
Amb el lema “Fem possible un món millor. És el 
moment!”, Fundesplai ha posat en marxa aquest es-
tiu una campanya de colònies, casals, campaments 
i vacances en família amb activitats que giraran al 

voltant de la convivència i la sostenibilitat. A més, 
inclou una important campanya de beques per tal 
que tots els infants puguin accedir a activitats de 
lleure de qualitat.

Més de 100 joves par-
ticipen en el programa 
de formació professi-
onal per a l’ocupació 
Demà Jove de Fundes-
plai, que combina la 
formació amb el treball.

L’estiu i  
l’inici de curs

L'editorial

Tecnologia 
inclusiva

Més de 300 persones 
d’entitats, adminis-
tracions i empreses 
de tot Europa es van 
reunir per abordar 
una digitalització 
inclusiva.

Fòrum de
Drets Digitals
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Parlem amb tres 
responsables de 
museus científics de 
Rio de Janeiro, Múnic 
i Berlín que plantegen 
possibles futurs.

Bruna Baffa, 
Michael 
John Gorman 
i Stefan 
Brandt
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El Diari que teniu a les 
mans reflecteix dos 
dels moments més 
importants per a Fun-
desplai al llarg de l’any: 
l’estiu i l’inici de curs.

Resp ecte a l’estiu, 
quan estigueu llegint 
aquestes línies els pri-
mers infants hauran 
pujat a l’autocar destí 
a unes colònies que 
segur que seran una 
experiència inoblida-
ble i enriquidora o es-
taran gaudint d’una re-
frescant remullada en 
un dels centenars de 
casals d’estiu que es 
fan arreu del territori. 
Gràcies als monitores 
i monitors, aquestes 
experiències seran una 
valuosa empremta vi-
tal per a moltes noies i 
nois, especialment per 
a aquells en situació 
de vulnerabilitat.

Per a l’inici de curs, 
hem preparat ja l’ar-
rencada del setem-
bre, que aquest any 
s’avança una setmana. 
La proposta pedagò-
gica “Menjar canvia el 
món” aquest 2022-23 
se centrarà en el mal-
baratament: apren-
drem moltes coses 
per contribuir a fer un 
món més sostenible a 
través de l’alimentació. 
En aquest sentit, la in-
novadora exposició 
“Menja. Actua. Impac-
ta” ja s’ha convertit en 
un referent educatiu 
per a moltes escoles i 
visitants i durant l’es-
tiu i tot el curs vinent 
continuarà promovent 
l’educació alimentària 
entre milers de per-
sones. L’impuls de les 
diferents formacions 
gràcies al nou Centre 
d’Estudis, el treball per 
a la inclusió sociola-
boral de les persones 
joves o l’acompanya-
ment a les entitats per 
a la seva digitalització 
seran altres de les línies 
destacades per al nou 
curs que ens espera.

Referent pedagògic 
sobre alimentació 
sostenible
La innovadora exposició “Menja. Actua. 
Impacta”, situada a la seu de Fundesplai 
(el Prat de Llobregat), s’ha convertit en un 
espai pedagògic de referència per a grups 
escolars, universitaris i públic en general 
sobre alimentació saludable i sostenible. 

pàg. 3
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Joves

Inclusió i 
ocupació Convivència i sostenibilitat. Aquests seran els eixos de les activitats d’estiu de Fundesplai
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Exposició

Formació

pàg. 6-7

El Centre d’Estudis de 
Fundesplai acull una 
gran diversitat de for-
macions (cursos ocupa-
cionals, especialitzats...), 
així com esdeveniments 
i jornades.

Centre 
d’Estudis

Comencen les colònies 
i casals d’estiu per fer 
possible un món millor!

Són moments 
importants per 
a infants, joves 
i famílies
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Els infants som els potents 
ciutadans de l’ara i tenim 
#UnaSolaTierra en la qual habitar. 

Directament opinió Francisco Javier Vera Manzanares, 12 anys, activista climàtic

Josep
Gassó

President de  
Fundesplai  

El 1958, el Foment de les Arts 
Decoratives impulsat per l’ar-
quitecte Oriol Bohigas va crear 
els Premis FAD d’Arquitectura 
i Interiorisme, com a reconei-
xement de la incipient arquitec-
tura contemporània i amb l’ob-
jectiu d’impulsar l’avantguarda. 
Des de llavors, han guardonat 
les millors obres barcelonines, 
catalanes i ibèriques.
Els arquitectes considerem de 
valor, no tant els premis anuals 
que moltes vegades responen a 
les modes o oportunitats, sinó 

2005 amb l’edifici de Centre 
Esplai.
El Centre d’Estudis acull actu-
alment centenars de joves que 
s’estan formant i és un privile-
gi i una responsabilitat dotar 
aquests espais de caràcter pro-
pi, funcionalitat, extraordinà-
ria sostenibilitat, accessibilitat 
global, donant importància al 
tractament de la llum natural 
i a l’obertura vers espais exte-
riors i intermedis tan propis de 
l’arquitectura mediterrània.
Es vertebra al llarg de l’eix 
longitudinal del passadís, que 
s’entén com un espai de reu-

Arquitectura amb valors
els projectes seleccionats per-
què és el que reconeix el bon 
estat de l’arquitectura d’un país 
a través de les seves obres més 
reconegudes.
El reconeixement com a obra 
seleccionada de l’aulari de 
Fundesplai representa un va-
lor afegit  per les condicions 
que ens dona projectar per a 
la Fundació: inclusió i justícia 
social, solidaritat, pluralisme i 
sostenibilitat. Valors amb els 
quals hem treballat conjunta-
ment en diferents obres des de 

A Fundesplai diem que l’educa-
ció transforma el món, perquè 
canvia les persones que ho han 
de fer possible. Per això, va-
lorem molt positivament que 
el conseller d’Empresa i Tre-
ball, Roger Torrent, presentés 
l’acord de govern per prioritzar 
l’alimentació sostenible i salu-
dable en els concursos públics 
a l’exposició “Menja. Actua. 
Impacta” que tenim a la nostra 
seu. Un acord que beneficiarà 
les persones més vulnerables.
És un d’aquells passos ferms 
que marquen un abans i un 
després. Ens calen amb urgèn-
cia polítiques públiques deci-
dides que davant l’emergència 
planetària vetllin per la salut de 
les persones i del planeta.
Avui, 1 de cada 3 aliments que 
produïm al món es malbara-
ta. Malgrat ser un país amb 
un paisatge d’arbres fruiters, 
la mitjana de la fruita que 
mengem fa més de 6.000 km. 
Estem reduint els productes 
frescos i estem augmentant 
els ultraprocessats. Emboli-
quem innecessàriament pro-
ductes amb plàstic.
Tenim un gran repte, però tam-
bé les solucions al nostre abast: 
garantir més productes frescos 
i de qualitat, de proximitat, de 
temporada, produïts de forma 
sostenible i enfortint la sobira-
nia del nostre territori.
Des de Fundesplai continuarem 
ajudant a transformar els men-
jadors escolars en espais educa-
tius on la sostenibilitat i la salut 
dels infants siguin un dels pilars 
centrals de la nostra acció.

Menjar canvia 
el món. 
Canviem-lo Reflexions

El passat febrer vam organit-
zar un simposi per reflexionar 
sobre els reptes i les oportuni-
tats de l’educació en el lleure 
en el marc del Congrés Naci-
onal d’Educació Comparada, 
que organitzaven la UAB i la 
UB, i va reunir diferents actors 
i agents educatius (esplais, 
Tercer Sector, Sindicatura de 
Greuges de Catalunya, docèn-
cia universitària i la Federació 
de Moviments de Renovació 
Pedagògica -FMRPC-).

Una de les mancances que tot-
hom coincideix a destacar és 
la desigualtat en l’accés a les 
activitats de lleure educatiu. 
Molts infants i joves no poden 
participar en les colònies, en 
els casals, ni en les activitats 
extraescolars o de reforç a 
l’estudi per motius econòmics 
i socials.

En contraposició, el lleure 
educatiu gaudeix d’un crei-
xent reconeixement de la 
comunitat educativa, camina 
cap a un horitzó on el fora i 
dins de l’escola va adquirint 

Cap a on va l’educació 
en el temps de lleure?

Les diferents intervencions 
van posar en relleu que l’edu-
cació és transversal i s’ha di-
versificat enormement i els es-
plais formen part fonamental 
d’aquests entorns educatius. 
Són espais singulars on nois i 
noies participen, es diverteixen 
i aprenen a relacionar-se amb 
el món de manera diferent, 
contribueixen a la creació de 
xarxes als barris i a la dinamit-
zació comunitària i al treball 
envers el bé col·lectiu.

Reflexions José Antonio Ruiz
Director de relacions i participació

el mateix valor, cada cop hi ha 
més nenes i nens que hi parti-
cipen i més polítiques públi-
ques orientades a optimitzar 
aquest àmbit socioeducatiu.

Finalment, la trobada va po-
sar de manifest, d’una banda, 
que el lleure educatiu, i en 
particular els centres d’esplai, 
tenen un paper educador in-
qüestionable i que és neces-
sari avançar per universalit-
zar uns espais educatius que 
són un dret i esdevenen essen-
cials en el desenvolupament 
de l’infant.

Ells i nosaltres per... 

nió, trobades... amb llum na-
tural. Sobre aquest passadís es 
despleguen les diferents aules. 
Al final ens trobem amb una 
àgora el·líptica, com la que va 
traçar Hipàtia d’Alexandria al 
segle V, el lloc geomètric on la 
suma de les distàncies de cada 
punt als focus es manté sempre 
constant. Neix un lloc per a la 
formació i el debat.
L’aulari es relaciona amb els 
altres edificis conformant un 
claustre jardí mediterrani, 
flanquejat per un parc de l’ai-
gua que mostrarà el recorregut 
hídric del Llobregat fins al mar.

Carlos Ferrater
Núria Ayala,
arquitectes OAB
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Mentoria
Nou programa 
d’acompanyament 
a la inclusió 
d’àmbit estatal

Campanya solidària
Per fer possible 
que tots els infants 
puguin gaudir 
de casals i colònies

pàg. 15pàg. 4

A peu de carrer
Entrevista 
a Helena 
Fontanet, 
presidenta de 
La Confederació

pàg. 20

Durant els mesos 
de vacances 
Fundesplai 

desenvolupa més de 
1.700 tandes de colò-
nies, casals, activitats 
per a la petita infàn-
cia, campaments, 
camps de treball i 
colònies en família, 
amb d’activitats de 
diversa temàtica i 
sota el lema comú 
“Fem possible un 
món millor”.

Enguany, a més, la pre-
visió és superar les xifres 
de l’any anterior, oferint 
10.000 places més i, 
d’aquesta manera, assolir 
les 80.000.

En aquest sentit, la cam-
panya d’estiu de Fundes-
plai compta amb la col-
laboració de diferents 
associacions de famili-
ars d’alumnes, ajunta-
ments i escoles d’arreu 
del territori, així com 
dels més de cent esplais 
i projectes de lleure que 

 Campanya d’estiu  Es faran més de 1.700 tandes de casals, colònies i campaments

Fundesplai ofereix més de 
80.000 places per a l’estiu

Estiu. Fundesplai prioritza les activitats d’infants i joves en entorns naturals. FOTO: JORDI PLAY

Sostenible (ODS), fo-
mentant sobretot valors 
universals com la soste-
nibilitat i la convivència.

Això suposa que a través 
de les activitats de lleure, 
sempre amb una mira-
da educativa, de forma 
transversal es treballa 
amb els infants i joves el 
respecte i la convivència 
amb el medi ambient, 
perquè entre tots i totes 
fem possible un món 
millor!

Seguint aquesta línia, a 
les escoles bressol d’estiu 
l’eix de la proposta edu-
cativa és precisament el 
jardí i l’hort de l’escola. 
Així, el vincle que esta-
bleixen els infants amb 
els elements de l’entorn 
natural els possibiliten 
créixer d’una manera més 
saludable i harmònica. 

Amb els casals d’estiu 
també es pretén generar 
un vincle positiu entre els 
infants i la natura i desco-
brir l’impacte ambiental 
del sistema alimentari, 
per tal de comprometre’s 
amb una societat més 
respectuosa. 

La campanya d’estiu 
de Fundesplai es ca-
racteritza per la seva 
diversitat en l’oferta 
d’activitats, tenint 
present que cada in-
fant i jove té els seus 
propis interessos. Per 
aquest motiu es duen 
a terme colònies i 
campaments temà-
tics.

En col·laboració amb 
el diari Ara es fa la 5a 
edició dels Campus 
de Periodisme amb 
especialitzacions en 
televisió o periodisme 
social, en els quals 

participen reconeguts 
periodistes com Anto-
ni Bassas.
Amb El Periódico es 
duen a terme colònies 
d’aventura i natura 
per a infants de 8 
a 12 anys, i campa-
ments de voluntariat 
ambiental per a joves 
de 13 a 17 anys.
A més a més, hi ha 
colònies i camps de 
treball en anglès en 
entorns naturals per 
poder fer una immer-
sió lingüística.
Per segon any, Fun-
desplai realitza el 

Campus Científic Marí 
amb el CRAM per a 
joves amb interès pel 
medi marí i la seva 
conservació.

Com a novetat, 
enguany es fan les 
colònies “Preparant 
el futur”, amb el 
suport de la Fundació 
Cellnex, per aprendre 
sobre programació, 
tecnologia, lleure i 
natura.

PROPOSTES PER GAUDIR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU

Són dies de panta-
lons curts, samarretes 
“tunejades”, cassoles 
penjant de motxilles, 
gorres, fulards... de 
colles d’infants i joves 
que gaudeixen d’activi-
tats a la natura, de la 
companyia del grup i de 
moments tan màgics 
com observar els estels.
Quin goig gaudir de l’es-
pectacle multicolor de 
l’estiu a carrer, places i 
corriols de muntanya... 
i quin homenatge es 
mereixen els equips de 
monitores que cada 
estiu inverteixen hores, 
treball i moltes dosis 
de creativitat i paci-
ència perquè infants i 
adolescents acabin amb 
un somriure a la cara, 
roba bruta a la motxilla 
i algunes llàgrimes en 
cantar l’hora dels adeus.
...I sobretot, com 
d’important és per 
a aquest petit país 
disposar d’aquest actiu 
tan important que és la 
realització d’activitats 
amb infants i joves per 
fomentar els valors hu-
mans, el respecte per la 
natura i el coneixement 
i l’estima al territori. Un 
actiu que és font de 
riquesa cultural i forma-
dor de persones que 
garanteixen la partici-
pació ciutadana activa i 
compromesa.
Per tot això, i des 
d’aquest espai, 
deixeu-me que reivin-
diqui les ACTIVITATS 
DE LLEURE com una 
fortalesa, on hi ha espai 
per a totes les metodo-
logies, models, formes 
i colors... Un actiu del 
nostre país pel qual 
hauríem de treballar 
des del conjunt de mo-
viments i federacions 
perquè opti a ser decla-
rat Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat a Ca-
talunya. Modestament, 
penso que la feina feta i 
els equips de monitors/
es bé s’ho mereixen. 
Sumem? Bon estiu.

Arriba  
l’estiu... la 
Festa Major 
del LLEURE 
a Catalunya!

 Opinió
@froi_salgado

Froilán 
Salgado

Director 
operatiu de 

Fudesplai

integren la Federació 
Catalana de l’Esplai.

També hi participen al-
tres agents com el CRAM, 
la Fundació Cellnex, el di-
ari Ara o El Periódico per 
dur a terme una campa-
nya d’estiu carregada 
d’activitats per a infants 
i joves de 0 a 16 anys.

S’incrementen un 
25% els ajuts per 
garantir l’equitat
Fundesplai té el ferm 
compromís que tots 

els infants i joves també 
puguin gaudir d’activi-
tats de lleure educatiu 
durant les vacances. 
Per aquest motiu, or-
ganitza la campanya 
solidària “Un estiu per 
a tothom!” per a la cap-
tació de fons.

Cal destacar que en 
aquesta ocasió es preveu 
un increment d’un 25% 
respecte del 2021, any 
en el qual es van atorgar 
5.912 beques i ajuts per a 
activitats d’estiu.

En aquesta línia, també és 
rellevant la tasca de l’enti-
tat per garantir la partici-
pació d’infants i famílies 
refugiades d’Ucraïna, per 
tal que puguin continuar 
amb la seva integració en 
la vida a Catalunya.

Fem possible 
un món millor. 
És el moment!
Les activitats d’estiu or-
ganitzades per Fundes-
plai tenen com a rerefons 
el foment dels Objectius 
de Desenvolupament 

Per veure 
totes les 
activitats 
i fer 
inscripcions 

@YeYa__  

Mireia 
García
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Les darreres 
xifres de la taxa 
de població en 

risc de pobresa o 
exclusió social mos-
tren que el 35,9% de 
menors de 18 anys 
de Catalunya viu en 
aquesta situació, 
un panorama que 
s’agreuja any rere 
any.

Durant les vacances 
d’estiu s’accentua la de-
sigualtat entre infants 
i joves en l’accés a les 
activitats de lleure edu-
catiu. Molts infants no 
poden gaudir d’aques-
tes activitats per motius 
econòmics. 

Preocupació 
perquè les famílies 
prescindeixin 
de colònies 
i campaments
Des de Fundesplai hi ha 
preocupació perquè les 
famílies amb dificultats 
econòmiques puguin 
prescindir d’inscriure 
els seus fills i filles en 
activitats d’estiu.

Per tot això, és necessari 
que els diferents agents 
implicats treballin per 
tal d’aconseguir la igual-
tat en l’accés a les activi-
tats d’estiu.

La previsió és 
donar un 25% 
més de beques
En aquesta línia de treball, 
l’any 2021 Fundesplai va 
atorgar 5.912 beques per 
a activitats d’estiu. L’ob-
jectiu d’enguany és aug-
mentar el nombre d’ajuts 
en un 25% per tal d’in-
tentar pal·liar els efectes 
econòmics i socials de la 
pandèmia i donar respos-
ta a les necessitats sorgi-
des de l’actual panorama 
econòmic.

Fundesplai manté la di-
nàmica d’augment de 
les beques i ajudes a les 
famílies, fet que es tradu-
eix que en els darrers tres 
anys el nombre de beques 
s’hagi incrementat.

Fundesplai treballa per-
què tots els infants i joves 
gaudeixin de colònies i 
campaments, garantint la 
igualtat i l’accés a les ac-
tivitats d’estiu. Per això, 
fa més d’una dècada que 
l’entitat duu a terme la 
campanya solidària de 
beques “Un estiu per a 
tothom!”. En aquest sen-
tit, l’organització fa una 
crida a particulars, enti-
tats, empreses i adminis-
tracions a col·laborar amb 
un donatiu per fer possible 
“Un estiu per a tothom!”.

1 de cada 3 infants a Catalunya viu en situació de risc de pobresa

Donar és molt fàcil!

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

Mira el  
vídeo de la 
campanya 
solidària!

 Campanya solidària. Fundesplai preveu incrementar un 25% el nombre de beques i ajudes

ES04 2100 3151 6722 0006 7683

https://donacions.fundesplai.org/ 

ES04 2100 3151 6722 0006 7683

93 551 17 71

01473 Codi BIZUM Fundesplai

Aquest any també, fem possible 
un estiu per a tothom!

Compromesos en la millora permanent, 
la tecnificació i el respecte al medi ambient.

Compromesos en la millora permanent, 
la tecnificació i el respecte al medi ambient.

RESERVA EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS

AVANT GRUP BARDET S.L.U.
Carrer Tramuntana, 8 • 08213 Polinyà (Barcelona)
Tel.: 93 745 06 00 • bardetbus@bardetbus.com

www.bardet.com

@mariabrunob 

Maria  
Bruno
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L’Antonio, per exemple, 
està al departament de 
recursos humans: “Cada 
dia et superes a tu ma-
teix.”

El Félix comenta el bon 
ambient on treballa: “La 
cuinera m’ensenya molt. 
Toquem una mica de 
tot.” La María destaca 
les responsabilitats que 
té a l’escola.

Un programa amb 
molt de suport
Reconeixen la feina dels 
tutors i tutores que fan el 
seguiment per garantir el 
seu benestar. “Em sento 
molt recolzat, tant en la 
part emocional com en la 
laboral”, comenta l’Anto-
nio. 

Durant el seguiment i 
acompanyament fan 
diferents sessions per 
conèixer el món laboral 
i treballar aspectes pro-
fessionals i personals, 
individualment i en grup.

Tots coincideixen que 
Demà Jove és una opor-
tunitat real per a l’asso-
liment de l’emancipació.

fundesplai

Demà Jove. El programa ofereix experiències laborals en lleure, cuina i administració. FOTO: Fundesplai 

Un dels princi-
pals objectius 
de Fundesplai 

és millorar la situació 
de les persones joves. 
Aquest compromís es 
tradueix en actuacions 
amb diversos col·lec-
tius, com el programa 
Encoratja’t, AMA o 
Inclusió Jove. Amb el 
Projecte Demà Jove 
aquest compromís es 
referma i s’accentua.

Cent sis noies i nois par-
ticipen en Demà Jove, un 
programa de formació 
professional i ocupacio-
nal dual subvencionat pel 
SOC, que vol facilitar la 
inserció laboral de joves 
en atur sense qualificació 
o nivell formatiu baix.

Aquest projecte ofereix 
els itineraris de temps de 
lleure, serveis adminis-
tratius i cuina, amb els 
quals s’obté un certificat 
de professionalitat i un 
contracte de formació i 
aprenentatge.

Noves sortides 
professionals
Els i les participants de 
Demà Jove volen trobar 
noves i millors sortides 
professionals. Aquest 
és el cas de l’Antonio 
Carmona, que estudia 
el curs d’Operacions 
auxiliars de serveis 
administratius i gene-
rals: “Era amb el qual 
em sentia més còmode, 
perquè permet treballar 
a molts llocs.” 

El Félix Corchuelo des 
de fa uns mesos ha can-
viat la perruqueria per la 
cuina. Mentre que per a 
la María Guerrini aques-
ta és una oportunitat per 
ampliar els seus conei-
xements d’educació in-
fantil: “Vaig pensar que 
amb el curs de monitora 
aprendria moltes coses 
i sortiria amb el carnet 
per poder treballar en el 
que m’agrada.”

Cada dia 
aprens coses 
noves i 
t’enfrontes 
a reptes

 Joves. Fundesplai ofereix formació professional i ocupacional amb tres itineraris formatius

Més d’un centenar de joves s’inicien 
en el món laboral amb Demà Jove

L’aposta ferma i 
decidida de Fundes-
plai vers la genera-
ció d’oportunitats 
professionals i la 
millora de l’ocupabi-
litat de les persones 
joves pren una nova 
embranzida gràcies 
al Programa d’FPO 
Dual del SOC, donant 
cabuda al Projecte 
Demà Jove, un pro-
jecte nou que pretén 
consolidar línies de 
treball amb un llarg 
recorregut a Fundes-
plai.

El Projecte Demà 
Jove configura en la 
realitat catalana una 
proposta que —des 
d’una altra mirada, 
però amb el mateix 
objectiu— s’executa 
al Brasil per Renapsi. 
Recupera la figura del 
jove aprenent que 
busca preparar-se 
professionalment 
a partir del treball, 
una aposta per una 
metodologia d’èxit: 
aprendre treballant.

Demà Jove és lògica, 
és coherència, és vo-
luntat de canvi, és un 
clam cap a un altre 
món que és possible. 
Una proposta que 
erradica situacions 
d’exclusió, vulnera-
bilitat i precarietat, i 
possibilita que la per-
sona agafi les regnes 
de la seva vida.

Fundesplai camina 
amb el jovent cap a 
un futur que ens pot 
i ens ha d’il·lusionar, 
cap als reptes de 
l’adultesa amb pas 
ferm i decidit.

Ser jove és transitar 
cap a la definició 
d’un mateix, un 
transitar que ha de 
ser permanent però 
entusiasta. Ho fem 
possible!

 Opinió

Ser jove és 
transitar cap 
a la definició 
d’un mateix

@fundes-
plai_joves

Albert 
Mariscal

Responsable 
d’Inserció 

Socio-Laboral

lupen a Fundesplai, 
7iTria, la Fundació 
Rubricatus, la Funda-
ció Espigoladors i Prat 
Espais.

LA VEU DELS I LES JOVES 

Antonio Carmona
18 ANYS. EL PRAT DE LLOBREGAT

María Guerrini
26 ANYS. BARCELONA

Félix Corchuelo
19 ANYS. EL PRAT DE LLOBREGAT

“Estem tranquils perquè tenim 
un suport al darrere” 
“És una feina en la qual es preocupen 
per nosaltres, però no deixen d’ense-
nyar-nos la vida laboral real. Ens donen 
les dues parts: estem tranquils perquè 
tenim un suport al darrere, però alhora 
tenim la feina i hem de ser competents, 
hem de ser puntuals...”

“El projecte Demà Jove 
és molt humà” 
“El programa és molt acollidor, si tens 
algun problema sempre tens algú amb 
qui pots parlar que et dona suport. 
No en totes les feines o formacions 
és així. El projecte Demà Jove és molt 
humà, ens fan sentir que importem, 
que no som només un número.”

“Amb la feina ja estàs dins 
del món laboral” 
“Jo ho recomanaria perquè adqui-
reixes experiència laboral i t’estàs 
traient un títol. Amb la feina ja estàs 
dins del món laboral. A més, crec que 
a l’hora d’optar a una feina agafaran 
abans una persona que tingui una 
mica d’experiència.”

Curs d’auxiliar d’administració

Curs de lleure

Curs de cuina

Sandra 
Pulido

@sandrapulidoplaza

La inclusió laboral 
i la formació
El Projecte Demà 
Jove combina forma-
ció (més de 400 hores 

anuals), feina (con-
tracte de 12 mesos) i 
orientació i acompa-
nyament. La pràctica 
laboral la desenvo-
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Formació. El nou centre d’estudis acull formacions i altres activitats. FOTO. Fundesplai

Centre d’estudis. A les noves instal·lacions hi ha catorze aules, una àgora i altres espais. FOTO: Fundesplai

Actes internacionals. El conjunt d’instal·lacions de Centre Esplai obre la porta a actes internacionals. FOTO: Fundesplai

L’àgora. Permet acollir esdeveniments més informals i multitudinaris. FOTO: Fundesplai

 

 Formació.. Les noves instal·lacions a Centre Esplai permeten acollir actes i jornades de diversa temàtica i amb grans volums de persones així com cursos de diferents tipus.

Els nous espais del Centre d’Estudis impulsen les formacions

Un dels aspec-
tes destacats 
en l’ampliació 

que s’ha dut a terme 
en els darrers mesos 
a Centre Esplai és el 
nou Centre d’Estudis. 
Aquest espai inclou 
14 aules de formació 
amb capacitat per 
a 24 persones i una 
àgora molt funcional 
en la qual es poden 
realitzar actes més 
multitudinaris.

El nou centre de forma-
ció de Fundesplai és un 
conjunt d’espais de tre-
ball d’alta qualitat, molt 
agradables i lluminosos, 
dissenyats amb criteris 
de sostenibilitat, i es-
pecialment flexibles i 
dinàmics per desenvo-
lupar innovadores for-
macions i metodologies 
capacitadores. Per les 
seves característiques, 
permet millorar l’im-
pacte de tota l’oferta 
formativa que desenvo-
lupa l’organització amb 
diversos col·lectius i des 
de diferents programes.

Fundesplai té entre les 
seves principals línies 
d’actuació l’oferta de 
formació, destinada 
sobretot a persones en 
situació de vulnerabi-
litat. En aquest sentit, 
l’entitat ofereix una 
gran oferta de cursos 
especialment pensats 
perquè persones en 
situació d’atur puguin 
ampliar els seus conei-
xements en diverses 
àrees i, d’aquesta ma-
nera, millorar les seves 
opcions d’inserir-se de 
nou en el mercat labo-
ral. Cal destacar que en 
els darrers mesos tam-

@fundesplai

Meritxell  
Pascual

Centenars 
de persones 
es formen 
cada dia al 
nou Centre 
d’Estudis

  EL NOU CENTRE D’ESTUDIS DE FUNDESPLAI, SELECCIONAT PER ALS PREMIS FAD
El nou Centre d’Estudis de 
Fundesplai, inaugurat al 
novembre de 2021, ha estat 
seleccionat pels Premis FAD 
(Foment de les Arts i el 
Disseny) 2022 en l’apartat 
d’Arquitectura. L’equipament 
de Fundesplai és obra dels 
arquitectes Carlos Ferrater 
i Núria Ayala, d’OAB-Office 
of Architecture in Barcelo-
na, i ha realitzat el projecte 
d’OAB l’equip de Patrimoni 
de Fundesplai en la moda-
litat de Project Manager. 
Aquest equipament dedicat 
a la formació ocupa una su-
perfície de 1.400 m2 i inclou 
14 aules, sales de treball 
i una espectacular àgora 
ovalada amb capacitat per 
a 100 persones. L’edifici és 
d’una sola planta i les aules 

es disposen a banda i banda 
d’un ampli passadís central 
que culmina en l’esmentada 
àgora. Aquest edifici destaca 
pel disseny d’espais oberts 
que permeten una gran 
lluminositat i la combinació 

de materials com ara l’acer, 
el formigó i les fustes. Els 
premis FAD se celebren cada 
any des de 1958 i són ator-
gats pel Foment de les Arts 
Decoratives. En aquests pre-
mis es guardonen les millors 

obres d’arquitectura barce-
lonesa, catalana i, fins i tot, 
de la península Ibèrica. Per 
tot això, han esdevingut els 
premis més antics d’Europa 
i un dels més prestigiosos. 
En total, aquest any s’han 
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bé s’han potenciat els 
cursos per a persones 
que, com a conseqüèn-
cia de la pandèmia i el 
context socioeconò-
mic, han estat en situ-
ació d’ERTO.

Punt de trobada 
de molts joves
El col·lectiu de joves en 
situació d’atur o amb 
nivell formatiu baix 
també és una de les pri-
oritats de Fundesplai. 
Per aquest motiu, de-
senvolupa programes 
com el de Formació 
Ocupacional Dual amb 
diversos itineraris se-
gons l’especialitat tria-
da. El nou Centre d’Es-
tudis és, sense dubte, 
un espai idoni per oferir 
formació per les carac-
terístiques de disseny 
de les seves aules i del 
seu entorn i, en aquest 
aspecte, durant el 2021 
més d’un centenar de 
joves ocupen aquests 
espais per ampliar els 
seus coneixements.

Fundesplai ofereix cur-
sos de l’àmbit del lleure 
educatiu (per obtenir el 
certificat de professi-
onalitat  i el carnet  de 
monitor o monitora o de 
directora o directora de 
lleure). No obstant això, 
el desplegament forma-
tiu de l’entitat va molt 
més enllà, amb cursos 
d’acció social i comu-
nitària, administració i 
gestió, restauració i hos-
teleria,  educació, medi 
ambient o tecnologies 
de la informació, entre 
molts altres àmbits.

Gran part de la forma-
ció que s’ofereix prové 
del SOC i això permet 
que sigui totalment 

Actes internacionals. El conjunt d’instal·lacions de Centre Esplai obre la porta a actes internacionals. FOTO: Fundesplai

L’àgora. Permet acollir esdeveniments més informals i multitudinaris. FOTO: Fundesplai

 

 Formació.. Les noves instal·lacions a Centre Esplai permeten acollir actes i jornades de diversa temàtica i amb grans volums de persones així com cursos de diferents tipus.

Els nous espais del Centre d’Estudis impulsen les formacions
Les noves 
instal·lacions 
de Centre 
Esplai 
afavoreixen 
la realització 
d’esdeveni-
ments 
internacionals

  EL NOU CENTRE D’ESTUDIS DE FUNDESPLAI, SELECCIONAT PER ALS PREMIS FAD

“The times they are 
a-changin’” (Els temps 
estan canviant), 
cantava Bob Dylan al 
64. Més de cinquanta 
anys després, ens 
caldria ser més con-
tundents, ja que ens 
trobem davant d’un 
moment crucial. Vivim 
temps convulsos en 
què la pandèmia o les 
guerres ens haurien 
de fer reflexionar so-
bre com construir un 
nou futur. Un futur en 
què la col·lectivitat, el 
bé comú i les perso-
nes estiguin al centre. 

A Fundesplai hem 
encetat diverses 
accions basades en la 
nostra màxima per a 
aquests nous temps: 
la sostenibilitat i la 
convivència. És a dir, 
com podem viure i 
conviure en un món 
més sostenible i just 
per a totes les perso-
nes. En aquest sentit, 
i aprofitant l’impuls 
que ens dona el nou 
edifici, al centre d’es-
tudis volem promoure 
formacions per assolir 
aquests objectius. 
Formacions per fer 
emergir nous liderat-
ges des d’una lògica 
col·lectiva. Perquè 
és col·lectivament 
com podrem afrontar 
reptes tan ingents 
com l’emergència 
climàtica. 

Inaugurem així l’es-
cola de ciutadania 
compromesa, que vol 
ser la casa d’aquells 
que somiem i volem 
passar a l’acció per 
aconseguir un món 
millor. Com diria, de 
nou, Dylan: “Come 
gather ‘round people, 
Wherever you roam 
[...] you better start 
swimmin’ Or you’ll 
sink like a Stone 
(Veniu a reunir-vos, 
vingueu d’on vingueu 
[...] Comenceu a nedar 
o us enfonsareu com 
una roca).

 Opinió

Una escola 
de ciutadania 
compromesa

@fundesplai

Marc 
Alcaraz

Cap d’es-
tudis del 

Centre de 
Formació

subvencionada i sense 
cap cost per a l’alumnat 
i, per tant, accessible 
per a qualsevol persona.

Les noves aules de Cen-
tre Esplai esdevenen 
un campus, un lloc de 
trobada on els i les par-
ticipants no només ad-
quireixen noves compe-
tències, sinó que entren 
en contacte amb altres 
persones amb les quals 
poden establir una xarxa 
de contactes i de suport.

L’àmbit virtual
Així mateix, la formació 
ha tingut una transfor-
mació accelerada en 
relació amb la formació 
virtual. En aquests mo-
ments, moltes de les for-
macions que imparteix 
Fundesplai han passat 
a ser híbrides, garan-
tint moments presenci-
als en què l’alumnat es 
coneix i pot compartir, 
amb espais de virtuali-
tat que garanteixen que 
persones de diversos 
territoris o amb altres 
casuístiques puguin 
formar-se activament.

Un dels formats que 
sembla que ha vingut 
per quedar-se són els 
MOOC (Massive Online 
Open Courses). Cursos 
virtuals que permeten 
que l’alumnat realitzi la 
formació en el moment 
que vulgui i seguint 
el seu propi ritme. Al 
centre de formació, i a 
través de la subvenció 
LIFE, es posen en mar-
xa tres cursos d’aques-
ta tipologia centrats en 
l’alimentació saludable, 
precisament el tema 
central de la proposta 
educativa d’enguany 
de Fundesplai i de l’ex-
posició “Menja. Actua. 
Impacta”, que es va in-
augurar l’any passat.

Una carta de pre-
sentació renovada
El nou centre forma-
tiu és un espai que es 
complementa amb 
l’àgora (també de nova 
construcció), el parc 
de l’aigua, l’exposició 
“Menja. Actua. Impac-
ta”, l’alberg (que també 

s’ha ampliat) i la resta 
d’edifici de Centre Es-
plai, on, per exemple, 
hi ha l’auditori. 

Tot aquest conjunt d’es-
pais fa que Centre Es-
plai esdevingui un lloc 
molt atractiu, amb una 
carta de presentació 
renovada, per desen-
volupar jornades i es-
tades amb grans grups 
i persones provinents 
d’altres punts geogrà-
fics, per la facilitat de 
pernoctar en el mateix 
recinte i, fins i tot, tro-
bar-hi espais de natura.

Seguint aquesta línia, 
en els darrers mesos 
Centre Esplai ha acollit 
el Fòrum de Drets Digi-
tals organitzat per Fun-
desplai i la Plataforma 
Red Conecta. Durant 
tres dies, a les noves 
aules es van realitzar 
tallers amb persones 
d’entitats de la resta 
d’Espanya i d’Europa.

També s’ha dut a ter-
me la jornada de Di-
gitalització d’entitats 
del Tercer Sector de la 
Fundación Telefónica i 
la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social o 
la trobada d’educació 
ambiental de Joves 
per la Cura del Planeta 
(IX ConfintCAT) de la 
Xarxa de centres edu-
catius que promouen 
l’educació per a la sos-
tenibilitat, entre molts 
altres actes.

En aquests i altres ca-
sos, l’àgora, un gran 
espai diàfan, ha estat 
punt central per desen-
volupar activitats més 
informals i multitudi-
nàries, com ara cursos 
de cuina, mostres de 
projectes o workshops.

D’aquesta manera, 
el nou centre d’estu-
dis esdevé un lloc de 
referència per dur a 
terme formacions i la 
celebració d’actes, tant 
interns com externs. 
Això, alhora, ajuda a 
donar més visibilitat a 
Fundesplai i el Prat de 
Llobregat.

presentat 542 obres 
als Premis FAD, 434 cor-
responents als Premis FAD 
d’Arquitectura i Interiorisme, 75 als 
Premis FAD de Pensament i Crítica 
i 33 als Premis FAD Internacionals. 
D’aquestes, el jurat ha escollit 27 
projectes finalistes i n’ha selec-
cionat 68 més, entre les quals el 
Centre d’Estudis de Fundesplai, que 
es podran veure a l’exposició. 
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En prop de 300 es-
coles on Fundesplai 
està present al Temps 
Educatiu del Migdia 
s’han reduït les emissi-
ons de CO2 un 42,5% 
dels menús entre l’any 
2016 i el 2021 grà-
cies a la reducció de 
proteïna animal a favor 
de la proteïna vegetal. 
També s’han fet altres 
accions per la millora 

@fundesplai

Eloi 
Camacho

08

 Valors. L’impacte conjunt permetrà arribar aquest any 2022 a prop de 400.000 participants

La incorporació de 7iTria a Fundesplai 
reforça l’impacte educatiu a les escoles

l ’1 de juliol 
l’equip de 7iTria, 
especialitzada 

en el temps educa-
tiu del migdia, es 
va traslladar des de 
les seves oficines 
de Sant Andreu de 
la Barca a Centre 
Esplai, la seu de 
Fundesplai al Prat 
de Llobregat. Les 
prop de 70 perso-
nes de l’estructura 
laboral s’inte-
graven a l’equip 
de Fundesplai i 
d’aquesta manera 
culminava el seu 
procés d’incorpo-
ració a la nostra 
organització.

La integració de 7iTria 
a Fundesplai permet 
incrementar de ma-
nera molt important 
l’impacte educatiu i 
social. Entre d’altres, 
la xifra anual dels par-
ticipants als diferents 
programes s’acostarà 
als 400.000, la de 
participants als pro-
grames escolars su-
perarà els 137.000 i 
es triplicaran els pro-
jectes de temps edu-
catiu del migdia fins 
les 293 escoles.

Aquesta nova reali-
tat ha estat possible 
perquè Fundesplai i 
7iTria són dues orga-
nitzacions que com-
parteixen valors i una 
visió conjunta: tots 
els projectes educa-
tius han d’incorporar 
la qualitat, la inclusió 
i la participació dels 
infants i joves com a 
eixos transversals.

 

Oriol  
Carbonell
Gerent 7iTria

AMB ELS TEMPS EDUCATIUS DEL MIGDIA DE FUNDESPLAI
REDUÏM EN UN 42,5% LES EMISSIONS DE CO2 DELS MENÚS ESCOLARS

EIX DEL SEGON ANY DE LA PROPOSTA EDUCATIVA ‘MENJAR CANVIA EL MÓN’

 Opinió

@mcanadasvazquez

Meritxell  
Cañadas

Cap de Petita 
Infància

 

@sescardibul3

Susagna  
Escardíbul

En aquest sentit, cal 
destacar que el curs 
2022-2203 es treba-
llarà en tots els espais 
educatius on Fundesplai 
està present el segon 
any de la proposta 
educativa “Menjar 
canvia el món”, que se 
centrarà en el malbara-
tament alimentari amb 
els objectius següents: 
conscienciar sobre les 
causes i conseqüències 
del menjar que es llen-
ça, i recuperar el valor 
dels aliments i promoure 
comportaments de con-

Els projectes 
de temps del 
migdia arriben 
a prop de 300 
escoles

Món escolar. Eix del segon any de la proposta educativa de Fundesplai “Menjar canvia el món”. FOTO: FUNDESPLAI

de la sostenibilitat, 
com augmentar els 
productes ecològics, 
incorporar més pro-
veïdors de proximitat 
i fer més eficient el 
transport, eliminant 
dos terços dels cami-
ons de distribució.

En aquesta línia, una 
de les modificacions 
incorporades ha estat 
la reducció (que no 
eliminació) de la carn 
vermella i la seva 
substitució per prote-
ïna d’origen vegetal. 

Així, l’emissió de CO2 
derivada del consum 
de proteïna als me-
nús el 2016 equivalia 
a 14,15 kg de CO2, el 
2019 a 10,27 kg de 
CO2 i el 2021 a 8,13 
kg de CO2.

Un altre canvi ha 
estat l’increment dels 
productes de tempo-
rada i de proximitat 
en la dieta, una 
mesura amb molts 
beneficis: afavoreix 
que els aliments que 
consumeixen nenes i 

nenes tinguin totes 
les propietats nutri-
tives, ja que no pas-
sen per processos 
industrials, s’aposta 
pels parcs agraris 
locals i l’economia 
propera, es redueix 
el malbaratament 
i la necessitat de 
transports.

Cal destacar en 
aquest punt que 
el 2021 vam poder 
eliminar dos de cada 
tres camions que 
fèiem servir el 2016.

sum basats en la cura i 
la responsabilitat.

Aquesta és una de 
les problemàtiques 
més grans del siste-
ma alimentari actual. 
Si el malbaratament 
alimentari fos un país, 
se situaria per darrere 
de la Xina i els Estats 
Units pel que fa a les 
emissions de CO2, 
segons dades de la 
FAO. Concretament, el 
8% de les emissions 
de gasos d’efecte 
hivernacle són a causa 
del malbaratament 
alimentari.

La prevenció del mal-
baratament alimentari 
és una de les princi-
pals fites en les agen-

des polítiques, degut 
als seus impactes 
socials, ambientals i 
econòmics. A Catalu-
nya ja està en vigor 
la Llei 3/2020, de l’11 
de març, de preven-
ció de les pèrdues 
i el malbaratament ali-
mentari. Una llei que 
implica tots els sec-
tors socials, polítics, 
empresarials i també 
els educatius en la 
recuperació del valor 
dels aliments com a 
objectiu principal per 
combatre el malbara-
tament alimentari.

Un projecte d’agerma-
nament amb produc-
tors locals a través 
dels espais educatius 

del migdia, una 
campanya per des-
muntar les mentides 
de la publicitat 
alimentària i un 
receptari col·lectiu 
constituiran les acti-
vitats principals del 
programa.

A més a més, el 
proper curs conei-
xerem l’àvia de la 
Xef Pota Verda, que 
ens convidarà a 
participar en el seu 
pla per acabar amb 
la revolució alimen-
tària i començar la 
REVOLUCIÓ DE LES 
CARXOFES. Una re-
volució de consells i 
receptes per menjar 
sa per nosaltres i 
pel planeta!

A Fundesplai hem elaborat 
una Guia sobre alimentació 
i la petita infància, amb ori-
entacions per acompanyar 
l’alimentació dels infants 
més petits, des de casa, a 
l’escola, a l’esplai o l’espai 
familiar, tant a professionals 
i educadores com a famílies.

L’alimentació de l’infant 
ve determinada per la 
família i els canvis que es 
van produint li suposen 
el coneixement de nous 
aliments que estimulen les 
seves habilitats: es passa 
de xuclar a mastegar, a 
utilitzar els estris adequats 
per beure i menjar tot sol. És 
important que puguin explo-
rar i manipular els aliments 
nous tocant-los, tastant-los 
i que comencin a compartir 
aquesta estona amb altres 
persones adultes o com-
panys i companyes.

Cal crear un ambient tranquil 
per propiciar el vincle, l’es-
pai i l’aliment són preparats 
prèviament, tot donant a 
l’infant una atenció individu-
alitzada.

Disposar les taules i cadires 
amb estovalles i tovallons de 
roba l’apropen a un ambient 
casolà i de caliu. Oferir estris 
adequats i de proporci-
ons ajustades serà cabdal 
perquè cada infant assoleixi 
el grau d’autonomia que li 
correspon per edat.

Algunes de les propostes de 
joc i activitats que propo-
sem estan relacionades 
amb els aliments, sempre 
des d’una visió holística i 
sostenible. Amb els aliments 
ni juguem, ni experimentem, 
sinó que els coneixem, els 
plantem, els observem, els 
cuidem, els tastem... Hem 
de vetllar per l’equitat i el 
dret a l’alimentació arreu 
del món, és per això que de-
fensem l’ús dels productes 
alimentaris com a princi-
pals fonts d’alimentació o 
ingesta i no com a objectes 
o materials de joc.

L’alimentació 
en la petita 
infància

Descarrega’t 
la guia!
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Alimentació. Els parlaments del conseller Roger Torrent i el president de Fundesplai, Josep Gassó, van destacar la importància de promoure dietes saludables. FOTOS: FUNDESPLAI

Exposició. Cristina Rodríguez i Josep Gassó van explicar la mostra “Menja. Actua. Impacta” a Roger Torrent.

◗Garantir una alimen-
tació saludable i de 
qualitat, amb l’objectiu 
de fomentar els hàbits 
saludables mitjançant 
una dieta mediterrània. 

◗Fomentar l’adquisició de 
productes de tempora-
da, frescos i de qualitat 
diferenciada, així com 
productes de venda de 
proximitat, amb la inten-
ció de reduir-ne l’impac-
te ambiental. 

◗Promoure l’adquisició 
de productes provinents 
de la producció agrària 
ecològica o de la produc-
ció integrada i de quali-
tat diferenciada, incorpo-
rant en l’alimentació més 
productes vegetals. 

◗Afavorir l’adquisició de 
productes a granel o 
amb envàs reutilitzable; 
la reducció dels residus 
no reutilitzables (com 
plàstic o envàs d’un sol 
ús), la recollida, reciclat-
ge i utilització dels resi-
dus, i l’ús de productes 
de neteja ecològics.

◗Garantir que les empre-
ses donen compliment a 
les obligacions establer-
tes a la Llei 3/2020, de 
l’11 de març, de preven-
ció de les pèrdues i el 
malbaratament alimen-
taris amb l’objectiu de 
promoure la prevenció 
de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari.

www.fundesplai.org
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 Acord de Govern. El conseller Torrent presenta els detalls en una visita a Fundesplai  

La Generalitat prioritzarà 
l’alimentació sostenible i saludable

El Govern de la 
Generalitat va 
aprovar el 31 

de maig un acord 
que estableix que els 
contractes públics de 
serveis alimentaris 
prioritzin l’alimen-
tació sostenible i 
saludable per sobre 
del preu.

El conseller d’Empresa 
i Treball, Roger Tor-
rent, va explicar els 
detalls de la resolució 
en la visita que va fer a 
Fundesplai el 2 de juli-
ol, on va veure l’exposi-
ció “Menja. Actua. Im-
pacta” acompanyat de 
Josep Gassó i Cristina 
Rodríguez, president 
i directora general de 
Fundesplai respectiva-
ment.

“Aquest acord de go-
vern busca promoure 
la qualitat per sobre del 
preu, entesa aquesta en 
criteris de dieta saluda-
ble, de sostenibilitat i de 
proximitat”, va detallar 
Torrent. L’objectiu de 
l’acord: que allà on es 
prestin serveis alimen-
taris de caràcter públic 
(menjadors escolars, 
centres residencials, 
centres penitenciaris, 
hospitals...) es garan-
teixi una dieta saluda-

ble, amb productes de 
qualitat, frescos, de 
temporada, de proxi-
mitat i elaborats amb 
criteris de sostenibi-
litat, per garantir una 
alimentació saludable 
i que generi la mínima 
emissió de CO2. 

Torrent va concloure: 
“Avui estem decidint 
què i com consumirem 
els propers anys, què i 
com produirem els pro-
pers anys”, referint-se 
a l’oportunitat que re-
presenta aquest acord. 
En concret, aquest nou 
marc, impulsat conjun-

tament per nou depar-
taments de la Genera-
litat, permetrà que  en 
els concursos la quali-
tat tingui un pes del 
80% en els criteris de 
valoració, i el preu no-
més representi el 20% 
restant. 

Un pas positiu
Josep Gassó, president 
de Fundesplai, va valo-
rar molt positivament 
aquest pas del Govern: 
“És una resposta va-
lenta i decidida a les 
posicions de les as-
sociacions de pares i 
mares que lluiten per 

una alimentació més 
saludable i equilibra-
da per als seus fills. 
Aquest acord benefi-
ciarà moltes persones 
que mengen cada dia 
als hospitals de casa 
nostra i els que estan 
a les residències de la 
tercera edat”.

Aquest acord, per tant, 
beneficiarà les perso-
nes més vulnerables. 
I ha assegurat: “Des 
de la societat civil, les 
entitats compromeses 
amb la sostenibilitat 
del planeta lluitarem 
ara perquè s’apliqui i 

es respecti, perquè es 
conegui”.

Cal destacar, en aquest 
sentit, la important tas-
ca en educació alimen-
tària que s’està fent des 
de l’entitat al temps 
educatiu de les escoles, 
als esplais i les cases 
de colònies així com 
a través de l’exposició 
“Menja. Actua. Impac-
ta” sobre alimentació 
sostenible i saludable, 
que des de la seva inau-
guració el novembre del 
2021 ja s’ha convertit en 
un referent pedagògic 
en la matèria.

Les clàusules que 
ha de garantir 
la contractació 
pública de serveis 
d’alimentació

@fundesplai

Cristina 
Cuenca



D IAR I  D E  L A  FUNDAC IÓ  C ATAL ANA  DE  L ’ E SP L A I juliol 2022 / núm. 86www.fundesplai.org

fundesplai
10
monogràfic

Més de 240 
grups educa-
tius, con-

ferències d’àmbit 
internacional, visites 
de les principals 
universitats catala-
nes, actes de gran 
rellevància com la 
presentació del Març 
Gastronòmic del Prat 
o el tancament de 
l’Any Internacional 
de la Fruita i un im-
portant ressò insti-
tucional i mediàtic. 
Aquest és el positiu 
balanç dels primers 
mesos de “Menja. 
Actua. Impacta”, la 
innovadora exposició 
sobre alimentació 
sostenible i saludable 
que impulsa Demà/
Fundesplai situada a 
Centre Esplai (el Prat 
de Llobregat) i que 
estarà oberta fins al 
juliol de 2023.

De grups de primària 
a universitats
“Menja. Actua. Impac-
ta” parteix de la base 
que ens trobem en un 
moment d’emergència 
planetària en què els 
impactes del sistema 
alimentari tenen una 
gran influència i vol 
contribuir a través de 
l’educació a sensibilit-
zar i promoure canvis 

en les persones per una 
alimentació sostenible i 
saludable.

En total, han passat per 
l’exposició més de 240 
grups educatius d’esco-
les de tot Catalunya així 
com diferents  d’educació 
superior de la Universitat 
de Barcelona (UB), Uni-
versitat de Vic (UVic), 
Universitat Ramon Llull 
(URL) o Elisava.

Els programes pú-
blics de l’exposició
Un dels pilars de “Menja. 
Actua. Impacta” són els 
seus programes públics, 
en què han participat 
més de 2.500 persones 
des de la inauguració, 
que tenen per finalitat 
donar una oportunitat 
d’acostar-se al tema de 
l’alimentació i conèixer 
noves iniciatives, entitats 
i perspectives.  

El cicle va començar al 
desembre de 2021 amb 
la xerrada “La teva die-
ta pot salvar el planeta”, 
impartida pel dietista 
i nutricionista Aitor 
Sánchez (@midietaco-
jea). Des de llavors, les 
activitats han adoptat 
formats molt diversos: 
conferències, debats, 
trobades... 

Podem destacar els ta-
llers del Col·lectiu Ei-
xarcolant sobre plantes 
silvestres comestibles 
o la conferència sobre 

el paper de la societat 
civil en els sistemes 
alimentaris, en la qual 
van participar Peter 
Schmidt, president de 
la secció d’Agricultura 
del Comitè Econòmic i 
Social Europeu. També 
es va tractar l’alimen-
tació escolar sostenible 
amb un enriquidor in-
tercanvi amb membres 
del Consorci de Recer-
ca en Salut i Nutrició 
Escolar, de l’entitat 
Forum for the Future i 
la Universitat de Ryer-
son (Toronto, Canadà). 
Així mateix, el consum 
responsable de peix va 
despertar molt d’interès 

en una xerrada en línia 
amb la Fundació CRAM, 
El Peix al Plat i IRTA. 

El format showcooking, 
que combina xerrada-de-
bat sobre alimentació 
amb una mostra de cui-
na i un debat, va tenir 
un gran èxit gràcies a la 
participació de les xefs 
Ada Parellada i Susana 
Aragón i entitats de re-
nom com Espigoladors i 
Te lo Sirvo Verde.

“Menja. Actua. Impacta” 
vol ser també un espai 
de trobada amb entitats 
del territori. En aquesta 
línia, ha acollit esdeveni-

  HAN DIT DE NOSALTRES...

Marisol Rojas 
Fernández
@marisolrofe
Psicóloga especializada en 
violencia machista. Feminista 
socialista abolicionista. Autora 
del libro Amor Sostenible

Anna Paré Vidal 
@AnnaPareVidal
Farmacèutica i dietista-nutricio-
nista, consulta online i presen-
cial, professora a la Universitat 
Oberta de Catalunya i al Culinary 
Institute of Barcelona

#BaixGastronòmic 
@AGTBaix
L’Ass. Gastronomia i Turisme 
valoritza els productes 
i la gastronomia 
#BaixLlobregat

20 d’abril. Molt recomanable l’exposició 
“Menja. Actua. Impacta”. Implementar hàbits 
saludables, productes de proximitat i de 
temporada, reduir residus… Tot compta per 
cuidar el nostre planeta, i per tant, a nosal-
tres. Gràcies @fundesplai @menjactuaimpact 
#alimentaciósostenible #agenda2030

9 d’abril. Per la teva salut i la del planeta, 
deixa d’obrir la boca i tancar els ulls!!! Una 
exposició IMPRESCINDIBLE per conèixer 
l’impacte que estem deixant amb el nos-
tre sistema alimentari @menjactuaimpact 
#salutplanetaria #mesvegetals #menysani-
malsct #alimentaciósostenible #agenda2030

28 de març. Dissabte vam tornar a visitar @
menjactuaimpact @fundesplai amb un bon 
grapat. No us perdeu aquesta exposició 
temàtica de 1.500 m² sobre alimentació 
sostenible i saludable, que ens fa reflexionar 
amb les accions diàries entorn del menjar 
#alimentaciósostenible #agenda2030

L’exposició “                                    ” es converteix en un 
referent educatiu sobre l’alimentació sostenible i saludable

Grups. Nombrosos grups (entitats, empreses, equips d’administracions públiques...) han visitat ja l’exposició. FOTOS: FUNDESPLAI

Showcooking. Les instal·lacions van acollir el taller de cuina que van fer Ada Parellada i Susana Aragón.

 Al Prat de Llobregat. La mostra ha acollit fins ara centenars de grups educatius, actes institucionals i conferències

26 de març. Enhorabona @fundesplai per 
l’expo @menjactuaimpact. Una meravella 
que tots els infants (i adults) haurien de 
visitar. Nosaltres ens hem compromès a: 
reduir malbaratament; menys proteïna 
animal; menys ultraprocessats; proximitat, 
ECO i temporada; reduir envasos. Bravo!

Infants. Nenes i nens d’escoles poden aprendre les implicacions que té el sistema alimentari gràcies a la mostra.

Clara 
Rodríguez
Gerent exposició 
“Menja. Actua. 
 Impacta”
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L’exposició “                                    ” es converteix en un 
referent educatiu sobre l’alimentació sostenible i saludable

Showcooking. Les instal·lacions van acollir el taller de cuina que van fer Ada Parellada i Susana Aragón.

 Al Prat de Llobregat. La mostra ha acollit fins ara centenars de grups educatius, actes institucionals i conferències

Per tal d’acostar-se al pú-
blic més jove amb un llen-
guatge innovador, Demà/
Fundesplai va incorporar 
a l’espai expositiu Escape 
Food 2050, una escape 
room que es va inaugurar 
el 25 de febrer de 2022. 

Escape Food 2050 proposa 
una aventura de ciència-fic-
ció per una distopia en 
què els jugadors hauran 
d’evitar que es desencade-
ni una catàstrofe climàtica 
i alimentària a través de 
diferents proves, que estan 
relacionades amb l’alimen-
tació sostenible. L’activi-
tat està pensada perquè 

puguin participar-hi 
grups des de 2 a 6 
persones, que hau-
ran d’anar superant 
diferents proves en 
un temps màxim de 
60 minuts. Poden 
participar-hi juga-
dors a partir de 15 
anys o a partir d’11 
anys si van acompa-
nyats al grup de dos 
adults. L’espai està 
adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda.

I recentment també s’ha 
inaugurat l’Escape Food 
Júnior, la primera escape 
room infantil destinada 

a escoles i famílies amb 
infants de 9 a 12 anys, en 
què nenes i nenes s’embar-
caran en un viatge espacial 
que els permetrà obtenir 
els poders per curar la 
Terra.

monogràfic

ments com la presentació 
del Març Gastronòmic, 
xerrades d’entitats locals 
i una taula rodona parti-
cipativa sobre agricultura 
periurbana amb la parti-
cipació dels alumnes de 
l’IES Les Salines del Prat. 

Aquestes activitats in-
clouen també la mostra 
d’alimentació solidària i 
cooperativa que va tenir 
lloc a Festa Esplai amb 
una petita exhibició de 
l’exposició i un espai de 
trobada entre veïns i ve-
ïnes i entitats locals com 
Somesqueix, Agricultura 
pel Territori, ATTA, Es-
pigoladors, Rubricatus o 
Cuina Justa. 

Aliances locals  
i internacionals
També ha estat cabdal la 
col·laboració d’entitats i 
organitzacions locals i in-
ternacionals. En l’àmbit 
local, s’ha treballat amb 
entitats del territori, i 
amb el Consell Assessor 
per al Desenvolupament 
Sostenible. Amb una mi-
rada internacional, s’ha 
col·laborat amb entitats 
de Grècia i Eslovènia.

Algunes d’aquestes acti-
vitats han comptat amb 
el suport del programa 
LIFE de la Unió Europea, 
de la Iniciativa Europea 
pel Clima del Ministeri 
Federal Alemanys d’Afers 
Econòmics i Acció Climà-
tica, i de la Generalitat de 
Catalunya.

Jordi Masjuan 
@masju09
Cofundador de @somvalors. 
Economista 
en deconstrucció. 
Alimentació conscient

Jofre Llombart
@jofrellombart
Periodista però bona persona. 
Ara, Secretari de Difusió 
de la Generalitat. Abans, 
sots-director de @rac1 @
rac105 i de @elmonarac1 
Santcugatenc, casat i pare

Míriam Torres 
@Mimitorresm

26 de març. Enhorabona @fundesplai per 
l’expo @menjactuaimpact. Una meravella 
que tots els infants (i adults) haurien de 
visitar. Nosaltres ens hem compromès a: 
reduir malbaratament; menys proteïna 
animal; menys ultraprocessats; proximitat, 
ECO i temporada; reduir envasos. Bravo!

24 de març. Si esteu fent plans per 
al cap de setmana us recomano, i 
molt, una visita a l’exposició “Menja. 
Actua. Impacta” que @fundesplai té 
muntada al Prat de Llobregat. Didàc-
tica, compromesa i útil per al present 
i el futur. 

23 de març. Avui, amb els estudiants de 
quart del #GrauenNutricióhumanaiDietètica 
@UVic_FCSB @uvic_ucc, hem visitat l’expo-
sició de @fundesplai #menjaactuaimpacta. 
No us la podeu perdre!!! Superrecomana-
ble!!! MENJAR CANVIA EL MÓN #alimenta-
ciósaludableisostenible

ESCAPE FOOD I ESCAPE FOOD JÚNIOR
INFORMACIÓ I RESERVES

Web: https://escapefood.com/

Telèfon: 617  682 924 

Correu: info@menjaactuaimpacta.org

Infants. Nenes i nens d’escoles poden aprendre les implicacions que té el sistema alimentari gràcies a la mostra.

 Opinió

MENJA, ACTUA, IMPAC-
TA ens convida a passar 
a l’acció. A canviar 
la nostra manera de 
menjar per ajudar a fer 
un món millor. Canviar 
no és fàcil, però som-hi! 
Què ens proposa l’ex-
po? Reduir el consum 
de carn? D’acord! Uns 
en menjarem menys, 
altres molt menys i 
altres gens... però tot 
suma. Fet! Reduir els 
ultra processats? Això 
ja m’ho demana el 
cos. Fet! Comprar de 
proximitat, temporada 
i de cultiu sostenible? 
Caldrà informar-nos per 
escollir millor el que 
comprem, però... fàcil! 
Reduir el menjar que 
malbaratem? Haurem 
de planificar millor el 
que comprem i saber-ho 
aprofitar. Caldrà apren-
dre’n, però... som-hi! I 
finalment: Reduir l’ús 
d’envasos de plàstic 
d’un sol ús? Això té 
més tela! Només de 
pensar-hi em ve la visió 
del temple de culte al 
plàstic que és el super 
del barri. D’aquí en 
surt més plàstic que 
aliments! De fet, sembla 
difícil escapar-se’n, 
però no ho és. Trobarem 
botigues on la fruita i 
la verdura no estan em-
paquetades en plàstic 
ni en safates de pòrex i 
podrem posar-les a les 
nostres bosses de tela. 
Hi ha molts llocs on po-
dem demanar que ens 
tallin la carn o l’embotit 
(si encara en mengem) i 
posar-los en els nostres 
túpers en lloc d’agafar 
les safates de plàstic 
de les prestatgeries 
refrigerades. Fins i tot 
trobarem al barri una 
botiga on venen els 
productes de neteja 
a granel i sostenibles. 
Només cal anar-hi amb 
els nostres envasos 
reutilitzables, Resultat: 
zero envasos d’un sol 
ús, zero sobre-empa-
quetat, zero bosses de 
plàstic. És qüestió de 
posar-s’hi, no podem 
esperar que el lent canvi 
de les lleis obligui als 
productors a fer-ho. Les 
nostres accions tenen 
impacte! Imaginar que 
les nostres petites 
decisions diàries poden 
acabar amb els temples 
del plàstic que hi ha a 
totes les cantonades és 
tot un plaer. Idealista?? 
Necessari!! 

Actuem  
per impactar

   

Jordi 
Simó
Vicepresident 
de Fundesplai
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Horitzons possibles. Els prop de seixanta representants de museus i centres culturals van poder visitar l’exposició “Menja. Actua. Impacta”, un exemple de narrativa de futur.

Els proppassats 
dies 8 i 9 de 
juny es tro-

baven a la seu de 
Fundesplai, al Prat 
del Llobregat, una 
seixantena de líders 
culturals de Museus 
del Futur i Centres 
Científics de 14 
països. La “Confe-
rència Barcelona i 
Pirineus” duraria 
fins al 12 de juny 
amb diverses visites 
a museus locals, per 
tal de desenvolupar 

 Futur. Gairebé seixanta gestors culturals de catorze països es van reunir a Fundesplai

Reimaginar els museus i exposicions 
com a espais de transformació social

projectes compartits 
i contribuir a l’avenç 
de l’Agenda 2030 de 
l’ONU, en el marc 
dels Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible (ODS).

La Conferència FORMS 
– 2022 ha estat organit-
zada per Futures Orien-
ted Synergies (Sinergies 
museístiques orientades 
al futur), una iniciativa 
impulsada pel Museu 
do Amanha, de Rio de 
Janeiro, i MOTI (New 
Planetary Narratives), 
d’Amsterdam, i amb el 
suport de BMW Funda-
tion, l’Institut Humanize 
(Brasil) i Fundesplai.

En aquest marc Fun-
desplai ha presentat 
l ’exposició “Menja. 
Actua. Impacta”, que 
és una llavor de futur 
i constitueix el primer 
pas d’un Projecte de 
Museu del Demà, en la 
línia dels museus que 
acabem de citar, amb 
els quals ja fa uns anys 
està col·laborant i tre-
ballant conjuntament. 
Fundesplai va decidir 

El tema de reflexió va 
estar centrat en les ex-
periències realitzades 
sobre com reimaginar 
el futur, a partir de va-
lors compartits com la 
convivència i la soste-
nibilitat. S’han realitzat 
tallers diversos, com un 
sobre les narratives so-
bre el futur dels museus 
i la interacció amb els 

visitants per afavorir 
canvis reals, i s’ha re-
flexionat i debatut so-
bre el futur de la col·la-
boració entre aquestes 
institucions.

La Conferència ha re-
unit responsables del 
Museu del Demà (Rio 
de Janeiro, Brasil), del 
Climate Museum (New 
York, EUA), del Futu-
rium (Berlín, Alema-
nya), del Miraikan Sci-
ence Museum (Tòquio, 
Japó), NEMO Science 
Museum (Amsterdam, 
Països Baixos) i Fun-
desplai (Barcelona, 
Espanya), entre d’al-
tres.

Totes les 
activitats van 
girar al voltant 
dels valors de 
la convivència 
i la sostenibilitat

“Menja. 
Actua. 
Impacta” és 
una llavor 
de futur

Salvador 
Carrasco

@fundesplai 

Exposició per una alimentació
saludable i sostenible
Vine a descobrir com menjant podem canviar el món

SUPORT INSTITUCIONAL

Seu de Fundesplai.  C/ Riu Anoia 42-54.  08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

 Informació i entrades: www.menjaactuaimpacta.org

anticipar, amb aquesta 
exposició, el model del 
que pensem que seran 
els tipus d’activitats del 
nostre futur Museu del 
Demà.

Estem convençuts que 
portem entre mans un 
projecte de futur, que en 
els propers anys plas-
marà i farà realitat con-
creta un horitzó utòpic, 
que no quimèric, i farà 
possibles idees difícils 
però desitjables, que ja 
s’estan desenvolupant, 
amb resultats brillants 
i espectaculars a nivell 
internacional, com s’ha 
fet palès en aquesta 
conferència.
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STEFAN BRANDT,
Director de Futurium 
(Berlín)

1  “Menja. Actua. Im-
pacta” tracta un tema 
molt important i deixa 
mot clar quant de po-
der cadascú de nosal-
tres té per decidir què 
menjar i què no men-
jar. Hi ha desenes de 
milers de menjars que 
estàs fent durant la 
teva vida i això repre-
senta moltes decisions 
que prens.

En aquesta exposició 
podem veure en ca-
dascun dels seus eixos 
(malbaratament, so-
breenvasat, proteïna 
vegetal, agricultura de 
proximitat  i menys ul-
traprocessats) que no-
saltres podem marcar 
la diferència.

2  Una de les coses 
més importants de 
l’exposició és que con-
necta amb la realitat 
de les persones, i això 
és fonamental. Neces-

2  Penso que un dels 
desafiaments més im-
portants per al futur és 
com podem reimaginar 
els nostres sistemes ali-
mentaris, els nostres 
sistemes agrícoles, ja 
que actualment tenim 
un extraordinari dese-
quilibri al nostre món.

Aquest és un dels rep-
tes més importants als 
quals hem de fer front 
com a humanitat, com 
podem repensar el nos-
tre sistema alimentari, 
com podem anar més 
enllà de les dietes cen-
trades en la carn i pen-
sar en alternatives basa-
des en els vegetals o com 
plantejar alternatives 
a l’agricultura actual, 
per exemple introduint 
conreus en les ciutats o 
ampliant la biodiversi-
tat en les zones rurals... 
Són temes centrals que 
tenen un impacte enor-
me en la salut de les 
persones i en l’ecologia, 
i tots els responsables 
de museus orientats al 
futur que hem partici-
pat en aquesta trobada 
hem d’aconseguir com-
prometre els visitants 
a través de les nostres 
mostres.

és una de les palan-
ques més importants 
que tenim com a éssers 
humans per canviar el 
medi ambient, per can-
viar el planeta, i posa 
en relleu una qüestió 
clau com la salut huma-
na i la salut del nostre 
sistema.

Aquest és un tema 
cabdal. Crec que les 
institucions i museus 
de tot el món que ens 
hem reunit aquests dies 
a Fundesplai i que es-
tem explorant la relació 
entre els éssers humans 
i la natura necessitem 
pensar més sobre com 
la manera en què men-
gem està modificant el 
planeta.

Aquesta és la pregunta 
clau que resol aquesta 
mostra.

Penso que l’espai de Fun-
desplai ajuda molt que 
aquesta reflexió sobre un 
tema tan profund com el 
dels sistemes alimentaris 
es pugui fer d’una manera 
amigable.

2  Penso que aques-
ta exposició representa 
una de les idees centrals 
quan parlem de narra-
tives de futur, ja que re-
presenta un repte pensar 
en les diferents possibili-
tats d’un món que no és 
el que estem vivint ara 
mateix. Et mostra com 
estem vivint, quina és la 
realitat, i concreta la idea 
que la manera en què ens 
desenvolupem no funcio-
na, però obre noves vies 
sobre altres maneres de 
viure i conviure, que és 
el nucli de les narratives 
de futur.    

MICHAEL JOHN 
GORMAN,
Director de BlOTOPIA 
(Munic)

1  Aquesta és una ex-
posició molt important 
perquè l’alimentació 

Les persones entrevis-
tades ens van respondre 
les següents preguntes:

1  Què t’ha 
semblat  
l’exposició? 

2  Com creus 
que pot 
contribuir a 
les narratives 
de futur dels 
nous museus?

BRUNA BAFFA,
Directora creativa del 
Museo do Amanha

1  Estic molt impres-
sionada per l’exposició, 
m’ha despertat dues sen-
sacions quan hi he entrat: 
al principi, t’aporta molta 
informació rellevant i et 
desafia a pensar sobre 
altres possibles futurs i 

sobre la manera en què 
experimentes el món 
actualment, que és molt 
important. Però també 
t’anima a pensar d’una 
manera que no és opres-
siva: l’espai de la instal-
lació, el disseny i l’esce-
nografia et conviden a 
plantejar-te un nou futur. 

el perfil
Els dies 8 i 9 de juny 

prop de 60 responsa-
bles de museus i cen-
tres culturals orientats 

al futur es van reunir 
a la seu de Fundesplai 
(el Prat de Llobregat). 

Vam tenir l’oportu-
nitat de parlar amb 

Bruna Baffa, directora 
creativa del Museo 
do Amanha (Rio de 

Janeiro); Michael John 
Gorman, director de 

BlOTOPIA (Munic) i 
Stefan Brandt, director 

de Futurium (Berlín)...

l’entrevista

@AlfonsValle 

Alfons 
Valle

“
et convida a pensar en altres 
maneres de viure”

Michael 
John 
Gorman
Director de 
BlOTOPIA (Múnic)

Bruna  
Baffa
Directora 
creativa de Museo 
do Amanha 
(Rio de Janeiro)

Stefan 
Brandt
Director de 
Futurium 
(Berlín)

sitem deixar clar que 
les narratives de futur 
són rellevants i si parles 
sobre menjar, sobre les 
decisions per alimenta-
ció sostenible i saluda-
ble, la mostra transmet 
la idea que és un tema 
central i acompleixes 
una condició prèvia 
per a les narratives de 
futur: la rellevància.

També penso que l’ex-
posició “Menja. Actua. 
Impacta” crea una res-
sonància entre les per-
sones que la visiten, 
que se senten emocio-
nalment implicades en 
les qüestions que plan-
teja, per exemple, amb 
l’impactant vídeo in-
troductori, però també 
racionalment. Aquesta 
combinació d’emoció 
i racionalitat crec que 
marca la diferència. 

L’alimentació 
és una 
palanca de 
canvi 
fonamental 
per canviar el 
medi ambient

La mostra 
t’aporta 
moltes idees 
i et desafia a 
pensar sobre 
altres futurs

L’exposició 
mostra quant 
de poder té 
cadascú de 
nosaltres 
a través de 
l’alimentació

monogràfic
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ció de la llei de protecció 
de dades.

Un cop detectades les ne-
cessitats de cadascuna de 
les entitats, es concreta la 
formació perquè puguin 
aprendre a fer servir les 
noves eines i establir 
nous protocols i maneres 
de treballar. 

 Suport Tercer Sector. El departament dona suport a la FECEC en la seva transformació digital

Impuls en el procés de digitalització 
de les entitats contra el càncer

Digitalització. Fundesplai treballa la digitalització a través del departament de Suport Tercer Sector. FOTO. Fundesplai.

E l procés de 
digitalització 
és clau per al 

desenvolupament i la 
millora en la gestió 
de les entitats no 
lucratives. Suport 
Tercer Sector, el 
departament de Fun-
desplai que assesso-
ra i acompanya les 
entitats no lucrati-
ves, desenvolupa di-
versos processos de 
digitalització amb la 
Unió d’Associacions 
Familiars (UNAF) 
o amb l’EAPN, uns 
projectes que també 
es desenvolupen ar-
reu de l’Estat espa-
nyol.

En aquest marc, es des-
plega el pla de digitalit-
zació amb la Federació 
Catalana d’Entitats con-
tra el Càncer (FECEC), 
entre les quals hi ha la 
Fundació Carreras con-
tra la Leucèmia, Onco-
Vallès o Afanoc, entre 
d’altres.

L’objectiu és ajudar en 
la digitalització i actu-
alització de processos i 

aportar eines informàti-
ques a les entitats de la 
Federació, per millorar 
així la comunicació in-
terna i externa, el treball 
corporatiu o la gestió de 
la facturació i la comp-
tabilitat, entre altres 
aspectes.

El primer estadi del pro-
cés es basa en la diagno-
si a partir d’un qüestio-
nari d’autoavaluació i 
entrevistes per definir 
l’estat de maduresa de 
les organitzacions en 
referència a la digita-
lització. “Hi ha entitats 

que, tot i tenir recursos, 
mai han posat el focus 
en aquesta qüestió i 
treballen en condicions 
precàries, digitalment 
parlant”, assegura Pere 
Rosa, responsable del 
departament d’infor-
màtica.

Detectar cada 
necessitat per actuar
Aquesta primera presa de 
contacte ha posat sobre la 
taula algunes necessitats 
comunes: la desconeixen-
ça de la repercussió de la 
ciberseguretat i la manca 
de coneixement i aplica-

L’última fase se centra 
en el seguiment durant 
diverses setmanes de 
tot el que s’ha aplicat: 
“Per molt bé que facis la 
implementació d’eines 
o la formació, si no hi 
ha ningú que tiri d’allò i 
continues fent el que fe-
ies fins ara, no hi ha èxit”, 
comenta Pere Rosa.

Per això, des del depar-
tament donen molta im-
portància al contacte amb 
les entitats per detectar 
els punts febles que hi 
continuen havent i corre-
gir-los.

Una societat 
que va cap a 
la digitalització
Pere Rosa, expert en 
TIC al tercer sector, en 
destaca la importància: 
“Una entitat que perdi 
la possibilitat de digi-
talitzar-se, està perdent 
l’opció d’arribar a més 
gent i generar més im-
pacte”. De fet, afecta no 
només cap a fora, sinó 
que també millora els 
processos interns.

“Les entitats generen 
moltes dades a partir 
de les seves actuacions. 
Recollir-les de forma 
correcta permet que en 
el següent projecte es 
puguin comparar i mi-
llorar”, indica el respon-
sable del projecte.

La pandèmia ha acce-
lerat aquest procés i 
ha fet paleses les man-
cances que existeixen. 
Per aquest motiu, Fun-
desplai dona diversos 
recursos per enfortir i 
millorar la gestió digital 
de les entitats del tercer 
sector.

També 
volem avaluar 
l’èxit de la 
implementació

Per a més 
informació 
sobre 
digitalitza-
ció i altres 
serveis: 

Per 
veure 
l’informe: 

@suport_org

Víctor 
García 

A finals de l’any 
2021, dins 
d’un projec-

te cofinançat per 
l’Institut Català 
de les Dones es va 
presentar per part 
de Fundesplai-Su-
port Tercer Sector 
un estudi sobre la 
bretxa salarial, en 
el qual es van tenir 

 Investigació. Feta per Suport Tercer Sector i l’Institut Català de les Dones

La bretxa salarial, un problema  
en vies de solució al Tercer Sector

en compte les dades 
de pràcticament 150 
entitats i més de 
2.000 persones del 
sector. 

Els objectius eren ana-
litzar la situació salarial 
d’entitats de diferents 
àmbits i les causes de 
possibles diferències. 
Els resultats van mos-
trar dues dades clares. 
D’una banda, que en el 
Tercer Sector existeix 
bretxa salarial a favor 
dels homes, amb la qual 
cosa hem de continuar Bretxa salarial. L’estudi analitza la situació de 150 entitats.

Que el sector ha avan-
çat en aquest sentit ho 
demostra el fet que la 
situació que posa de 
manifest aquest nou 
estudi situa la dife-
rència de salaris entre 
dones i homes en un 
2,21%, aspecte que, 
tenint en compte que 
la parcialitat en les do-
nes arriba fins al 77% 
en l’estudi, mostra una 
clara tendència envers 
la igualtat total molt 
esperançadora en la 
qual hem de continuar 
treballant. 

treballant per assolir 
aquesta igualtat total 
entre dones i homes en 
aquest aspecte. D’altra 
banda, aquesta bretxa es 
troba molt per sota de les 
dades del mercat laboral 
estatal o, fins i tot, d’al-
tres estudis anteriors. 

L’Enquesta Salarial de 
l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributà-
ria va situar el 2020 
la bretxa en tots els 
sectors en un 22,2%, 
mentre que l’Informe 
d’Ocupació en el Ter-
cer Sector Social Català 
des de la perspectiva de 
gènere de l’Observato-
ri del Tercer Sector de 
2018 situava la mateixa 
en un 3%.

Eduardo 
Izquierdo 

@eduardizquierdo
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aconseguit finalitzar els 
estudis universitaris tot i 
els condicionants econò-
mics i socials. D’aquesta 
manera es compensa la 
manca de referents uni-
versitaris entre les amis-
tats i a la família.

La recerca preveu im-
plicar-hi 200 instituts 
d’educació secundària 
d’alta complexitat o 
amb baixos percentatges 
d’alumnes que accedei-
xen a la universitat, a par-
tir d’activitats de mento-
ria, acompanyament i 
orientació de grups clas-
se de segon de batxillerat. 
S’espera la participació 
de 130 centres a Catalu-
nya i 70 a Andalusia, i de 
fins a 2.400 alumnes.

El programa de men-
toria Hedera, finançat 
pels fons Next Genera-
tion de la Unió Europea, 
està liderat per Fundes-
plai, en col·laboració 
amb Fundación Esplai, 
ICREA (Institució Ca-
talana de Recerca i Es-
tudis Avançats), Barce-
lona iPEG (Institute of 
Political Economy and 
Governance) i el Mi-
nisteri d’Universitats, i 
compta amb el suport 
del Departament d’En-
senyament.

Instituts. El programa es desenvoluparà en centres de secundària d’alta complexitat i arribarà a 2.400 joves. FOTOS: JUDIT VELA

Acompanyament. Un dels pilars d’Hedera és el suport als alumnes en aquesta etapa educativa.

José  
González

@fundesplai 

L’objectiu del 
programa 
pilot Hedera és 

evitar l’abandonament 
escolar d’alumnes 
de segon de batxille-
rat que no arriben 
a matricular-se a la 
universitat o que si ho 
fan deixen els estudis 
superiors durant el 
primer curs. 

El projecte liderat per 
Fundesplai té un abast 
estatal i vol implicar-hi 
200 instituts (130 de 
Catalunya i 70 d’Anda-
lusia).

La iniciativa vol promou-
re el desenvolupament 
d’itineraris d’inclusió so-
cial de joves en situació 
de vulnerabilitat social 
i econòmica, i treballa-
rà conjuntament amb 
un grup de recerca que 
permeti avaluar l’impac-
te de l’acció educativa.

El programa pilot apos-
ta per donar més acom-
panyament i suport als 
joves en el seu pas a la 
universitat i promoure 

el projecte i vol incor-
porar la participació de 
persones educadores i de 
joves propers a l’entorn 
dels alumnes que han 

polítiques públiques en 
aquest sentit. 

Està previst que el pilo-
tatge finalitzi al novem-
bre del 2023.

Un projecte de 
transformació social
L’acompanyament als 
joves en risc d’exclusió 
social vol evitar l’aban-
donament escolar a segon 
de batxillerat, millorar el 
rendiment en les proves 
d’accés a la universitat i 
incrementar l’ús de les 
beques de renda univer-
sitàries, infrautilitzades, 
en molts casos, per desco-
neixement o per dificul-
tats de gestió a l’hora de 

dels casos amb alumnes 
en risc d’exclusió social.

La mentoria social juga 
un paper fonamental en 

Fundesplai va 
acollir més de 
700 persones 

provinents del conflic-
te d’Ucraïna durant 
la crisi de refugiats 
del mes de març en el 
dispositiu d’emergèn-
cia coordinat per Creu 
Roja. Com a continu-
ació d’aquesta tasca, 
ara l’entitat imple-
mentarà el programa 

 Temps x Cures. Dona continuïtat a l’acollida d’emergència que va fer l’entitat al mes de març

Atenció i formació en els serveis de cures 
per a persones refugiades d’Ucraïna

Temps x Cures del 
Departament d’Igual-
tat i Feminismes de 
la Generalitat, que 
oferirà serveis de 
cura a infants i ado-
lescents d’Ucraïna.

La primera fase que està 
desplegant Fundesplai 
és la diagnosi per tal 
de detectar les neces-
sitats concretes que cal 
abordar i el mapatge 
dels recursos dels quals 
es disposa al territori. 
D’aquesta manera, es 
vol assegurar una ofer- Acollida. Fundesplai ha acollit famílies refugiades a Centre Esplai.

A més, es treballa per-
què els infants i jo-
ves puguin participar 
aquestes vacances als 
casals, colònies i cam-
paments d’estiu. El de-
partament preveu incor-
porar personal ucraïnès 
als serveis dels munici-
pis on hi hagi un volum 
important d’aquests in-
fants i adolescents.

Amb aquest programa 
també es preveu que 
fins a 120 persones 
adultes procedents de 
la guerra a Ucraïna es 
puguin formar per ob-
tenir el títol de monitor 
o monitora de lleure. Es 
tracta d’una mesura per 
afavorir la seva inserció 
en l’àmbit laboral.

Jordi  
Álvarez

@jordialvarez77

ta de serveis de cures 
eficient i adaptada a les 
necessitats d’aquestes 
persones.

La previsió és oferir 
quatre serveis de cura: 
atenció lúdica en els 
dispositius d’allotja-
ment d’urgència, ha-
bilitació de serveis de 
cangur puntuals, oferta 
d’altres serveis de can-
gur itinerants segons 
les necessitats de cada 
moment i suport pun-
tual a domicili per a si-
tuacions d’emergència.

demanar-les. Una vega-
da a la universitat, es vol 
evitar l’abandonament 
durant el primer curs, 
com passa en el 60% 

 Mentoria. Programa pilot Hedera a 130 instituts de Catalunya i 70 d’Andalusia

Fundesplai promou l’educació 
universitària en joves en risc d’exclusió



D IAR I  D E  L A  FUNDAC IÓ  C ATAL ANA  DE  L ’ E SP L A I juliol 2022 / núm. 86www.fundesplai.org

fundesplai
16

d’aquesta desigualtat en 
l’accés a les tecnologies i 
el seu ús. 

Precisament, les entitats 
participants al Fòrum de 
Drets Digitals treballen 
“perquè la digitalització 
no sigui un procés més 

 Digitalització. L’acte va aplegar dinamitzadors i dinamitzadores de tot Europa

300 persones es reuneixen 
al Fòrum de Drets Digitals

Tecnologia i gènere. Núria Valls, Núria Salán, Clara Centeno, Cristina Colom destaquen e les dones en la digitalització.

Centre Esplai 
va esdevenir 
escenari de la 

trobada internacional 
organitzada per la Pla-
taforma Red Conecta 
i Fundesplai, amb la 
participació de Somos 
Digital i All Digital, or-
ganitzacions que abor-
den la transformació 
digital i la superació de 
les bretxes digitals.

Al Fòrum de Drets Di-
gitals hi van participar 
gairebé 300 dinamitza-
dors i dinamitzadores de 
centres d’inclusió digital 
del Tercer Sector de tot 
Europa.

L’acte, que va tenir lloc 
entre el 25 i el 27 de maig, 
també va comptar amb la 
participació de referents 
del món digital, repre-
sentants polítics i del 
sector empresarial, per 

reflexionar i compartir 
propostes que contribu-
eixin a garantir els drets 
digitals de la ciutadania.

Segons l’últim informe 
España Digital 2025, el 
36% de les persones em-
pleades no tenen compe-

tències digitals bàsiques i 
un 8% de la ciutadania no 
ha utilitzat mai internet.

En aquesta línia, es va 
presentar el llibre Reima-
ginant el present per re-
duir les bretxes digitals, 
que reafirma l’existència 

d’exclusió per a part de 
la ciutadania”, tal com 
va afirmar Ángela Caba-
llero, presidenta de Pla-
taforma Red Conecta.

Enrique Arnanz, presi-
dent del patronat de 
Fundación Esplai, va 

destacar que “avui, no 
tenir accés a dispositius 
tecnològics és un pro-
blema de dignitat pú-
blica”. Per la seva part, 
Genís Roca, expert en 
internet, cultura i trans-
formació digital, també 
va reivindicar els drets 
digitals, “ja que aquesta 
nova situació afecta les 
regles del joc i la identi-
tat de les persones”.

Debat, reflexió i 
noves propostes
Durant els tres dies, els 
i les assistents van deba-
tre i generar propostes 
sobre la igualtat i no dis-
criminació, protecció de 
la infància i la joventut, 
bretxes d’accés, impacte 
mediambiental i soste-
nibilitat, entre moltes 
altres qüestions que es 
van recollir al manifest 
pels Drets Digitals.

En definitiva, la princi-
pal conclusió del fòrum 
va ser que la digitalit-
zació ha de garantir la 
igualtat de drets i la 
transformació social, i 
evitar els riscos d’exclu-
sió que suposa la manca 
de competències digitals 
i de connectivitat.

Elvira 
Aliaga

@EaliagaEsplai Els drets 
digitals són 
imprescindibles

El 50% de la  
ciutadania  
espanyola 
no presenta 
competències 
digitals 
bàsiques

Res canvia si no canvia res.
Paper cap de setmana + accés digital per 64,90 €/trimestre
Canvia a l'ARA a http://diari.ara.cat/canvis o escanejant el codi. 
També ens pots trucar a 93 275 11 10

EL PERIODISME QUE 
CANVIA COSESAmb investigació, responsabilitat, 

reivindicació, llibertat i compromís.
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oficial, i bona part acaben 
il·legalment en abocadors 
de països més empobrits.

Ser conscients del 
potencial impacte 
positiu de les 
tecnologies digitals
Però, alhora, les tecno-
logies digitals tenen un 
gran potencial transfor-
mador dels nostres estils 
de vida i poden contribuir 
significativament a la mi-
llora del medi ambient. 
Per exemple, en l’àmbit 
de l’alimentació saluda-
ble i sostenible, trobem 
moltes aplicacions per a 
un consum responsable, 
la reducció del malba-

 Informació. És fonamental que puguem conèixer què representa per al medi ambient l’ús de la tecnologia

L’impacte ambiental de les tecnologies 
digitals i l’acció per la sostenibilitat

Efectes. Les tecnologies ofereixen un potencial transformador i tenen una gran repercussió sobre el medi ambient. FOTO: PAVLINA JANE

La competència 4.4 
del marc europeu 
de les competèn-

cies digitals («Digital 
Competence Fra-
mework for Citizens» 
DigComp 2.2) planteja 
el repte de la protecció 
ambiental i identifica 
les pautes perquè la 
ciutadania sigui cons-
cient de l’impacte de la 
fabricació dels dispo-
sitius tecnològics, del 
seu ús quotidià i de 
quan aquests disposi-
tius ja no són útils.

Ser conscients 
de l’impacte de 
la fabricació 
dels dispositius
En el procés de fabricació 
es fan servir components 
i minerals rars (i cars) 
que alliberen subpro-
ductes tòxics quan són 
extrets, i que sovint estan 
associats a abusos i con-
flictes socials als països 
d’extracció.

La campanya de reciclatge 
de mòbils “Mobilitza’t per 
la selva” de l’Institut Jane 
Goodall ens ajuda a sen-
sibilitzar la ciutadania. La 
nostra creixent demanda 
de minerals com el coltan 
o la cassiterita per a pro-

ductes electrònics té con-
seqüències als llocs d’ori-
gen, com a la República 
Democràtica del Congo. 

Ser conscients de 
l’impacte de l’ús 
quotidià de la 
tecnologia digital
Les pràctiques digitals 
quotidianes estan asso-
ciades a alts consums 
d’energia i a les emissi-
ons de gasos d’efecte hi-
vernacle (GEI): ús dels 
dispositius, de la infra-
estructura de la xarxa i 
els centres de dades... Un 
vídeo en directe (strea-
ming), entrenar la intel-
ligència artificial (IA) o 

produir criptomonedes 
bitcoin consumeixen 
molta energia.

Ser conscients 
de l’impacte dels 
residus digitals
Aquest model produc-
tiu d’“obsolescència 
programada” genera to-
nes i tones de materials 
convertits en deixalles. 
Es calcula que cada any 
generem prop de 50 mi-
lions de tones de residus 
electrònics. Una terce-
ra part dels generats a 
Europa són tractats en 
plantes de reciclatge ho-
mologades; la majoria 
són desviats del circuit 

ratament alimentari i 
la reducció de l’impacte 
ambiental de les nostres 
opcions alimentàries.

Un altre àmbit paradig-
màtic del gran potencial 
de les tecnologies digitals 
en relació amb la protec-
ció del medi ambient i la 
biodiversitat és la Ciència 
Ciutadana, metodologia 
que involucra la ciuta-
dania en la investigació 
científica. Per exemple, 
gràcies als dispositius 
mòbils i a les possibili-
tats del big data i l’open 
source (tractament de 
macrodades i codi obert), 
milers de persones realit-

zen milions d’observaci-
ons d’ocells a tot el món 
cada dia de l’any. Per-
meten relacionar les mi-
gracions de les aus amb 
variables com el canvi 
climàtic, i ajudar a plan-
tejar polítiques públiques 
de conservació de la bi-
odiversitat amb dades 
científiques com mai no 
s’havien tingut mai.

Els drets digitals 
també en l’àmbit 
de la sostenibilitat
Com a part de la ciuta-
dania i persones consu-
midores, tenim el dret de 
poder adquirir dispositius 
amb un consum d’energia 
menor, amb menys pro-
ductes tòxics, fabricats 
amb components que es 
puguin substituir sense 
perdre les innovacions 
que es van succeint i dis-
senyats perquè siguin 
més fàcils de desmuntar 
i reciclar correctament.

El nostre dret digital es 
concreta en el dret a dis-
posar de la informació de 
l’impacte ambiental de la 
tecnologia digital i de les 
eines per poder avançar 
cap a opcions de consum 
més sostenibles. I alhora 
reconèixer, fomentar i 
garantir l’accés a les eines 
digitals que ens perme-
ten viure amb estils de 
vida més sostenibles per 
a les generacions futures.

Carles 
Xifra

@carlesxifra

La Fundació Josep 
Irla va lliurar el 
premi Memori-

al Lluís Companys, 
que enguany estava 
dedicat a l’Any Euro-
peu de la Joventut, al 
moviment d’esplais 
catalans. Va ser un 
guardó col·lectiu a la 
Federació Catalana de 

 Any Europeu de la Joventut  Premi conjunt al moviment d’esplais catalans

La Federació Catalana de l’Esplai, reconeguda 
pels guardons del Memorial Lluís Companys

l’Esplai, el Moviment 
de Centres d’Esplai 
Cristians Catalans 
de la Fundació Pere 
Tarrés i Esplais Cata-
lans que reconeix la 
dedicació dels esplais a 
l’educació en el lleure 
de base comunitària, 
que agrupa milers 
de joves d’arreu del 
territori que treballen 
pels drets dels infants i 
la transformació social 
del país. Lleure. Maria Ferrer va ressaltar el paper essencial del lleure.

Maria  
Ferrer 

@MariaFerrer74
En la recollida del premi, 
Maria Ferrer, presidenta 
de la Federació Catalana 
de l’Esplai, va ressaltar: 
“Les activitats de lleure 
educatiu són un espai vital 
per a l’adquisició de valors, 
de competències per ser un 
ciutadà actiu amb capaci-
tat transformadora, on es 
treballen pilars socials tan 
fonamentals com la con-
vivència i la sostenibilitat, 
tan necessaris en aquest 
temps per al benestar de 

les persones i del planeta.” 
En la modalitat individual 
del Memorial Lluís Com-
panys el premiat va ser Ig-
nasi Parody pel seu treball 
al barri de la Trinitat Vella 
de Barcelona, impulsant la 
Fundació Privada TriniJo-
ve. La nit també va acollir 
l’entrega del Memorial 
Francesc Macià, que s’ha 
atorgat enguany al filòleg, 
escriptor i polític Damià 
Pons, i , en la modalitat 
d’entitat, al Grup de Pe-
riodistes Ramon Barnils. 

També es va fer entrega 
del Premi d’Assaig Irla 
2022 a l’historiador An-
dreu Pujol i el politòleg 
Silvio Falcón .
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Sabíeu que 
el compte de  
Twitter de 
@fundesplai 
ja té més de 
7.575 
seguidors?

@fundacioesplai

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

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

Servei d’orientació laboral II Premis Joves pel Demà

“Venim per reciclar-nos, 
perquè l’entorn laboral 

canvia”

Vanessa Sánchez i Pilar García, usuàries 

E l servei d’orienta-
ció laboral ofereix 
assessorament i 

acompanyament perso-
nalitzat a persones que 
hagin estat o estiguin en 
ERTO, treballadores i au-
tònomes que vulguin tro-
bar feina, canviar-ne o fer 
formació. El servei, sub-
vencionat pel Consorci 
de la Formació Continua 
de Catalunya, consta d’un 
mínim de tres sessions i 
manté un seguiment.

Vanessa Sánchez i Pilar 
García feia molts anys que 
treballaven en restaura-
ció. Arran de la pandèmia 
la seva situació laboral va 
canviar i van arribar al ser-
vei d’orientació laboral de 
Fundesplai, que porta Lola 
Guerra, orientadora.

El Grupo Cande-
lero El Prat, en 
colaboración 

con @CreuRoja-
Prat y @fundesplai, 
realiza talleres para las 
familias ucranianas re-
fugiadas en su ciudad. 
Las candelas como for-
ma de inclusión social, 
tiempo de evasión y 
resiliencia.
Gracias, equipazo!

YOPEVA
@YOPEVA1
A European 

training program 
for young people out 
of the educational 
and labour structures 
and standards, which 
is based on a good 
practice.

Laura Val-
dés-Sánchez

@Laura_Valdes_Sa
Avui a #festaesplai hi 
ha molta gent gaudint 
de la festa sense 
embrutar el parc, i la 
#capitanapotaverda 
ens ajuda a #reciclar 
@fundesplai_ea
@fundesplai
 #educacioambiental

Ens donen suport 
per tramitar 
ajudes i ens 
ofereixen un tracte 
molt personalitzat

Consulta 
aquest 
servei 

Subscriu-te a El Periódico 
per Entendre-hi +

elperiodico.com/suscriptores

“Intentarem fer una
societat més rica i inclusiva 

amb aquests temes”

Iniciativa ‘Jornades de Salut’

Fundesplai, amb el 
suport del diari Ara i 
el cofinançament del 

programa LIFE de la Unió 
Europea, ha dut a terme la 2a 
edició dels Premis Joves pel 
Demà.

Fomentar l’alimentació soste-
nible i el consum de proximi-
tat, crear un bosc comestible 
a l’institut, una app d’hàbits 
saludables, dissenyar un cicle 
de consum complet per a la 
matèria orgànica i un projecte 
per conscienciar les persones 
joves sobre els trastorns de la 
conducta alimentària. Aquests 
han estat els cinc projectes gua-
nyadors de la Fundació Llor, de 
l’INS La Mar de la Frau i l’Ins-
titut Almata.

Des del grup de Healthy Time 
App destaquen els aprenen-

tatges: “Hem après la impor-
tància dels ODS. Ens ho hem 
passat molt bé i hem après 
moltes coses que no esperà-
vem aprendre”.

Per la seva part, del grup de 
Jornades Salut comenten: 
“Ens ha encantat formar part 
d’aquest concurs, ja que ha si-
gut una experiència molt en-
riquidora”. Des del grup dels 
TCA expliquen els seus objec-
tius: “Intentarem fer una so-
cietat més rica i inclusiva amb 
aquests temes arran del nostre 
projecte”.

El projecte Joves 
pel Demà ens ha 
ajudat molt 
a adquirir 
coneixements

“Aquí he après a renovar el 
currículum, a fer la carta de 
presentació i a treballar l’en-
trevista de feina. També ens 
donen suport per tramitar 
ajudes i ens ofereixen un tracte 

molt personalitzat”, diu la Va-
nessa. “Venim per reciclar-nos, 
perquè l’entorn laboral canvia 
i ens hem d’adaptar”, afegeix 
la Pilar.
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Com creus que l’alimentació pot canviar el món?

KEREN SAEZ ÁVILA  
41 ANYS 
ESCOLA COLLSEROLA  
(CERDANYOLA DEL VALLÈS)

“Reduint el consum de 
proteïna animal, la salut del 
planeta també millorarà”

Des del meu punt de vista, 
penso que prioritzant el con-
sum d’alguns aliments com 
els llegums i altres proteïnes 
vegetals estem protegint el 
medi ambient de la contami-
nació per CO

2
, a la vegada que 

augmentem el volum d’aigua 
per a l’ús de les persones i 
per al cultiu. Si disminuïm el 
consum de proteïna animal, 
la nostra salut i la del pla-
neta millorarà. Crec que amb 
un petit esforç entre tots i 
totes, es pot fer del món un 
lloc millor per a tothom.

JUDIT MARECO VIDAL 
24 ANYS 
ESCOLA CASA BLANCA 
(SANT BOI DE LLOBREGAT)

“Reivindica el dret d’una 
alimentació sostenible, 
saludable i inclusiva”

Hem de fer un canvi de pers-
pectiva en la nostra manera de 
pensar i, en l’alimentació i estil 
de vida. Una alimentació sana i 
sostenible no només beneficia 
la salut, sinó també el plane-
ta. L’alimentació i l’emergència 
climàtica estan relacionades 
entre si. Aconseguir una dieta 
planetària afectaria de mane-
ra directa el planeta, ja que 
s’evitaria la sobreexplotació i 
degradació dels ecosistemes, 
el consum irresponsable d’ali-
ments o l’excessiva explotació 
de ramaderia.

BERTA MARQUÈS FORNOS  
29 ANYS 
CASAL LA MIRADA   
(SANT CUGAT DEL VALLÈS)

“Cal potenciar la dieta 
mediterrània i el consum 
de proximitat”

Entendre que cada aliment té 
un origen i una temporada és 
clau per potenciar uns hàbits 
alimentaris sans i col·laborar 
en el benestar del planeta. 
Consumir aliments que pro-
venen d’altres països, sotme-
sos a condicions climàtiques 
alienes a la nostra geografia, 
ens fa partícips d’aquesta 
cadena que juga en contra 
de la sostenibilitat i la bona 
gestió del producte. Aquest 
missatge aterrat a la realitat 
dels infants és el que intento 
transmetre dia a dia!

MIREIA AMORÓS   
21 ANYS 
ESPLAI PINGÜÍ  
(SANT ANDREU DE LA BARCA)

“Sumant granets 
de sorra per cuidar 
el planeta”

Penso que la forma que tenim 
d’alimentar-nos pot influir a 
l’hora de canviar el món, i  
depenent com sigui aquesta 
pot ser un canvi en positiu 
o en negatiu. Cada vegada 
soc més conscient que totes 
podem aportar el nostre gra-
net  de sorra per cuidar el 
planeta i tenir un futur millor, 
i l’alimentació hi té un paper 
clau. Portar una alimentació 
saludable, reduir productes 
animals, comprar productes 
de temporada, són exemples 
del que podem fer! 

GAEL SAMPRÓN. 8 anys
ESCOLA VALLGORGUINA. VALLGORGUINA 

“Comprar en botigues a prop de casa” 
Jo tindria en compte tindre una pomera, arbres de fruites i un hort amb les ver-
dures que mengem habitualment. També, comprar la carn i el peix en botigues 
a prop de casa. 

MARTA FOTSO. 8 anys
CLUB D’ESPLAI BELLVITGE. L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT

“Ara no tirem el menjar”
Penso que la primera cosa que podem canviar a casa nostra és reciclar. Amb 
les meves germanes a casa ara no tirem el menjar i a l’esplai aprenem receptes 
per reciclar i aprofitar el menjar i els aliments. 

KIM GARCIA. 8 anys
ESPLAI PINGÜÍ. SANT ANDREU DE LA BARCA

“No fer servir ampolles de plàstic”
Una cosa que faig jo per cuidar el planeta és no fer servir ampolletes de plàstic 
per a l’aigua i sempre porto una cantimplora o ampolla reutilitzable. Així no 
llenço cada dia una ampolleta, i també menjo fruita de temporada! 

LAURA PRADOS. 9 anys
CA N’ALZAMORA. RUBÍ 

“Menjar sa pot canviar el món”
Menjant molts més vegetals podem fer que el món sigui més sostenible. La terra 
ens ofereix de forma natural molts aliments vegetals que ens aporten molts nutri-
ents i vitamines. I a més a més, per mi és molt important no fer mal als animals!

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 creus que l’alimentació pot canviar el món?

“Que tots els infants tinguin 
oportunitats és clau 
per a una societat justa"

ANA MARTÍNEZ TEJERINA  
38 ANYS 
CA N’ALZAMORA  
(RUBÍ)

“Salvar el planeta 
està a les 
nostres mans ”

Degut a la situació econòmi-
ca actual per a les famílies és 
una mica complicat compro-
metre’s a realitzar una com-
pra ecològica. Però a poc a 
poc som més conscients que 
l’ús dels envasos reutilitzables 
a la nostra cistella de la com-
pra fa que puguem estalviar 
i solidaritzar-nos amb el nos-
tre planeta. Reduir el nostre 
consum de proteïna animal 
i processats és una altra de 
les accions amb què podem 
participar per fer del nostre 
un món millor. 

Per què Bon Preu ha decidit incloure Fun-
desplai en l’arrodoniment solidari?
A Bon Preu ens preocupa la pobresa infantil com 
un dels col·lectius més vulnerables. Durant l’estiu 
aquesta situació s’agreuja, per aquest motiu creiem 
que és molt important donar accés als nens i nenes 
en risc d’exclusió social a activitats de lleure. 
Us preocupa la manca d’equitat en la in-
fància?
Ens preocupa i ens ocupa. A Bon Preu volem una 
societat justa i cohesionada i això només és pos-
sible si els infants tenen un ventall d’oportunitats 
adequat i el més igualitari possible.
En què consisteix per a vosaltres la felici-
tat dels infants?
Creiem que és fonamental l’accés a l’educació i la 
igualtat d’oportunitats en la infància, perquè es pu-
gui assolir el màxim nivell de benestar. En aquest 
sentit, les colònies d’estiu són un element rellevant.
Què li diríeu a un amic/client sobre la 
importància de col·laborar amb l’arrodo-
niment solidari a favor de Fundesplai?
Totes les iniciatives que proposem en l’arrodoni-
ment solidari són rellevants. Per tant, l’animarí-
em a col·laborar amb l’arrodoniment solidari en 
qualsevol dels nostres establiments.

Anna Font i Tanyà
DIRECTORA COMERCIAL GRUP BON PREU

BARCELONA
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El color
de la pinya

El nostre reconeixement 
a la companya Nadia 
Ghulam, escriptora, ac-
tivista afganesa i edu-
cadora social a Fundes-
plai, que ha publicat el 
seu nou llibre Somiant 
la pau. Una mirada fe-
menina al nou Afganis-
tan dels talibans, com a 
resultat de l’avanç dels 
talibans a l’Afganistan.

El consum excessiu dels 
països més rics del món 
està provocant la des-
trucció del medi ambi-
ent, fet que comporta 
uns entorns perillosos i 
nocius per als infants de 
tot el planeta, segons un 
estudi d’Unicef.

Per a totes les persones, 
entitats no lucratives, 
empreses i institucions 
que d’una manera col-
laborativa han sumat 
el seu gra de sorra per 
donar suport a les per-
sones refugiades pro-
vinents de la guerra a 
Ucraïna.

A peu de carrer... per Sandra Pulido

Entrevista a: Helena Fontanet 
Presidenta de La Confederació i representant de Creu Roja Catalunya a la Junta Directiva

“Som un actiu que cal reforçar, 
reconèixer i visibilitzar”
Com veus la situació actu-
al d’infrafinançament del 
Tercer Sector Social?
Ja fa massa temps que el Ter-
cer Sector Social ve reclamant 
un finançament just dels ser-
veis, projectes i activitats soci-
als. Aquest infrafinançament 
crònic ens debilita com a sec-
tor i, sobretot, debilita uns 
serveis d’atenció a les perso-
nes que són fonamentalment 
de responsabilitat pública.
Les entitats estan ja cansades 
d’haver de reclamar perma-
nentment allò que considerem 
que hauria de ser una prioritat 
de país. Cal fer un pas enda-
vant com a país per incremen-
tar la inversió en polítiques de 
protecció social que assegurin 
la qualitat de l’atenció, la sos-
tenibilitat dels serveis i la mi-
llora de les condicions laborals 
dels nostres professionals. 

Què suposa poder dispo-
sar de la Llei del Tercer 
Sector Social?
És, sens dubte, una oportuni-
tat per posar en valor el rol i la 
contribució a la societat dels 
milers d’entitats socials de Ca-
talunya. Som un actiu que cal 

reforçar, reconèixer i visibilitzar, 
tant per la seva funció social com 
per la generació d’activitat econò-
mica i d’ocupació que representa. 
Som més de 3.000 organitzaci-
ons sense ànim de lucre i més de 
100.000 persones treballadores!
Aquesta llei ha de contribuir al 
reconeixement de la identitat 
pròpia del tercer sector social 
català, a partir d’uns principis i 
uns valors compartits i des d’uns 
àmbits i activitats que li són pro-
pis. Entre d’altres qüestions, ha 
de servir per dotar el sector d’una 
major seguretat jurídica, per ga-
rantir i millorar la participació en 
les polítiques públiques, i també 
per assegurar unes mesures de 
foment i millora del finançament 
del Tercer Sector Social. 

També està sobre la taula 
la Llei de Concertació Social 
dels serveis d’atenció a les 
persones; com ajudarà?
Són dos marcs normatius dife-
rents que necessàriament hauran 
de ser coherents i estar coordi-
nats. La llei de l’acció concertada 
ha de regular un instrument que 
té l’administració per fer efecti-
va la provisió de serveis públics 
d’atenció a les persones de caràc-

ter social. Un instrument que 
valorem molt positivament 
perquè, per fi, exclou aquesta 
tipologia de serveis tan sen-
sibles de les dinàmiques de 
la contractació pública i de la 
subvenció, que no s’ajusten a 
les necessitats ni dels serveis ni 
de les persones. I nosaltres evi-
dentment defensem que aquest 
instrument ha de garantir, no 
només la màxima qualitat en 
l’atenció als col·lectius, sinó 
que també ha d’assegurar el 
sense afany de lucre en la ges-
tió dels recursos públics.

Si aquestes dues lleis 
s’aproven, com encaixen 
amb la nova Llei de l’Eco-
nomia Social i Solidària?
Som Tercer Sector Social i 
som Economia Social. La Llei 
d’Economia Social i Solidària 
també engloba les cooperati-
ves, les mutualitats o les ini-
ciatives d’economia solidària, 
entre d’altres.
Aquest marc més ampli ens 
ha d’ajudar també a reforçar 
la dimensió socioeconòmica 
del Tercer Sector Social, ha 
de poder posar en valor una 
determinada manera de fer 
les coses i, evidentment, ha de 
ser complementària a les dues 
altres lleis.

Com encares aquest nou 
període en la presidència?
Des d’aquest punt de vista 
més personal, encaro aquest 
nou càrrec al capdavant de La 
Confederació amb responsabi-
litat i compromís. En tot cas, és 
important destacar que és un 
mandat transitori, fins a les 
properes eleccions, i absolu-
tament de continuïtat, amb el 
suport dels companys i com-
panyes de la Junta Directiva 
de La Confederació, de la qual 
formo part des de l’any 2018.  

CAMPANYA SOLIDÀRIA DE BEQUES PER A INFANTS I JOVES DE CASALS I COLÒNIES
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Construir Pau 
des de la base
Poques vegades hem parlat 
tant com ho estem fent ara 
sobre la necessitat planetà-
ria de construir un món on 
la Pau sigui la norma i no 
l’excepció de certs territoris 
i certes èpoques.

Però la Pau, per a mi, no és 
només un somni, sinó que 
està a la base de la meva 
vida. Ho porto a la sang, 
vaja! Per a mi és tan neces-
sària com l’oxigen que respi-
rem, com l’aigua que bevem 
o com el menjar que men-
gem per poder seguir vius.

Vaig resar i demanar Pau 
des de ben petita. La de-
manava des de casa meva 
primer i més endavant, 
després que una bomba 
destruís la meva llar, se-
guia resant i desitjant un 
món en Pau, però en aquell 
moment des d’un camp de 
refugiats. I potser us pre-
guntareu: per on hem de 
començar per aconseguir 
aquesta Pau tan desitjada?  

La meva resposta és ben 
senzilla: hem de ser “agents 
actius per la Pau” en la nos-
tra vida quotidiana. Siguis 
un infant o una persona 
adulta, tingues cada dia 
present que la Pau vol dir 
respecte, desenvolupa-
ment, no-violència, drets 
humans, sostenibilitat, dig-
nitat... Consciencia el teu 
entorn per treballar per la 
Pau, i fes-ho no només un 
dia sinó cada dia de la teva 
vida: a casa, a l’escola, a 
l’esplai, al teu barri o al teu 
lloc de feina. Així és com el 
somni de la Pau es trans-
formarà en petites accions 
quotidianes de construcció 
real d’aquesta bonica pa-
raula que és pau. 


