrània elaborats 
amb productes de tem-
porada i ecològics i pro-
cedents de proveïdors de 
KM0. A més, reduïm el 
consum de carn verme-
lla i incorporem fruita 
i verdures fresques di-
àriament, i tot cuinat i 
supervisat per equips 
de dietistes i cuiners/
es amb les màximes ga-
ranties i sempre tenint 
en compte la diversitat 
d’alumnes (intolerànci-
es, al·lèrgies...).

La reducció de la pet-
jada ecològica a través 
del control de l’excedent 
alimentari, la implanta-
ció de sistemes de gestió 
integral o els proveïdors 
propers és l’altre element 
de l’equació.

Autonomia
Pel que fa a la part edu-
cativa, la convivència i la 
sostenibilitat són els dos 
pilars fonamentals de 
la proposta d’activitats. 
Educació per la cultura 

va manifestar el desig 
de començar a col·lab-
orar i va recordar que 
“l’educació és un dels 
pilars fundacionals 
d’aquesta universitat 
en el sentit més am-
pli, des de la fundació 
de l’Escola de Mestres 
l’any 1977, l’editorial 
Eumo o la Càtedra de 
Serveis Socials creada 
més recentment”.

L’acte va comptar tam-
bé amb la presència del 
vicerector de Recer-
ca i Transferència de 
Coneixement, Jordi 
Collet; la directora ge-
neral de Fundesplai, 
Cristina Rodríguez; i 
el director d’Innova-
ció i Continguts, Carles 
Xifra.
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 Col·laboració. Les dues entitats signen un conveni per potenciar objectius comuns

La Fundació CRAM i Fundesplai uneixen 
esforços per l’educació per a la sostenibilitat

fundesplai

“Demà és el 
resultat 
directe 

de les nostres acci-
ons d’avui. Per això 
hem de començar a 
construir el demà que 
volem, ara mateix!”. 
Aquesta és la premis-
sa dels Premis Joves 
pel Demà, que impul-
sa Fundesplai amb el 
suport del diari Ara, 
amb l’objectiu de 
promoure iniciatives 
juvenils relacionades 
amb els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible (ODS).

En la seva primera edició, 
els guardons van rebre 46 
projectes elaborats pel 
mateix nombre de grups 
participants que, en to-
tal, van sumar 211 joves 
d’entre 13 i 17 anys. Els i 
les joves havien d’enviar 
un vídeo explicant l’ac-
ció ambiental, educativa 
o social que volien tirar 
endavant. Cal destacar la 
diversitat territorial de les 
propostes rebudes, ja que 
s’hi han presentat grups 
de 16 municipis diferents. 

@malcarazdiez 

Marc 
Alcaraz 

El jurat dels premis, 
conformat per membres 
del programa formatiu 
internacional MAIA —
relacionat amb els ODS—, 
responsables de sosteni-
bilitat de Fundesplai i 
del Consell Assessor pel 
Desenvolupament Sos-
tenible de la Generalitat, 
va seleccionar 10 candi-
datures finalistes. Poste-
riorment, es va fer una 
votació popular durant 
una setmana a través de 
Youtube per triar els cinc 
guanyadors. Aquests cinc 
guardonats van aconse-
guir sumar més de 7.300 
vots en total.

Els grups guardonats han 
rebut una aportació de 
300 € per posar en mar-
xa la iniciativa i suport en 
la difusió del projecte i 
van gaudir d’una jornada 
formativa online al mes 
de maig.

Els Premis Joves pel 
Demà estan especial-
ment relacionats amb 
els Objectius de Desen-
volupament Sostenible 
(ODS), les fites globals de 
Nacions Unides que es-
devenen un marc d’actu-
ació global on les dimen-
sions social, ambiental,  
educativa, etc. s’entrella-
cen.

         Els cinc grups guanyadors

Green Pala. pALAFOLLS

Ditch the plastic beach
pALAFRUGELL

Toquem la fibra. TàRREGA

Reciclatge i comerç local 
pOLINyà

Campanya contra 
el macropolígon a 
la Conca d’Òdena. IGUALADA

Iniciativa dels joves del Centre Obert de palafolls 
per recuperar l’espai natural Molí d’en puig Vert, 
que amb el pas del temps ha quedat descuidat.

Iniciativa de cinc alumnes de l’Escola prats 
de la Carrera de palafrugell per denunciar la 
contaminació al mar i a les platges i promoure 
accions de divulgació i conservació de la biodi-
versitat a la franja litoral.

Iniciativa de cinc alumnes de l’Escola Vedruna 
de Tàrrega per sensibilitzar entorn a l’origen i 
sostenibilitat de la indústria tèxtil i promoure 
el reciclatge i la reutilització de peces de roba 
usades de l’alumnat.

Iniciativa dels joves del Grup de polinyà 
per promoure el reciclatge, amb punts de 
recollida i codis QR que atorgaran punts per 
bescanviar al comerç local.

Iniciativa de dues alumnes de l’Escola pia d’Igua-
lada que consisteix a impulsar una campanya de 
difusió per denunciar el projecte de construcció 
d’un macropolígon a la Conca d’Òdena i defensar 
la biodiversitat d’aquesta zona.

La Fundació per 
a la Conservació 
i Recuperació 

d’Animals Marins i 
Fundesplai compartei-
xen una llarga trajec-
tòria en el treball per 
la defensa de la natura 
i per l’educació per a 
la sostenibilitat, a més 
del veïnatge al Prat 
de Llobregat. Fruit 

laments, van posar en 
valor la tasca desenvo-
lupada per la Fundació 
CRAM en els seus 25 
anys d’història.

També hi van participar 
totes i tots els membres 
de la Comissió Delega-
da del Patronat de Fun-
desplai, entre les quals 
la seva vicepresidenta, 
Anna Romeu, que dar-
rerament també s’ha 
integrat al Patronat del 
CRAM i n’ostenta una 
de les vicepresidències.

Conveni. Josep Lluís Pal, de la Fundació CRAM, i Josep Gas-
só, de Fundesplai, volen potenciar objectius comuns. FOTO: J. VALLS

d’aquestes sinergies, 
les dues organitzacions 
han decidit unir forces 
per potenciar objectius 
comuns, una decisió 
plasmada en el conveni 
que el passat 21 d’abril 
van signar Josep Lluís 
Pal, president de la 
Fundació CRAM, i 
Josep Gassó, president 
de Fundesplai.

Un dels primers fruits 
d’aquesta col·laboració 
serà el campus científic 
marí que organitzaran 

conjuntament les dues 
entitats aquest estiu amb 
l’objectiu de convertir en 
“científics” marins els jo-
ves participants.

25 aniversari del CRAM
Pocs dies després de la 
signatura del conveni, 
el dissabte 24 d’abril, la 
Fundació per a la Con-

servació i Recupera-
ció d’Animals Marins 
(CRAM) va celebrar els 
seus 25 anys amb un 
acte a les seves instal-
·lacions situades a peu 
de la platja del Prat de 
Llobregat. L’acte va 
comptar amb la parti-
cipació de l’alcalde del 
Prat, Lluís Mijoler; l’a-
leshores vicepresident 
—ara president— de la 
Generalitat, Pere Ara-
gonès, i el president de 
la Fundació CRAM, els 
quals, en els seus par-

@JuliaGarcaPasto 

Júlia 
Garcia 

 1a edició . S’hi van presentar 46 projectes elaborats per joves d’entre 13 i 17 anys 

Més de 200 joves impulsen projectes 
ODS amb els Premis Joves pel Demà 
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 Suport Tercer Sector. El departament de Fundesplai facilita el compliment de la normativa vigent

Fundesplai assessora les entitats per 
implementar plans d’igualtat de gènere

Esport i igualtat. S’han dissenyat i implementat plans d’igualtat transversals per clubs esportius. FOTO: FUNDESpLAI

@eduardizquierdo 

Eduardo 
Izquierdo 

La perspectiva 
de gènere és un 
concepte que, 

afortunadament, s’ha 
instal·lat a les nos-
tres vides i al nostre 
entorn. Suport Tercer 
Sector, el departa-
ment de Fundesplai al 
servei de les entitats, 
sempre ha tingut en 
la igualtat de gènere 
un dels valors que 
volia transmetre a les 
entitats que formen 
part del seu projecte, 
i això s’ha fet espe-
cialment palpable 
en els últims anys 
amb la incorporació 
de diversos serveis 
que permeten a les 
entitats apostar per 
aquesta perspectiva 
de gènere en la presa 
de les seves decisions, 
qüestió absolutament 
imprescindible per 
seguir treballant en la 
millora de la nostra 
societat.

En aquesta línia, Suport 
Tercer Sector ha anat 
desenvolupant i conso-
lidant una sèrie de ser-
veis per a les entitats per 

150 associacions, funda-
cions i cooperatives no 
lucratives ja disposen 
del seu registre salarial 
gràcies a Suport Tercer 
Sector.

A dia d’avui, Suport Ter-
cer Sector ha participat 
en la realització de més 
de 25 plans d’igualtat, 
més de 50 protocols per 
abordar l’assetjament 
sexual o per raó de sexe, 
i més de 20 manuals de 
llenguatge inclusiu. A 
més, ha auditat més de 
30 entitats en l’àmbit de 
la igualtat. Aquest mateix 
any 2021, i a efectes de 
complir amb la norma-
tiva del RD 901/2020, 
s’han realitzat més de 
150 informes de registre 
salarial analitzant la bret-
xa salarial, tant a entitats 
que formen part del ser-
vei laboral com a altres 
entitats del Club Suport 
o, inclús, externes, fet 
que ens permet tenir una 
magnífica fotografia del 
sector en l’àmbit salarial 
disgregat per sexe. 

“El fet que pogués 
treure un títol 
que em permetés 

treballar en l’àmbit del 
lleure educatiu, que pen-
so que és una professió 
d’un valor incalculable, 
a França, Aragó i Cata-
lunya era una oportu-
nitat única.” Aquesta és 
l’opinió de la Maria Mora 
Bombardó, de 22 anys.

 Joves. En el curs hi participen 45 alumnes i 9 docents dels tres territoris

Trampoline, formació en el lleure per 
treballar a França, Aragó i Catalunya

La Maria és una de les 14 
alumnes que van partici-
par en la part presencial 
del curs de monitor/a 
de Trampoline a Ca-
talunya, una iniciativa 
pionera que permetrà 
als participants obtenir 
un títol vàlid per treba-
llar a França, Andorra i 
Espanya. Aquest curs es 
va celebrar a l’Alberg de 
Centre Esplai (el Prat de 
Llobregat) entre el 27 de 
març i el 3 d’abril.

Diferents administraci-
ons públiques de França, 
Aragó i Catalunya pro-
mouen la iniciativa. En 
aquest darrer territori, 
l’impulsa l’Agència Ca-
talana de Joventut, amb 
el suport de Fundesplai 
que desenvolupa les for-Formació. Laia Girós, directora general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i Cristina 

Rodríguez, directora general de Fundesplai, van assistir a la jornada inicial del curs.

macions. Trampoline 
s’inscriu en el programa 
europeu de cooperació 
transfronterer Inter-
reg V-A Espanya-Fran-
ça-Andorra (POCTEFA) 
2014-2020 i ha resultat 
cofinançat en un 65% pel 
Fons Europeu de Desen-
volupament Regional 
(FEDER). En total, hi 
participen 45 joves dels 
tres territoris i 9 docents 
(3 per cada zona) i està 
previst que les persones 
participants facin les 
pràctiques al mes de ju-
liol a França en colònies 
o casals d’estiu. 

facilitar-los l’adopció de 
la perspectiva de gène-
re i el compliment de la 
normativa vigent. Entre 
aquests serveis, es tro-
ben l’acompanyament 
en la realització de plans 
d’igualtat i el seu registre 
a l’organisme competent. 
De fet, Suport Tercer 
Sector té més de 10 anys 
d’experiència formant 
en qualsevol àmbit re-
lacionat amb el gènere 
i el treball, la realització 

de registres salarials i 
auditories retributives, 
l’acompanyament en la 
confecció de protocols 
per abordar l’assetja-
ment sexual o per raó 

de sexe, la realització de 
manuals de llenguatge 
inclusiu, i el suport a 
comissions d’igualtat i 
assessoria permanent, 
entre molts altres.

Aquest fet ha portat Su-
port Tercer Sector a ser 
una entitat pionera en 
l’àmbit de la igualtat de 
gènere al tercer sector i 
ha assolit fites com que 
per primera vegada un 
esplai tingués un pla 

d’igualtat registrat a la 
Generalitat de Catalu-
nya. També ha disse-
nyat i implantat projec-
tes transversals perquè 
tots els clubs esportius 
d’una ciutat disposessin 
de plans d’igualtat. En 
definitiva, les entitats 
del tercer sector han 
comptat amb l’ajuda de 
Suport Tercer Sector per 
instaurar i millorar les 
polítiques de gènere en 
les seves organitzacions.

Fins avui 
s’han portat 
a terme més  
de 25 plans  
d’igualtat

Si voleu que 
us ajudem, 

podeu contactar 
amb nosaltres a través 

del correu
infosuport@fundesplai.org 

Meritxell 
Pasqual

@fundesplai 

Mira 
el vídeo!
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“Les activitats 
d’estiu de 
Fundesplai 

d’enguany porten per 
lema ‘Fem possible un 
món millor’ perquè 
volem que infants i 
joves que participin 
als casals, colònies, 
campaments, camps 
de treball i colònies en 
família facin possible 
construir un planeta 
més sostenible, ple de 
vida i convivència.” 
Així resumeix Cristina 
Rodríguez, directora 
general de Fundes-
plai, l’objectiu de la 
campanya d’estiu 
2021 de Fundesplai, 
que vol recuperar els 
nivells d’activitat de 
2019.

El lema de la campanya 
de Fundesplai transmet 
la voluntat de l’entitat de 
contribuir a l’assoliment 
dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible 
(ODS), especialment en 
aquest temps de la pandè-
mia de la Covid-19. Casals, 
colònies, campaments... 
s’organitzaran amb acti-
vitats adaptades per edats 
i sempre amb una mira-
da de lleure educatiu. A 
través d’aventures, activi-
tats, jocs, ciència ciutada-
na, educació emocional, 
sortides, tallers, esport, 
dinàmiques i molta diver-
sió... els infants i els joves 
es comprometran amb la 
convivència i la sostenibi-
litat, desenvolupant el seu 
esperit crític i mobilitzant-
se per a l’acció.

directament per Fundes-
plai o en col·laboració 
amb escoles, entitats i 
ajuntaments, així com 
pels 119 esplais i projec-
tes de lleure que integren 
la Federació Catalana de 
l’Esplai.

Un estiu segur
Aquest any, com el pas-
sat, totes les activitats 
s’organitzaran amb totes 
les mesures de seguretat 

Fundesplai va donar la benvinguda a l’estiu 
amb un concert de The Penguins

A les portes de la 
campanya d’activitats 
d’estiu, des de Fundes-
plai us podem donar 
dues notícies. La bona 
és que el ritme de les 
inscripcions en les acti-
vitats d’estiu organit-
zades directament per 
nosaltres ja és força 
superior al mateix mo-
ment de 2019. Aquesta 
dada tan positiva és 
un indicador que les 
famílies i els infants i 
joves tenen un gran 
desig i necessitat de 
gaudir d’activitats de 
lleure a la natura. I ens 
agradaria pensar que 
aquesta bona rebuda 
també es deu al nostre 
bagatge i pel que vam 
ser capaces de fer 
l’estiu passat, quan 
ens vam convertir en 
la punta de llança de 
la resocialització dels 
infants, després del 
confinament dur.

per contra, la mala 
notícia és que preveiem 
un fort increment en 
la petició de beques 
per anar de casals i 
colònies. Des de fa 10 
anys a Fundesplai orga-
nitzem la campanya so-
lidària “Un estiu per a 
tothom”, a través de la 
qual es fa captació de 
fons i s’atorguen be-
ques a les famílies que 
es troben en situació 
de vulnerabilitat. L’estiu 
passat va augmentar 
un 57% el nombre de 
famílies becades, en re-
lació amb el nombre de 
participants. Aquestes 
dades ens fan pensar 
que enguany les neces-
sitats poden ser molt 
més grans i que cal 
mobilitzar la societat. 
per aquest motiu fem 
una crida a tothom 
a col·laborar. Gràcies 
per ajudar-nos a fer-ho 
possible!

monogràfic

Aquest 2021 
es preveu  
recuperar  
els nivells de 
participació 
de 2019

 Campanya d’estiu. Les activitats d’estiu de Fundesplai porten per lema “Fem possible un món millor”

Colònies i casals d’estiu 
per contribuir als Objectius 
de Desenvolupament Sostenible

Informació i reserves:
http://estiu.fundesplai.org 

 Opinió

L’estiu més 
necessari

La previsió per aquest 
2021 es recuperar els ni-
vells de participació de 
2019, el darrer any pre-
pandèmia. Així, està pre-
vist que s’organitzen més 
de 1.300 activitats, amb 
68.000 inscripcions, 
amb una àmplia oferta 
temàtica d’activitats: de 
natura, de ciència, ar-
tístiques, d’aventura, en 
anglès, etc. Totes les acti-
vitats estan organitzades 

marcades per les auto-
ritats sanitàries per a la 
prevenció de la Covid-19. 
Les instal·lacions, les ac-
tivitats i els espais s’han 
adaptat d’acord amb les 
mesures vigents per ser 
segures: gel desinfectant, 
delimitació de distància 
de seguretat, ventilació 
d’espais, establiment de 
grups bombolla segons 
normativa... A més, s’han 
desenvolupat formacions 

@fundesplai

Cristina  
Rodríguez

Directora 
general

Dissabte 8 de maig, coincidint 
amb la data en què normalment 
se celebraria la tradicional Festa 

Esplai, Fundesplai va organitzar 
un concert The penguins amb 
l’espectacle ‘Reggae per xics’ 

per donar la benvinguda a l’estiu 
i com a cloenda de la gimcana 
virtual passaport fEstiu.

específiques amb moni-
tores i monitors, s’ha 
desenvolupat un proto-
col Covid-19 en cas que 
hi hagi un positiu i s’ha 
establert un responsable 
de seguretat i higiene per 
cada activitat, entre al-
tres mesures.

@froi_salgado 

Froilán 
Salgado

Mira 
el concert!
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 Campanya d’estiu . Les colònies, casals i campaments d’aquest estiu 2021 són més importants que mai per combatre els efectes dels confinament sobre infants i joves

Casals d’estiu sobre els ODS
Fundesplai, en col·laboració 
amb diferents ajuntaments 
i escoles d’arreu de Cata-
lunya, organitzarà més de 
1.000 tandes de casals 
d’estiu per a infants i joves 
de 3 a 16 anys. A partir de 
jocs, tallers, excursions, 
ciència ciutadana, etc. 
nenes i nenes coneixeran 
una mica més la biodi-
versitat propera, accions 
de sostenibilitat que es 
poden desenvolupar en la 
vida quotidiana... i apren-
dre que són els Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Tot amb 
metodologies engrescado-
res i divertides. A més, les 
activitats s’adaptaran a 

cada franja d’edat: Missió 
Infantil (3 a 6 anys), el 
Tritus (un tritó del Mont-
seny) serà el personatge 
que ajudarà als infants a 
protegir la biodiversitat; 
Missió Primària (6-12 
anys), la Jane Goodall i al-
tres defensors mediambi-
entals proposaran activi-
tats per protegir la natura 
i convertir nenes i nens 
en ambaixadores i ambai-
xadors dels ODS; i Missió 
Secundària (12-16 anys), on 
a través de l’Aprenentat-
ge Servei faran activitats 
relacionades amb 
la convivència i la sosteni-
bilitat.

Campaments de voluntariat 
 ambiental amb El Periódico

Recuperar senders natu-
rals, fer una anàlisi de la 
biodiversitat marina del 
parc Natural del Cap de 
Creus, preservar hàbitats 
de muntanya vulnerables, 
tasques de sensibilització 
sobre la necessitat de 
protegir els entorns... En 
els campaments de volun-
tariat ambiental, els i les 
joves d’entre 13 i 17 anys 
presten un servei a la 
comunitat a la vegada que 
aprenen diferents habili-
tats durant la seva estada. 
A més, també gaudeixen 
de moltes activitats lúdi-

ques com rutes en caiac, 
BTT, tir amb arc, bivac... 
i dinàmiques de grup i 
activitats que fomenten 
el creixement personal, 
la responsabilitat i el 
treball en equip, així com 
la tolerància, la felicitat, 
l’amistat i la bona gestió 
de les emocions. Aquest 
any, Fundesplai n’orga-
nitza deu, dels quals tres 
en col·laboració amb El 
periódico, en què, a més 
de totes les activitats es-
mentades, els participants 
crearan un reportatge en 
vídeo de la seva estada. 

5 activitats d’estiu

El 22 de juliol s’organitzarà 
una acció col·lectiva en 
favor d’un món millor. En 
aquesta activitat prendran 
part, de forma simultània 
i descentralitzada en els 
territoris, tots els infants i 
joves que aquell dia estiguin 
participant en els casals a 

les escoles, als esplais, a 
les cases de colònies, etc. 
Cada grup escollirà un repte 
relacionat amb els Objec-
tius de Desenvolupament 
Sostenible, el realitzarà i en 
penjarà a les xarxes fotos i 
vídeos per divulgar-lo.

Acció col·lectiva 
en favor d’un món millor
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 Campanya d’estiu . Les colònies, casals i campaments d’aquest estiu 2021 són més importants que mai per combatre els efectes dels confinament sobre infants i joves

Campaments de voluntariat 
 ambiental amb El Periódico

Campus Científic Marí amb el CRAM 
Una de les novetats des-
tacades d’aquest estiu 
2021 serà la 1a edició del 
Campus Científic Marí or-
ganitzat per la Fundació 
CRAM i Fundesplai, amb 
dues tandes, adreçades 
a joves d’entre 12 i 17 
anys que es convertiran 
en “científics” orientats 
a la investigació, conei-
xement i conservació del 
medi marí mediterrani. 
Aquest campus esdevé 
una experiència única 
perquè els i les joves 
coneguin de prop els 
ecosistemes marins, 
especialment el mar Me-
diterrani, identifiquin les 

principals amenaces a les 
quals s’enfronta i puguin 
aportar el seu gra de 
sorra per protegir-los. El 
campus es desenvoluparà 
a les instal·lacions de la 
Fundació CRAM, al peu 
de la platja del prat de 
Llobregat, i els i les joves 
faran anàlisis de mostres, 
estudis de camp i estu-
diaran el comportament 
de les tortugues, faran 
snorkel, descobriran els 
entorns naturals del delta 
del Llobregat, aniran en 
bici cada dia i gaudiran 
d’un munt d’activitats 
lúdiques aprofitant la 
platja.

 Campus de Periodisme amb l’Ara
Aquest estiu de 2021 
farem la 4a edició del 
Campus de periodisme 
organitzat per Fundesplai 
i el diari Ara, per a joves 
de 12 a 17 anys. Es faran 
quatre tandes diferents 
i cadascuna abordarà un 
àmbit específic: periodis-
me social, on els joves 
contactaran amb entitats 
socials i mediambientals 
i en faran un reportatge 
interactiu per difondre’n 
la missió; periodisme i hu-
mor, amb la participació 
de vinyetaires i humoristes 
reconeguts que ense-
nyaran a noies i nois les 
claus de l’ofici; periodisme 
social i nous formats, a 
través del qual els i les jo-

ves podran familiaritzar-se 
amb les noves tècniques 
del periodisme com les 
xarxes socials, el video-
reportatge per web, etc; 
i la darrera tanda, la de 
periodisme i televisió, on 
aprendran a preparar un 
programa televisiu i rebran 
la visita de professionals 
de la televisió, per tal que 
puguin descobrir les eines 
dels diferents rols del mit-
jà televisiu: presentadors, 
guionistes, productors… 
I tots els campus amb la 
participació de reconeguts 
professionals dels mitjans 
com Antoni Bassas, Marta 
Bosch, Xavi Coral, Marta 
Masdeu, Albert Om...

Totes les activitats s’organitzaran extremant 
les mesures d’higiene i prevenció de la 
Covid-19 i seguint les indicacions de 
les autoritats sanitàries.

Consulta aquí les mesures COVID-19

INFO COVID-19
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 Activitats en anglès. La Fundació integra l’àrea English Camps and School Projects de la firma Home to Home

Fundesplai potencia les activitats 
d’immersió en anglès durant tot l’any

Vídeo. Una de les colònies en anglès està dirigida a joves i girarà al voltant de la creació audiovisual. FOTOS: JORDI pLAy I FUNDESpLAI

Fundesplai in-
corpora aquest 
estiu al seu catà-

leg d’activitats com a 
novetat destacada els 
campaments com-
pletament en anglès 
amb monitores i mo-
nitors nadius amb la 
finalitat que infants i 
joves gaudeixin d’u-
nes estades lúdiques i 
educatives i millorin 
el seu ús de l’idioma. 

Aquesta novetat és pos-
sible gràcies a la inte-
gració a Fundesplai de 
l’àrea English Camps 
and School Projects de 
Home to Home, em-
presa de llarga trajec-
tòria especialitzada a 
oferir experiències lin-
güístiques per a escoles 
i particulars en campa-
ments o a l’estranger. 

Amb aquesta integra-
ció, Fundesplai podrà 
oferir ja un ampli ven-
tall d’activitats amb 
immersió lingüística 
total amb monitores i 
monitors nadius com 
les colònies escolars, els 
treballs de síntesi, les 
sortides d’un dia o els 
tallers i d’altres. Des-
taca en aquesta oferta 
les English Weeks, una 

setmana totalment en 
anglès que es realitza a 
la mateixa escola en què 
educadores i educadors 
nadius s’encarreguen de 
totes les activitats amb 
projectes engrescadors 
per aconseguir una for-
mació integral a partir 

 Natura. Els equipaments de Fundesplai estan en els millors entorns naturals 

Vacances en família segures a les cases de colònies

Les cases de colò-
nies i albergs de 
natura de Fun-

desplai obren aquest 
estiu amb la seva ofer-
ta d’estades completa, 
que incorpora totes 
les mesures de segure-
tat per gaudir d’unes 
vacances completa-
ment segures.

bàlies, les rutes en caiac 
també per Can Mateu o 
les passejades pels boscos 
del Montseny. 

A més, en moltes de les 
instal·lacions les mascotes 
són benvingudes, perquè 
també tenen dret a gaudir 
de la natura. 

Al programa de Vacances 
en Família podreu gaudir 
d’uns equipaments de 
natura de primer ordre, 
situats als millors entorns 
naturals de Catalunya 
(Pirineus, massís de les 
Guilleries, serra de Busa, 
Berguedà, Montseny...) 
i a uns preus molt asse-
quibles. Així, una família 
de 2 adults i 2 infants pot 
gaudir d’una estada de 7 
dies, 6 nits en règim de 
pensió completa i activi-
tats d’educació ambiental 

@fundesplai 

Montse 
Moltó

de potenciar els valors 
positius, el respecte i 
l’aprenentatge viven-
cial. 

Totes les activitats estan 
adaptades per franges 
d’edat: primària, secun-
dària, ESO i batxillerat. 

Summer camps
A més, per a aquest estiu 
ja estan obertes les ins-
cripcions per a dos cam-
paments completament 
en anglès: el Super Hero 
Summer Camp i el Film 
Camp. El primer està 
destinat a noies i nois 

de 8 a 12 anys, es farà al 
pantà de Sau (Vilanova 
de Sau) i girarà entorn a 
la temàtica dels superhe-
rois i superheroïnes que 
ajudin a salvar el món. 

El segon és per a jo-
ves de 12 a 17 anys i es 

desenvoluparà al Port 
del Compte, on a través 
de diferents activitats es 
potenciarà la creativitat 
per a la creació audiovi-
sual.

L’anglès, 
essencial per a 
infants i joves
Dominar l’anglès s’ha 
convertit en una com-
petència essencial per 
als infants i joves i una 
de les millors maneres 
de desenvolupar-la és 
oferint-los experiències 
vivencials d’immersió 
lingüística amb monitors 
i monitores nadiues.

Integrant el departa-
ment English Camps and 
School Projects de Home 
to Home a Fundesplai, 
mantenim l’essència dels 
seus programes educa-
tius d’alta qualitat, que 
desenvolupen des de fa 
més de 25 anys, i la fu-
sionem amb els nostres 
valors i la nostra manera 
d’educar en el lleure, els 
infants i els joves.

L’anglès  
s’ha convertit 
en una  
competència 
essencial  
per a infants  
i joves

dinamitzades per a petits 
i grans des de 652 euros!

Parcs d’aventura, 
piscina i mascotes!
L’oferta d’activitats de les 
cases de Fundesplai és 
molt extensa. Totes in-
clouen piscina i en totes 
podreu trobar diferents 
activitats per gaudir: des 
del parcs d’aventura que 
trobareu a la Rectoria de 
la Selva o Can Mateu, 
a les excursions d’alta 
muntanya a Mas Ca-

Informació i reserves:
https://estiu.fundesplai.org/ 

93 551 15 10

Esther 
Armengol 

@Esther_AV 
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 Campanya solidària . Fundesplai preveu que aquest estiu la necessitat de beques sigui més gran

Calen més donatius per fer 
possible “Un estiu per a tothom!”

Aquest 2021 
també es preveu 
un fort incre-

ment en la petició de 
beques per a anar 
de casals, colònies i 
campaments. Conflu-
eixen dos factors: una 
major participació 
prevista en les activi-
tats d’estiu gràcies a la 
millora de la situació 
sanitària i el fet que 
moltes famílies estan 
patint les conseqüèn-
cies econòmiques i 
socials derivades de la 
pandèmia. 

A més, després de mesos 
de confinaments, aquest 
estiu els infants i els jo-
ves necessiten més que 
mai gaudir de la natura, 
de tornar a jugar amb 
les amigues i amics, de 
fer activitats a l’aire lliu-
re... També, en molts ca-
sos, estar en un espai de 
cura emocional com són 
les colònies i els casals, 
on poder compartir ex-
periències que han estat 

de beques a famílies en 
situació d’atur per part 
d’un o ambdós progeni-
tors (o en situació d’ER-
TO) respecte al 2019. 
Aquestes dades fan pen-
sar als responsables de 
Fundesplai que enguany 
les necessitats poden ser 
molt més grans i que cal 
mobilitzar la societat 
per garantir la igualtat 
d’oportunitats en la in-
fància pel que fa a gaudir 
del seu dret a lleure. 

Des de fa 10 anys Fun-
desplai organitza la cam-
panya solidària “Un estiu 
per a tothom!”, a través 
de la qual es fa captació 
de fons i s’atorguen be-
ques a les famílies que 
es troben en situació de 
vulnerabilitat perquè els 
seus fills puguin anar a 
les activitats d’estiu. Per 
aquest motiu des de Fun-
desplai fem una crida a 
particulars, entitats, em-
preses i administracions 
a col·laborar en la cam-
panya solidària “Un estiu 
per a tothom!”. 

Mira el  
vídeo de la 
campanya 
solidària!

molt intenses i on moni-
tores i monitors poden 
ajudar a apaivagar els 
efectes emocionals més 
negatius dels darrers 
mesos.

Mobilitzar  
la societat
El 2019 Fundesplai va 
atorgar 5.275 beques i el 
2020, 4.667. Cal desta-
car, però, que com l’any 

passat la participació a les 
activitats es va reduir a la 
meitat, la xifra de beques 
de 2020 ja va represen-
tar un increment del 57% 
respecte al curs anterior. 

A la presentació de la 
campanya d’estiu, Cris-
tina Rodríguez, directora 
general de Fundesplai, va 
subratllar que el 2020 es 
van atorgar un 39% més 

https://donacions.fundesplai.org/ 

ES04 2100 3151 6722 0006 7683 Codi bizum Fundesplai 
01473

Donar és molt fàcil!
93 551 17 71

contribuint

20€
menjar d’un infant 

durant 3 dies de casals

contribuint

100€
una setmana completa 

de casal

contribuint

50€
un mes d’activitats  

de reforç escolar

contribuint

200€
una setmana de  

campament o colònies

Fes un donatiu perquè tots els infants 
puguin gaudir de colònies i casals

@fundesplai 

Sílivia 
Bartrina

Després del 
confinament, 
els infants 
necessiten 
gaudir de 
la natura

Enguany les 
necessitats de 
beques poden 
incrementar-se 
molt!
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Cal destacar també el 
foment del català a par-
tir de l’ús del llenguatge 
musical i les tecnologies 
digitals entre els i les 
joves.

Música, vídeo 
i difusió
La creació de videoclips 
es realitza en quatre fa-
ses: la sensibilització de 
joves entorn del feno-
men de les migracions, 
el refugi i les injustícies 
vetllant per la ciutadania 
global a partir del vincle 
emocional; la gravació de 
la cançó i del videoclip 
amb el suport del grup 
d’animació Xiula, i la di-
fusió del mateix projecte.

En totes aquestes fases, 
es vetlla perquè els ma-
teixos grups de joves si-
guin els protagonistes de 
tot el procés, apoderant-
los com a agents de canvi 
de la societat, desenvolu-
pant el seu esperit crític 
envers les injustícies i el 
sentiment de pertinença 
a l’entitat, al barri i al 
municipi. 
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Prop de 70 infants 
i joves de cinc 
esplais de la 

Federació Catalana de 
l’Esplai han partici-
pat a Educlips, una 
iniciativa en què de la 
mà del grup Xiula han 
creat cinc videoclips 
musicals amb la mi-
gració com a temàtica 
central, un dels eixos 
de la proposta educa-
tiva NuSOS. Aquesta 
iniciativa, duta a 
terme el primer tri-
mestre del curs 2020-
2021, ha comptat amb 
la col·laboració del 
Departament de Cul-
tura de la Generalitat 
i de l’Ajuntament de 
Barcelona.

La creació de producci-
ons audiovisuals de te-
màtica social és, des de 
fa uns anys, una inicia-
tiva educativa molt sig-
nificativa en l’àmbit del 
lleure i que impulsem 
des de la Federació Ca-
talana de l’Esplai sota el 
nom d’Educlips. Hi han 

Prevenció. Als esplais, sempre han fet les activitats amb totes les mesures anti-Covid-19. FOTO: FUNDESpLAI

Participació. Els de Xiula i els i les joves feien sessions prèvies on decidien com abordaven la creació dels clips. FOTOS: FUNDESpLAI

 Educlips Aquesta iniciativa ha girat entorn de la temàtica de les migracions

Joves dels esplais creen videoclips 
musicals amb el grup Xiula

Mira els 
vídeos de 
les joves! 

Mariangel 
Amador Fortin
12 ANyS

Mariangel 
Amador Fortin
12 ANyS

Nour El Houda 
Jabri
14 ANyS

“Ens va agradar molt l’experi-
ència perquè vam ser nosal-
tres les que vam pensar què 
fer, com fer-ho i repartir-nos 
els papers equitativament (per-
sonatges de l’anunci, qui gra-
va el vídeo, qui el dirigeix...).”

“Ha sigut una experiència 
nova per a mi. He vist com 
es realitza un videoclip i tots 
els passos que es necessiten 
per fer-ne un. M’ha agradat 
molt, i és una experiència 
que m’encantaria repetir.”

“Em va agradar molt el projecte 
Educlips amb Xiula perquè vaig 
conèixer més els meus com-
panys/es i les seves històries 
dels viatges de quan van venir 
a Espanya. Em vaig sentir més 
acompanyada perquè no era 
l’única que havia migrat.”

Les joves opinen

 Essencials. Les entitats de lleure han tingut un paper clau durant els confinaments

Els esplais reivindiquen el seu paper 
essencial per a l’estiu i l’inici de curs 

Les restriccions 
per la pandèmia 
han limitat molt 

l’activitat presencial 
dels esplais durant tot 
el curs, malgrat que 
el lleure educatiu ha 
estat essencial pels 
infants i joves, especi-
alment per a aquells 
en situació més 
vulnerable, durant els 
confinaments. Cal re-
cordar que a l’estiu de 
2020 van ser un antí-
dot contra els efectes 

als 24 infants i fins a 30 
en les colònies, es per-
met que diferents grups 
bombolla comparteixin 
espai de menjador -amb 

dels tancaments. 
Ara, la millora de les 
dades epidemiològi-
ques està permetent 
relaxar gradualment 
les restriccions en 
l’àmbit del lleure 
educatiu. 

Aquesta reobertura pro-
gressiva respon parci-
alment a les demandes 
dels esplais per tenir més 
reconeixement i suport 
per poder fer la seva tas-
ca educativa, així com que 
els professionals del món 
de l’educació siguin con-
siderats una prioritat en 
el pla de Vacunació de la 
Covid-19.   

la separació preceptiva-, 
es continua mantenint la 
figura del Responsable de 
Prevenció i Higiene i tots 
els protocols de rentat de 
mans, gel i mascareta, en-
tre d’altres.

Aquest estiu del 2021, 
els esplais comptem 
amb tot el bagatge lo-
gístic i formatiu de l’any 
2020 quan van haver de 
fer front per primera ve-
gada a l’organització de 
casals, colònies i cam-
paments amb mesures 
de prevenció de la Co-
vid-19.

Aquests criteris, en 
principi, també estaran 
vigents per a l’inici del 
curs 2021-22, malgrat 
que sempre caldrà estar 
atents a l’evolució de la 
pandèmia i a les autori-
tats sanitàries.

Noves mesures
A principis del mes de 
maig, la Direcció Gene-
ral de Joventut va emetre 
nous criteris aprovats pel 

Procicat per a les activitats 
de lleure, que previsible-
ment s’aplicaràn a l’estiu. 
Així, s’amplien els grups 
bombolla dels casals fins 

participat el Club d’Es-
plai Bellvitge (l’Hospi-
talet de Llobregat), Club 
d’Esplai Pubilla Cases 
- Can Vidalet (l’Hospi-
talet - Esplugues de Llo-
bregat), Club d’Esplai El 

Tricicle (Sant Joan Des-
pí), l’Associació de Lleu-
re Xino-Xano i l’Esplai 
La Tortuga (Barcelona).

Els i les joves, amb el su-
port del grup Xiula, van 

crear les lletres, pensar 
el videoclip, gravar les 
veus i els vídeos.

Tot el procés els va per-
metre adquirir molts 
aprenentatges compe-

tencials del món au-
diovisual, però el més 
important, van poder 
reflexionar conjunta-
ment sobre els proces-
sos migratoris propis i 
de les seves famílies.

Marc 
Solà

@fundesplai 

Sheila 
Beltran

@sheila_beltran
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Heu comptat amb 
moltes col·laborac-
ions. Com ha estat?
Rikki: Amb cadascú 
ha estat una creació 
diferent, des d’aquells 
amb qui hem pogut fer-
ho solament a través de 
col·laboracions online, 
a altres amb qui hem es-
tat en un estudi, o amb 
la Clara, que vam estar 
alguns dies amb ella... 
Ha estat molt enriqui-
dor tenir veus o crea-
dors que volguessin, te-
nir més veus femenines, 
més dones... que sumen 
molt en aquest disc.

Com han canviat 
les xarxes socials 
la vostra forma de 
crear?
Jan: Avui en dia és ne-
cessari arribar al públic 
a través de les xarxes, és 
una manera d’informar 
de les novetats, però 
intentem fer-ne un ús 
responsable. També és 
una manera que tenim 
nosaltres d’apropar-nos 
al públic: el món digital 
i les xarxes han portat 
una proximitat entre 
els creadors i el públic 
i, alhora, sempre tenim 
un debat intern nostre 
si hi hem d’estar més a 
sobre o menys.

que era important per a 
les famílies i les noies i 
els nois tenir material 
de qualitat musical. Ha 
estat una experiència 
gustosa, exitosa.

Al disc, canteu sobre 
experiències de la 
maternitat i la pater-
nitat allunyada de la 
suposada perfecció.
Rikki: Una mica cap 
on ens portava el nostre 
camí. Igual que quan 
cantàvem de proble-
màtiques que afectaven 
més nens i nenes inten-
tàvem captar l’essència 
real, llavors basant-nos 
en l’experiència real de 
quan érem nens i dels 
nens que ens envolten, 
doncs ara és igual poder 
explicar què ens passa 
des de la mirada d’adults 
i transmetre el missatge 
que sovint cal rebaixar 
l’exigència, respirar i viu-
re el que tenim pel que fa 
a l’educació dels fills/es. 
Jan: És a dir, fer-nos 
més humans a l’hora de 
compartir problemes. 
És comú que compartim 
problemes, no arribem a 
tot, posem cara als pro-
blemes quotidians de les 
famílies; cal afluixar una 
mica i no ser sempre pa-
res i mares.

xulo. Estem molt agraïts 
i satisfets.

A més, els videoclips 
tenen una factura 
molt atraient.
Rikki: Sí, hem intentat 
que contingut i forma 
anessin en paral·lel, i 
també que a mesura 
que apreníem nosal-
tres i teníem accés a un 
material més bo i més 
experiència, poder fer 
aquest acompanyament 
i personalització dels 
processos que viu cada 
grup amb una qualitat 
digna, sempre tenint en 
compte les limitacions 
de temps i els protocols 
de seguretat (cantar amb 
mascareta, etc.). Però ho 
hem superat.

El 2020 vau treure 
‘Descontrol MParen-
tal’. Com ha estat 
l’experiència de treu-
re un disc en temps 
de pandèmia?
Jan: Com tots els que vi-
vim de la cultura, des del 
confinament els directes 
i espectacles han baixat 
moltíssim, però tam-
bé es veritat que tenim 
diferents projectes per 
anar sobrevivint... Per 
això vam decidir treure 
el disc, ja que vam pensar 

Si no fos músic 
què seria? 
R: Bomber.
J: Bomber.

Persona que 
admira a 
la vida real?
R: Mahatma Gandhi.
J: Guillermo Borja.

El seu heori/ 
heroïna de ficció? 
R: Capità Enciam.
J: Lupin.

Què és la felicitat 
per a vostè? 
R: pujar a un cim “en 
bolingas”.
J: Estar en pau amb 
la vida tal com és.

La seva flor  
preferida? 
R: Edelweiss.
J: Edelweiss.

Un llibre? 
R: ‘Los vagabundos 
del dharma.’
J: ‘Viaje a Itxlán.’

Una música?
R: ‘Elephant gun’, 
de Beirut.

J: Dan Romer.

Una pel·lícula?
R: ‘Amadeus.’
J: ‘Bestias del sur 
salvaje.’

El seu menjar  
preferit?
R: Raviolis al pesto.
J: Arròs basmati 
amb curri.

Un somni.  
Dedicar-me  
al que m’agrada.
R: Fer un concert a 
5.472 metres.
J: Viatjar treballant.

sinó que on vèiem que hi 
ha una possibilitat d’arri-
bar a un altre nivell per 
treballar els valors amb 
els infants i que puguin 
ser més crítics amb tot 
és que participin en una 
construcció en comuni-
tat de cançons i utilitzar 
la música d’una manera 
diferent.

Com ha estat la vostra 
experiència amb Edu-
clips (veure plana 12)?
Jan: Ens ha agradat 
molt, perquè treballem el 
contingut educatiu amb 
cadascun dels grups, en 
aquest cas sobre les mi-
gracions. És un moment 
en què ens interessem 
per com han viscut ells/
es i les seves famílies la 
migració... i d’aquí es van 
generant els moments de 
proximitat, de treballar 
les emocions que s’han 
mogut en aquests pro-
cessos i, d’alguna mane-
ra, l’acompanyament del 
grup i del que va passant, 
i d’aquí anem traient els 
conceptes claus per cre-
ar la lletra i generar el 
videoclip. Són processos 
paral·lels en els cinc llocs 
on hem fet els projectes, 
i en cada un d’ells anem 
vivint les particularitats 
de cada grup i és molt 

Xiula feu discos, 
espectacles, tallers 
educatius... 
Rikki: Hem anat fent 
el recorregut que vital-
ment necessitàvem fer i 
com que veníem del món 
del lleure, de l’educació 
social i de la música, era 
inevitable que ajuntés-
sim música i educació. A 
partir d’aquí, els espec-
tacles els fem d’una ma-
nera; les cançons, d’una 
altra; els tallers, d’una 
altra, i les activitats amb 
les escoles també tenen 
la seva pròpia dinàmica.

Quina és la vostra 
relació amb el lleure?
Jan: El Rikki i el Marc 
venen del món de l’es-
plai i l’Adri i jo venim del 
món del cau, o sigui que 
som del món del lleure 
de tota la vida, des que 
som petits, i hem exercit 
de monitors, educadors 
i responsables. A més, 
el Rikki i jo hem estudi-
at educació social i hem 
treballat en aquest àmbit 
molts anys també.

La vostra música 
transmet molts va-
lors. Són les emoci-
ons un bon vehicle 
per als valors?
Rikki: Hem vist que a 
través de la música era 
més fàcil arribar i el que 
funciona més és la cons-
trucció de les cançons. 
Per això, no ens volíem 
dedicar solament a treu-
re discos i fer espectacles, 

el perfil
Jan Garrido, 
Rikki Arjuna, 

Adrià Heredia i 
Marc Soto 

formen Xiula, 
un grup més enllà 
de la música: fan 

cançons, però també 
espectacles i tallers 
educatius. provenen 

del món del lleure 
i l’educació social, 

una mescla que 
queda palesa en el 

projecte Educlips, en 
què el Jan i el Rikki 
han creat cinc clips 
musicals amb joves 

de cinc esplais de la 
Federació Catalana 

de l’Esplai tractant el 
tema central de les 

migracions..

Qüestionari 
Proust

l’entrevista
Jan Garrido i 
Rikki Arjuna
membres de Xiula

@AlfonsValle 

Alfons 
Valle

“Crear cançons amb 
noies i nois permet treballar 
les seves emocions”
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..

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

7.070 
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

Esplais Tercer Sector

“El CEIJ Mowgli celebra 
50 anys com a referent 

de l’educació en el lleure”

“Comptar amb Suport 
Tercer Sector és per a 

nosaltres una gran sort”

Olga Díez Martín, 
codirectora del CEIJ Mowgli (Cornellà) 

Jordi Cruz, 
director MPS Lisosomals

El 1971 naixia al barri 
del Padró el Centre 
d’Esplai Infantil i Ju-

venil Mowgli, i aquest 2021 
fem 50 anys i hem estat i 
som una entitat de referèn-
cia en l’educació en el lleure 
i el treball comunitari a 
Cornellà de Llobregat. 

Esplai de dissabtes, diari, lu-
doteca, colònies, campaments, 
casals, projectes a les escoles, 
treball socioeducatiu, activitats 
amb les famílies... són solament 
algunes de les activitats que 
desenvolupa l’entitat.

“Des del CEIJ Mowgli volem 
celebrar aquesta efemèride 
amb totes les famílies, infants, 
monitores i monitors que han 

passat per l’esplai en algun 
moment de la seva vida”, ex-
plica Olga Díez Martín, codi-
rectora de l’entitat. La pandè-
mia de la Covid-19 ha obligat a 
redefinir molts dels actes que 
tenien previstos per celebrar 
els 50 anys de l’esplai durant 
aquest 2021, però no els han 
aturat: de moment, ja s’ha cre-
at una cançó, s’ha fet una tro-
bada virtual i esperem moltes 
sorpreses més. Felicitats!

L ’associació MPS Li-
sosomals va entre-
gar el 28 de gener 

una distinció a l’equip 
de Suport Tercer Sector 
com a reconeixement de 
la constància, col·labor-
ació, treball i implicació 
amb l’entitat. Suport 
Tercer Sector fa més de 
10 anys que portem la 
comptabilitat, fiscalitat i 
la gestió laboral de MPS 
Espanya.

“Fa anys que us esteu encar-
regant de qüestions fiscals, 
comptables, laborals i jurí-
diques, i volem reconèixer 
la gran tasca que feu amb 
nosaltres. Gràcies per la 
professionalitat i pel vincle 

tan estret que tenim amb 
vosaltres. Comptar amb els 
i les professionals de Suport 
Tercer Sector és per a nosal-
tres una gran sort”, va apun-
tar Jordi Cruz, el director de 
MPS.

MPS Lisosomals és una as-
sociació dedicada a donar a 
conèixer malalties minori-
tàries 

Jordi Aguilera
@JordiAguilera
A l’#InfoK us 

hem explicat una 
iniciativa fantàstica de  
@fundesplai: 5 vide-
oclips on nens i joves 
parlen de com són les 
seves vides —i les de 
les seves famílies— per 
haver vingut d’un altre 
lloc. Han fet les cançons 
amb el Jan i el Rikki de  
@xiulaoficial 

Escola Anglesola
@EAnglesola
primer dia superat 

per 1r a #CanGrau de 
@fundesplai. Muntanya 
amunt, preparant-nos 
per fer espeleologia, 
#contacontes al bosc, 
curses d’orientació,... 
descobrim el #Garraf. 
#ColòniesperTothom 

Laura García 
Manota
@lauragmanota

Trobada amb @
EsplaiCanSerra @cebell-
vitge @Esplaipubilla @
fundesplai per posar en 
comú els reptes d’aquest 
estiu. Gràcies per la vos-
tra voluntat de treballar 
sempre en col·laboració, 
per la vostra tasca i 
compromís. Seguim!

Gràcies per la 
professionalitat 
i pel vincle tan 
estret que tenim 
amb vosaltres

Estan previstos 
diferents actes 
adaptats a 
la situació actual

*El Periódico i Fundesplai estem molt pendents de totes les mesures i indicacions que marquin les autoritats sanitàries

Places limitades 
reserva ara*

93 551 15 10 / estiudecolonies.elperiodico.cat
5 Torns d’una sETmana entre el 27 de juny i el 31 de juliol de 2021

Colònies     d’estiu6a 
edició
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Com t’agradaria que fos l’escola o l’esplai després de la pandèmia? 

JOAN VIDAL ROMANí  
27 ANyS 
ESCOLA PI D’EN XANDRI 
(SANT CUGAT DEL VALLèS)

“Tinc moltes ganes 
de poder fer activitats 
amb els nens i nenes”

Tinc moltes ganes que arribi 
l’estiu i totes les activitats 
que tenim preparades per 
poder gaudir de l’exterior, 
dinamitzant tot tipus de jocs 
i remullades amb els infants. 
Gaudir del bon temps i de 
conèixer els nens i nenes del 
grup i d’altres escoles que 
també estaran amb nosaltres 
aquests mesos d’estiu, que 
seran tant especials després 
de tots els confinaments. 
Amb ganes de sentir-me més 
lliure i poder sortir de l’escola 
amb els infants.

RAQUEL FERNáNDEz 
34 ANyS 
ESCOLA LLACUNA 
(bARCELONA)

“Preparades per  
fer tornar la màgia 
als casals d’estiu”

Aquestes setmanes prèvies a 
les vacances escolars i d’inici 
de la campanya de casals, a 
l’escola comença una intensa 
activitat de preparació de ca-
sals d’estiu amb més il·lusió 
que mai. Especialment aquest 
any, després de mesos en què 
els infants han hagut de pa-
tir molts confinaments per la 
pandèmia, estem preparades 
i preparats per al repte de fer 
tornar la màgia als nostres in-
fants i que s’ho passin d’allò 
més bé amb totes les activi-
tats que tenim preparades! 

IRENE GARCIA  
30 ANyS 
ESPLAI PICA-PINS  
(AIGUAFREDA)

“No ens aturem. 
Organitzem un casal 
de jovesper primer cop”

Des de l’Esplai pica-pins 
estem preparant amb molt 
il·lusió el casal d’estiu, ja 
que aquest 2021 organitza-
rem per primera vegada un 
casal d’estiu de joves. Això 
és la continuació del grup 
de joves que hem tingut 
aquest any i volem donar 
continuïtat i veu als i les 
joves. Amb l’experiència de 
l’any passat, ens serà més 
fàcil l’organització per tenir 
en compte totes les mesures 
anti-Covid-19. Una pandèmia 
no ens aturarà!

ANDREA MARTíNEz  
29 ANyS 
ASSOCIACIó EDUCATIVA XERA 
(bARCELONA)

“Aquest estiu, noves 
activitats per a noies i 
nois amb discapacitat”

Aquest estiu el plantegem 
amb deu activitats diferents 
previstes per a persones amb 
discapacitat i vuit activitats 
per a infants de famílies en 
situació de vulnerabilitat. 
Aquestes activitats són noves 
en la nostra entitat, l’any pas-
sat no les teníem i estem molt 
contents perquè hem pogut 
ampliar places respecte a l’es-
tiu passat. Tenim necessitat 
de crear noves places per a 
noies i nois amb discapacitat, 
ja que encara hi ha molts 
joves que no tenen activitat.

NICO GARCIA PAISAL. 5 anys
ESCOLA LA MIRADA. SANT CUGAT DEL VALLèS 

“Una escola on ens puguem 
fer molts petons i abraçades” 
Quan s’acabi la pandèmia m’agradaria que a l’escola hi hagués una piscina, 
que ens poguéssim fer molts petons i abraçades i barrejar-nos una miqueta per 
jugar i fer activitats tots una altra vegada.

zETA MARCOS. 10 anys
ESCOLA SANT NICOLAU. CANyELLES

“Al menjador sense mascareta 
i piscina i tirolines i tobogans i...”
M’agradaria que al temps del menjador l’any vinent no haguéssim de portar 
mascareta, tenir una piscina climatitzada, poder mesclar-nos amb totes i tots, 
tenir un bufet lliure cada setmana, tobogans, tirolines, rodes grans...!

GALA PASTALLé TRULLAS. 10 anys
ESCOLA PI D’EN XANDRI. SANT CUGAT DEL VALLèS

“Fer casals d’estiu sense mascareta!”
M’agradaria molt poder tornar a fer els casals d’estiu sense mascareta, jugar tots 
i totes juntes, poder abraçar-nos i no tenir zones al pati. Tinc moltes ganes de 
poder fer remullades, sortides en bici i anar de colònies per conèixer gent nova.

bIEL LARIOS HEREDIA. 9 anys
ASSOCIACIó EIXIC. bARCELONA

“Tenim moltes ganes d’esplai i colònies!”
Tenim moltes ganes de poder tornar a fer esplai el curs que ve i esperem que 
puguem fer moltes activitats, excursions, jugar molt, a més de fer colònies i 
esplais sense la mascareta, perquè és un rotllo fer-ho amb ella!

Per què col·labora amb Fundesplai? 
Durant l’estat d’alarma, els supermercats van su-
posar un servei bàsic per a les famílies. Vam enten-
dre que els infants necessitarien l’ajuda d’entitats 
com Fundesplai. 

Us preocupa com a empresa la manca d’e-
quitat en la infància? 
Els infants en situacions vulnerables són els que 
tenen menys oportunitats d’aconseguir un llin-
dar mínim de benestar. 

En què consisteix per a tu la felicitat dels 
infants? 
Per ser feliços, els infants necessiten tenir l’àmbit 
físic i emocional. Quan els mínims estan coberts 
són capaços de relacionar-se amb altres infants i 
convertir el lleure en un aprenentatge educatiu 
que es consolida amb el temps. 

Què li diria a un amic perquè també col·lab-
orés amb Fundesplai? 
Des de Caprabo vam col·laborar l’any passat amb 
8 casals de Fundesplai, repartits entre Barcelona, 
Sant Joan Despí, Hospitalet i Castelldefels, amb 
més de 500 kg de fruita fresca variada i galetes 
per a nens i joves en situació de vulnerabilitat. No-
saltres som un supermercat, tenim menjar i és la 
nostra contribució per a la igualtat d’oportunitats. 

Esther zapater
RELACIONS 
INSTITUCIONALS CApRABO

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

Com esteu plantejant les activitats d’estiu?

“A través de l’alimentació, 
contribuïm a la igualtat 
d’oportunitats"

MIREIA DOMINGO GALLEGO  
42 ANyS 
ESCOLA PI D’EN XANDRI 
(SANT CUGAT DEL VALLèS)

“Poder tenir més 
contacte amb els infants 
i companys i companyes”

El que més il·lusió em faria de 
cara a aquest estiu és poder 
tornar a compartir espais i 
jocs lleure amb altres grups 
de nens i nenes. poder sor-
tir sense tantes restriccions i 
poder fer totes les activitats 
habituals dels casals d’estiu, 
com les excursions, les remu-
llades, els jocs, les gimcanes, 
etc. però sobretot, el que més 
m’agradaria seria poder tenir 
més contacte amb els infants, 
abraçar i gaudir del lleure amb 
altres companys i companyes 
sense tants límits.
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El color
de la pinya

El nostre reconeixement 
pòstum a Arcadi Olive-
res, economista, activis-
ta social i per la pau. Va 
compartir amb nosaltres 
en diferents ocasions 
reflexions sobre globa-
lització, justícia social 
i pau.

A l’ús de les migracions a 
Ceuta, Canàries, Lesbos, 
Centreamèrica i a tan-
tes parts del món com 
a arma de confrontació. 
Darrere les migracions 
hi ha pobresa extrema, 
violència, privació de lli-
bertat, vulneració siste-
màtica de Drets Humans. 
Reivindiquem la pau i els 
Drets per a tothom.

Als 211 adolescents par-
ticipants en la 1ª edició 
dels premis Joves pel 
Demà, impulsats per 
Fundesplai, que amb els 
seus perojectes ens de-
mostren la seva preocu-
pació i activisme per fer 
possible un món millor.

Apunt
pedagògic
Susagna  
Escardíbul 
Pedagoga  
de Fundesplai

A peu de carrer... per Alfonso Valle

Entrevista a: Elsa Jiménez 
Directora de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM) 

“Fundació CRAM i Fundesplai 
potenciarem la repercussió  
social a favor de la biodiversitat”

Colònies per 
prescripció  
facultativa
Estaria bé que els equips 
mèdics prescrivissin anar 
de colònies per a combatre 
els efectes emocionals que 
pateix un nombre creixent 
d’infants i joves arran de la 
pandèmia. Aquí n’apunto 
tres raons. En primer lloc, 
perquè són activitats que 
reforcen el contacte amb 
la natura. I com sabem, 
tancats a casa o davant de 
les pantalles, l’aïllament i 
la desvinculació del medi 
natural és cada vegada 
més gran, arribant a allò 
que Richard Louv va definir 
amb el terme “trastorn per 
dèficit de natura” (2005). 
En segon lloc, perquè en 
el món canviant i complex 
d’avui, és més necessari que 
mai educar els infants per 
enfrontar-se a situacions 
noves i incertes. Fer amis-
tats noves, adaptar-se a un 
lloc nou i lluny de la família, 
assumir les tasques quoti-
dianes de cura d’un mateix 
i saber gestionar les pors 
que generen les situacions 
noves són situacions que 
estimulen l’autonomia i la 
resolució de problemes de 
tal forma que s’incremen-
ten els nivells d’autoesti-
ma i confiança. I en tercer 
lloc, perquè les activitats de 
lleure a l’estiu potencien el 
compromís social com un 
valor en acció, que impli-
ca activament els infants i 
joves en la millora del seu 
entorn.

Ens costa imaginar que un 
metge prescrigui a un in-
fant o adolescent anar de 
colònies, però a la llum de 
tots els beneficis que hem 
descrit estaria més que jus-
tificat!

Acabeu de celebrar el 25è 
aniversari de la Funda-
ció. Com ha evolucionat 
l’entitat fins ara? 
En aquests 25 anys d’histò-
ria, la Fundació CRAM ha 
mantingut i consolidat els 
seus eixos d’actuació, com la 
clínica i rescat d’espècies ma-
rines amenaçades, la inves-
tigació per a la conservació 
de la biodiversitat marina, 
i l’educació i sensibilització 
a favor del medi marí. Vam 
començar com una iniciativa 
de la societat civil, amb pocs 
recursos però amb molta il-
·lusió i altruisme. Amb els 
anys, hem anat creixent i 
consolidant-nos com un pun-
tal de conservació de la biodi-
versitat marina a Catalunya i 
a la Mediterrània. 

Quins són els principals 
projectes que impulseu 
actualment? 
El cor de l’entitat és el rescat 
i la recuperació d’espècies 
marines. El nostre progra-
ma educatiu i de difusió a la 

ciutadania és transversal a totes 
les accions que duem a terme, i 
té una gran repercussió pel que 
fa a la sensibilització a favor 
del medi marí. Paral·lelament, 
estem duent a terme un pro-
jecte per a la protecció de nius 
i cries de tortuga babaua al Me-
diterrani occidental, un estudi 
de plàncton i presència de mi-
croplàstics a la Zona d’Especi-
al Conservació del Maresme i 
altres projectes engegats, amb 
col·laboració d’universitats i al-
tres entitats. 

Quina importància té l’àm-
bit educatiu en les vostres 
línies de treball? 
L’educació és la base per ampli-
ar consciències i capacitar per 
produir canvis reals en positiu. 
Per tant, l’àmbit educatiu és un 
eix d’actuació primordial a la 
Fundació CRAM. 

El treball en xarxa és més 
efectiu per protegir l’ecosis-
tema mediterrani? 
La suma de sinergies entre per-
sones i entitats permet arribar 

molt més lluny, tant en acci-
ons com en la difusió a favor 
del medi marí. Els canvis no 
es produeixen des d’un únic 
nucli; les transformacions 
més profundes i perdurables 
són fruit d’un treball coopera-
tiu que permet estendre una 
xarxa amb un efecte multipli-
cador dels objectius propo-
sats. Recentment també hem 
signat un conveni de col·lab-
oració amb Fundesplai. 

Quines sinergies conjun-
tes creieu que es poden 
impulsar? 
La Fundació CRAM i Fun-
desplai són entitats sense 
ànim de lucre que compar-
teixen objectius comuns de 
millora del món que ens 
envolta a través d’accions 
educatives, de conservació 
mediambiental i de partici-
pació ciutadana. La suma de 
sinergies entre ambdues en-
titats potencia amb escreix la 
repercussió social i mediam-
biental de les seves accions a 
favor de les persones i de la 
biodiversitat. 

Com valoreu el campus 
científic marí per a joves 
d’aquest estiu?
És una iniciativa conjunta 
d’ambdues entitats que pre-
tén apropar la ciència als jo-
ves, combinant l’experiència 
educativa i cientificotècnica 
de la Fundació CRAM amb 
l’experiència en activitats 
educatives i de lleure de Fun-
desplai, el que fa que la pro-
posta resultant sigui única, 
enriquidora i molt atractiva. 
I no només per als infants i 
els joves sinó que ja he sentit 
més d’un adult manifestant 
que s’apuntaria de bon grat a 
fer aquest campus. 

gaudeix del 10 %* 
en la teva compra online

materialescolar.abacus.coop
* Promoció vàlida del 10 % de descompte sobre l’import sense IVA en les compres superiors a 150 euros (excepte llibres, paper i productes amb preu estrella) 
realitzades del 26 de maig al 18 de juny de 2021 a materialescolar.abacus.coop per a escoles i empreses. Aconsegueix el cupó promocional a  https://coope-
rativa.abacus.coop/ca/10-descompte-en-la-teva-compra-online. El cupó promocional és d’un sol ús i no és acumulable a altres promocions. ** Consulta les 
condicions de participació en el sorteig a cooperativa.abacus.coop.  

NOUS TEMPS
NOVA WEB ESCOLES

Aconsegueix el teu cupó 
i guanya una aula de mobiliari!**


