
Dimecres 16 de novembre de 2022, Fundesplai va 
presentar Demà Jove a la seva seu del Prat de Llo-
bregat amb el conseller de Drets Socials, Carles 
Campuzano; la subdirectora general de Polítiques 

d’Inclusió del Ministeri d’Inclusió, Esther María 
Pérez; Adair Meira, fundador de Renapsi, i Josep 
Gassó, president de Fundesplai, i els i les joves 
participants.

Milers de persones han 
visitat ja l’exposició 
d’alimentació soste-
nible i saludable de 
Fundesplai al Prat.

Un planeta  
per heretar

L'editorial

Tercer Sector

Suport Tercer Sector 
va organitzar la seva 
jornada sobre els 
nous marc regulatoris 
de les entitats sense 
afany de lucre.

Noves 
normatives

pàg. 12

pàg. 4

Parlem amb aquest 
infant, que s’ha con-
vertit en un símbol de 
l’activisme ambiental 
i a donar veu a nenes 
i nenes en els debats 
públics.

Francisco 
Vera 
Manzanares 

pàg. 13

87
desembre 2022

www.fundesplai.org

Comencem aquestes 
línies “robant” el titu-
lar a un dels nostres 
entrevistats (pàgina 
16), l’Aitor Sánchez, 
dietista-nutricionista 
i divulgador, que par-
la de la importància 
de canviar la manera 
en què mengem per 
lluitar contra el can-
vi climàtic. Una mica 
abans, a la plana 13, 
el Fran c isco Vera 
Manzanares, un acti-
vista ambiental de tan 
sols 13 anys, reclama 
el protagonisme dels 
infants en els discur-
sos públics sobre el 
medi ambient.

Discur s os comple-
mentaris que en una 
situació d’emergèn-
cia planetària ens de-
manen solucions glo-
bals: reduir emissions 
de CO

2
, fer possible 

una alimentació salu-
dable i sostenible per 
a totes les persones, 
reduir les desigual-
ta ts econòmiques, 
la igualtat de gènere, 
promoure l’educa-
ció de qualitat... Són 
diferents cares de la 
mateixa moneda. 

Davant dels argu-
ments catastrofistes, 
des de Fundesplai ac-
tuem p er generar 
esp erança, esp eci-
alment entre les ge-
neracions joves, a 
través de l’educació 
per a la sostenibilitat 
i la igualtat, promo-
vent la convivència i 
oferint noves opor-
tunitats a les perso-
nes joves. Un b on 
exemple n’és el Demà 
Jove, que garanteix un 
contracte d’un any, 
formació, acompa-
nyament a 300 joves, 
i els dona esperança.

Esperança a deixar un 
planeta que les noves 
generacions puguin 
heretar.

Suma’t a la 
campanya a favor 
de la infància
Participa en la 6a edició del Sopar 
Solidari de Fundesplai a favor dels 
infants en situació de vulnerabilitat. 
En aquesta ocasió, fes la teva 
aportació solidària durant aquest dies 
festius i podràs anar al restaurant 
Semproniana de la xef Ada Parellada 
fins al 30/11/2023. 

pàg. 7-10

pàg. 3

Exposició

1r aniversari 
de “Menja. 
Actua. Impacta”

 Demà Jove. El programa els ofereix un contracte, formació i acompanyament

20N

pàg. 6

Més de 30.000 infants 
i joves d’escoles i es-
plais van participar 
en la campanya 
“No m’ho empasso” 
amb motiu del 20N.

Drets dels 
Infants

Fundesplai forma 
i insereix 300 joves 
en el mercat laboral

Davant dels 
arguments 
catastrofistes, 
apostem per 
l’esperança

6a
edició

Campanya solidària

Aquest Nadal,
col·labora a favor 
de la infància 
amb el sopar solidari de Fundesplai
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No hi ha canvi sense somni, 
com no hi ha somni 
sense esperança 

Directament opinió Paulo Freire. Pedagog (1921-1997)

Josep
Gassó

President de  
Fundesplai  

“El que no està recollit legal-
ment, no existeix”. És una de 
les idees clau que encara recor-
dem d’una jornada de la Taula 
amb les experiències de terri-
toris que compten amb una 
llei específica per a les entitats 
socials. Quanta raó. Sense un 
marc legal, no hi ha un reco-
neixement a allò que som i que 
fem, i sense un reconeixement 
i suport institucional, no exis-
tim. Aquesta realitat ens ha 
conduït, a la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social i a la 
Confederació Empresarial del 
Tercer Sector Social, a treba-

pretenem guanyar més diàleg 
i col·laboració amb les admi-
nistracions. No només volem 
desenvolupar aquests projec-
tes amb impacte social, com 
fem ara, sinó que també volem 
ser part activa en la presa de 
decisions de les polítiques pú-
bliques que afecten les perso-
nes i fer-hi aportacions en to-
tes les fases: disseny, execució, 
seguiment i avaluació. Creiem 
que la nostra expertesa és va-
luosa a l’hora de pensar me-
sures que donin una millor 
resposta a les necessitats reals. 
I també defensem que amb la 

Sense una llei del tercer sector social, no existim
llar durant quatre anys per 
una Llei del Tercer Sector So-
cial que ara s’està tramitant al 
Parlament de Catalunya. 
Amb la llei pretenem que es 
reconegui el paper i la contri-
bució de les entitats socials i 
es valorin els projectes que 
desenvolupem d’atenció a col-
lectius que estan en una situa-
ció o risc d’exclusió. Un milió i 
mig de persones a Catalunya a 
qui facilitem suports i acompa-
nyament amb l’objectiu d’em-
poderar-les perquè superin 
aquesta situació i tinguin una 
vida digna i autònoma.  També 

Entre el 12 i 17 de novembre 
hem reunit diferents joves que 
en diferents països estan fent 
el mateix: formar-se i treballar 
conjuntament per inserir-se la 
mercat laboral. Aquesta inici-
ativa està impulsada per fun-
dacions en els dos països que 
compartim una metodologia: 
Demà Jove.
En aquestes línies, em vull diri-
gir als joves per dir-vos que sou 
uns privilegiats, perquè teniu 
l’oportunitat de viure una ex-
periència única amb el Demà 
Jove. Hi ha moltes persones 
joves que no tenen feina, ni es-
tudis, ni esperança. Aquests jo-
ves viuen desmotivats, al marge 
i sense capacitat per lluitar per 
la seva pròpia vida i la dels seus 
éssers estimats.
Us vull parlar d’esperança. L’es-
perança va ser el motiu inspira-
dor i lema del pedagog Paulo 
Freire. “Educar és intentar do-
nar esperança”, va dir Freire. 
L’esperança és allò que ens guia, 
ens anima i ens motiva a canviar 
les coses.
A Fundesplai tenim entre els 
nostres valors el de la utopia, 
lluitem per ella perquè somiem 
que el món pot canviar i pot ser 
millor perquè tenim esperança. 
L’esperança és allò que et mou a 
canviar i veure que els somnis i 
les utopies poden esdevenir rea-
litats. La desesperança, en canvi, 
porta a l’immobilisme.
Tenim problemes planetaris, el 
món ha de fer front a un canvi 
climàtic molt greu, i sou els jo-
ves i les futures generacions els 
que esteu lluitant per revertir-lo, 
perquè teniu esperança.

Formació, 
treball i 
esperança Reflexions

El 30%  dels aliments que es 
produeixen al món es perden 
o malbaraten al llarg de ca-
dena alimentària amb conse-
qüències ambientals, socials i 
econòmiques severes. 
El 7 de juny el Govern espa-
nyol va aprovar el Projecte 
de Llei de Prevenció de les 
Pèrdues i el Malbaratament 
Alimentari, que no inclou 
moltes de les observacions al 
text obert a consulta pública 
que entitats i organitzacions 
expertes aportem durant 
els mesos d’elaboració de 

rel i al llarg de totes les bau-
les de la cadena alimentà-
ria. Hi formem part: CECU, 
Rezero, Xarxa Alimenta, 
Fundació Banc de Recur-
sos, Fundació Espigoladors, 
l’empresa d’inserció es-im-
perfect®, Enraiza Derechos, 
Despilfarroalimentario.org, 
Plataforma Aprofitem els 
Aliments, Manuel Bruscas 
(Los Tomates de Verdad) i 
Cristina Romero (No al Des-
pilfarro de Alimentos en Co-
medores Escolares, Hay que 
ponerse) i WWF. Vam dema-

#LeySinDesperdicio: volem una proposta valenta i transformadora
l’avantprojecte de llei. La 
regulació de l’espigolament 
o la incorporació de mecanis-
mes per a la prevenció de les 
pèrdues al sector primari són 
algunes de les nostres reivin-
dicacions. 
Al juny de 2022 es va crear 
el col·lectiu #leysindesper-
dicio, format per organitza-
cions i activistes que portem 
anys denunciant les pèrdu-
es i el malbaratament d’ali-
ments. L’objectiu és vetllar 
perquè tinguem una norma 
que abordi el problema d’ar-

Reflexions Mireia Barba Cuscó
Presidenta de la Fundació Espigoladors

Francina Alsina Canudas
Presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya

nar al Legislatiu mitjançant 
diverses reunions amb els 
grups parlamentaris del go-
vern central que apostin per 
una llei valenta, transforma-
dora i ambiciosa que abordi 
aquest fenomen responsable 
del 10% dels gasos GEI i el 
malbaratament del 21% de 
tot el consum d’aigua dolça 
del planeta. 
Fem una crida a la ciutadania 
i a les organitzacions perquè 
signin i demanin amb nosal-
tres una autèntica i efectiva 
#leysindesperdicio.org

Ells i nosaltres... 

llei podem obtenir més estabi-
litat i sostenibilitat econòmica. 
Els problemes de finançament 
greus que arrosseguem des de 
fa anys tenen conseqüències 
directes en la continuïtat i 
qualitat dels projectes, però 
també en les persones i les 
condicions laborals de les 
professionals. Cal un siste-
ma de finançament més just, 
estable i coherent.  Confiem 
que el Parlament doni suport 
a la legítima reivindicació 
d’unes entitats que som es-
sencials per garantir l’accés 
als drets socials i que mai 
hem deixat d’estar al costat 
de les persones.
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 Opinió

Hi ha evidències que 
demostren que hi ha 
un buit de 6.000 hores 
entre un infant que ha 
realitzat activitats de 
lleure i amb la família, 
respecte d’un que no ho 
ha fet durant tota l’es-
colarització obligatòria. 
Un buit que des de Fun-
desplai amb el suport de 
tothom volem contri-
buir a fer desaparèixer.

03

fundesplai 

Fundesplai
Temps per Cures Ucraïna 
atén més de 790 infants 
i joves cada mes

Patronat
Renovació de part 
dels membres 
d’aquest òrgan de 
govern de l’entitat

pàg. 11pàg. 5

A peu de carrer
Entrevista a 
Aitor Sánchez, 
dietista 
nutricionista 
i divulgador

pàg. 16

Durant cinc 
edicions 
Fundesplai 

ha dut a terme el 
Sopar Solidari per 
a la recaptació de 
fons que es destinen 
a programes a favor 
d’infants en situació 
de vulnerabilitat. En 
aquesta ocasió, les 
persones que hi vul·
guin col·laborar ho 
podran fer amb una 
aportació solidària i 
podran gaudir d’un 
sopar al restaurant 
Semproniana de la 
xef Ada Parellada.

L’objectiu d’aquesta 
campanya solidària, 
que es durà a terme 
durant el Nadal, és po-
der ajudar els infants 
de famílies en situació 
de vulnerabilitat que 
durant el curs escolar 
tenen dificultats per 
accedir al menjador es-
colar, per participar en 
activitats extraescolars 
o per rebre reforç edu-
catiu o anar de colònies.

D’aquesta manera, 
aquelles persones que 
vulguin col·laborar a 
través del Sopar Soli-
dari podran fer els seus 
donatius a través del 
lloc web de Fundesplai 
durant aquests dies fes-
tius i gaudir d’un sopar 
al restaurant Semproni-
ana d’Ada Parellada.

Un 28,6% 
d’infants viu en 
risc de pobresa
Aquesta campanya vol 
donar una resposta 
davant les darreres xi-
fres de l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya 
(Idescat), que indiquen 
que un 28,6% d’infants 

Fes aquí  
la teva 
inscripció 
solidaria

 Campanya solidària. L’acte, en col·laboració amb Ada Parellada, tindrà un nou format

Nova edició del Sopar Solidari 
a favor de la infància
@mariabrunob 

Maria  
Bruno

a Catalunya viu en risc 
de pobresa. Això signi-
fica que moltes famí-
lies tenen problemes 
per comprar productes 
alimentaris per a una 
dieta equilibrada, no 
poden fer front a una 
despesa imprevista o 
comprar el material es-
colar necessari per als 
seus fills i filles. Una 
situació que s’ha vist 
agreujada els darrers 
mesos per l’alça dels 
preus per la inflació i 
la situació de crisi ener-
gètica.

Per aquest motiu, des de 
Fundesplai impulsem la 
campanya solidària per 
a la igualtat dels drets 
i oportunitats en la in-
fància, que busca mobi-
litzar la societat: parti-
culars, administracions 
públiques i empreses.

La importància 
del lleure educatiu
El menjador escolar 
garanteix una nutrició 
adequada dels infants 
en un moment fona-
mental del seu desen-
volupament, a més 
d’un espai educatiu on 
aprendre hàbits saluda-
bles i valors. Les activi-
tats extraescolars esti-
mulen els aprenentatges 
i les competències que 
potencien el desenvo-
lupament integral dels 
infants i les de reforç 
educatiu.

Esther 
Prieto

Directora de 
l’Escola Ciutat 

Cooperativa 
(Sant Boi de 

Llobregat)

Aquest Nadal,

6a
edició

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

www.fundesplai.org

Fes el teu donatiu i podràs anar 
a sopar al Restaurant Semproniana 
de la xef Ada Parellada.
Podràs fer la teva reserva fins al 30 de novembre de 2023 i desgravar-te fins al 95% del teu donatiu.

col·labora a favor 
de la infància 
amb el sopar solidari 
de Fundesplai

Fes la teva
inscripció
solidària

 a partir de 30 €

Després d’una pandè-
mia i valorant la situ-
ació actual del nostre 
alumnat, veiem la gran 
necessitat del lleure 
educatiu: suposa una 
experiència de convi-
vència i aprenentatge 
que s’hauria de fer cada 
curs, amb tot l’alumnat, 
però la realitat és que 
a la nostra escola no és 
possible fer-ho cada any. 
Deixen d’explorar una 
realitat completament 
diferent de la quotidia-
nitat. El lleure suposa un 
aprenentatge de valors 
com la convivència, 
el respecte mutu, la 
solidaritat, la sosteni-
bilitat... i conèixer-se 
un mateix, provar els 
límits propis, descobrir 
noves habilitats, crear 
nous vincles, expressar 
emocions, desfer-se 
d’algunes etiquetes... i 
viure una experiència 
significativa que per a 
cada infant sempre és 
diferent i única.
Un exemple en són les 
colònies, on els infants 
expressen i posen nom 
als seus sentiments i 
emocions, en un entorn 
que els acompanya 
sense judici quan 
experimenten sensaci-
ons i sentiments nous, 
que fins ara no havien 
sentit. Seria desitjable 
poder oferir aquesta 
gran oportunitat a tots 
els infants.
Els beneficis del lleure 
són molts per a qualse-
vol infant, afavoreixen 
la socialització en un 
espai molt diferent del 
de l’escola, on el joc és 
el principal instrument 
i el fet de passar-ho bé 
és el principal objectiu. 
El monitor o la monitora 
no són mestres (o no 
necessàriament ho han 
de ser) i exerceixen un 
rol des de la proximitat 
que serveix d’exemple 
als nens i nenes. Per 
finalitzar, cal destacar la 
importància de treballar 
en xarxa entre tots els 
agents educatius per 
garantir un millor treball 
amb els infants.

El lleure, una 
oportunitat 
educativa per 
als infants
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Celebració. El dissabte 19 de novembre els visitants van gaudir d’una jornada de portes obertes, activitats infantils, tallers d’alimentació i un pastís d’aniversari.

Cuina de tardor. El va dinamitzar My Grand Chef. Tots els públics. L’exposició està pensada per a totes les edats.

Dissabte 19 de 
novembre l’ex·
posició “Menja. 

Actua. Impacta” de 
Fundesplai va celebrar 
el seu primer aniversa·
ri amb una jornada de 
portes obertes en què 
van participar cente·
nars de persones. En 
aquests dotze mesos 
milers de visitants, 
centenars de grups 
d’escoles, instituts i 
universitats, represen·
tants institucionals... 
han pogut descobrir 
com menjant podem 
canviar el món.

Durant tot el dia, infants, 
joves i famílies van conèi-
xer l’exposició i van par-
ticipar en tallers com el 
de “Cuina de tardor”, el 
de “No m’ho empasso”, 
sobre la influència de la 
publicitat alimentària en 
els infants o el de receptes 
amb el xef Sergi de Meià.

A més, també es van fer 
tallers infantils, sortejos 
i visites a preu reduït a 
“Escape Food 2050” i 
“Escape Food Junior”. 

Els 1.500 m2 de la mos-
tra permeten als visi-
tants fer un recorregut 

 Exposició  “Menja. Actua. Impacta” de Fundesplai celebra el primer aniversari

Un any descobrint com menjant 
podem canviar el món

programes europeus 
EAT:LIFE i EUKI-Parem 
Taula pel Clima.

D’altra banda, Fundes-
plai també ha participat 
en diferents espais de 
debat sobre sostenibilitat 
alimentària per donar a 
conèixer “Menja. Actua. 

per les seves innova-
dores instal·lacions en 
cinc espais diferents: 
una sala immersiva 
inicial a ritme de rap, 
un espai expositiu per 
descobrir els principals 
reptes de l’alimentació 
als quals cal fer front 
davant l’actual situació 
d’emergència planetà-
ria, un espai de reflexió 
per conèixer l’impacte 
de les nostres deci-
sions, un “mercat de 
solucions” i un espai 
interactiu.

Tallers, conferències, 
showcookings...
Des de la seva posada 
en marxa, la mostra ha 
comptat amb un pro-
grama associat de con-
ferències, tallers i actes, 
tant presencials com 
virtuals, per apropar a 
l’opinió pública diferents 
aspectes dels sistemes 

alimentaris, l’agricultura 
sostenible, els aliments 
de proximitat, etc. Fins 
al moment, s’han orga-
nitzat 34 esdeveniments 
que han arribat a prop 
de 8.000 persones. Des-
taca la conferència del 
divulgador i dietista-nu-
tricionista Aitor Sánchez 

sobre la publicitat en la 
l’alimentació, el showco-
oking “Receptes per a 
una planeta saludable” 
de l’ecoxef Alf Mota o 
diferents tallers sobre 
vermicultura o cuina de 
reaprofitament. Mol-
tes d’aquestes activitats 
s’han fet en el marc dels 

Alberto Garzón, ministre de Consum 
del govern espanyol; Maria Eugènia 
Gay, delegada del Govern a Catalu-
nya, i Lluís Mijoler, alcalde del Prat de 
Llobregat, acompanyats de membres 
dels seus respectius equips, van visi-
tar el 31 d’agost de 2022 la seu de 
Fundesplai al Prat de Llobregat. En la 
trobada, Garzón, Gay i Mijoler es van 
reunir amb Josep Gassó, Anna Romeu 
i Jordi Simó, president i vicepresidents 
de Fundesplai respectivament, i altres 
representants de l’entitat. Durant 
la trobada, el ministre de Consum 
va visitar l’exposició “Menja. Actua. 

Impacta” i va ressaltar les coinci-
dències en l’impuls d’iniciatives pel 
consum responsable i sostenible entre 
els objectius del seu ministeri i de 
Fundesplai.

El ministre de Consum, Alberto 
Garzón, va visitar l’exposició

Impacta”. Així, el 27 
d’octubre de 2022 Carles 
Xifra, director de l’expo-
sició, va participar en 
les jornades #Unocon-
cinco a Madrid per a la 
transformació cap a una 
alimentació sostenible 
que va organitzar la Fun-
dació Daniel i Nina Ca-
rasso i en què també va 
intervenir el ministre de 
Consum, Alberto Garzón. 

Una exposició 
premiada
“Menja. Actua. Impacta”
va ser reconeguda amb 
el Premi Responsabilitat
Gastronòmica en la ca-
tegoria d’Iniciativa Res-
ponsable de Slow Food 
Barcelona, una comu-
nitat que comparteix 
els valors del moviment 
internacional Slow Food: 
producció alimentària 
neta, bona i justa. El 
guardó es va lliurar en 
el marc de la fira Terra 
i Gust, celebrada durant 
les festes de la Mercè de 
Barcelona. D’altra ban-
da, l’exposició també va 
rebre el primer premi per 
la promoció de la salut 
mitjançant l’alimenta-
ció saludable a l’Àmbit 
Comunitari, atorgat per 
l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya. El reco-
neixement es va lliurar 
en la XV Jornada PAAS 
2022: “Salut i joves. Par-
lem-ne!”.

Carles 
Xifra

@carlesxifra
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 Conveni  . Gràcies a l’acord entre les fundacions Fluidra, Fundesplai i el mateix CRAM

El CRAM millorarà les seves instal·lacions per 
optimitzar l’activitat veterinària i educativa

E l 29 de setem·
bre es va reunir 
el Patronat de 

Fundesplai, que va 
acordar una impor·
tant renovació dels 
seus membres. El 
nou patronat hau·
rà d’impulsar els 
canvis per fer front 
als reptes de futur i 
dirigir un nou cicle 
de l’entitat.

La renovació d’aquest 
òrgan de govern de la 
Fundació s’ha guiat per 
la voluntat de millorar 
la seva governança amb 
criteris participatius i de 
democràcia interna i en 
coherència amb els seus 
principis i valors.

La Fundació 
Fluidra, la 
Fundació CRAM 

i Fundesplai van sig·
nar el 28 d’octubre 
de 2022 un conveni 
de col·laboració per 
a l’impuls i realitza·
ció d’un projecte de 
millora i remodela·
ció de les instal·laci·

Un centre de 
referència al delta 
del Llobregat
La inversió també per-
metrà millorar les in-
fraestructures per tal 
de facilitar les activitats 
educatives per donar a 
conèixer les espècies i 
els ecosistemes marins 
en perill d’extinció, les 
causes que els amenacen 
i les principals solucions 
individuals i col·lectives 
per a la conservació de la 
biodiversitat marina.Rescat. Es podran atendre més animals marins. FOTO: FUNDESPLAI

ons del CRAM al Prat 
del Llobregat, que 
permetrà augmentar 
els rescats i assistèn·
cies veterinàries als 
animals marins com 
tortugues, cetacis i 
aus. 

L’actuació permetrà 
ampliar la capacitat de 
resposta en les accions 
de clínica i rescat de 
fauna marina protegi-
da, aportant a les instal-
lacions les condicions 

tècniques que les per-
metin ser operatives 
durant tot l’any, millo-
rant el tractament i la 
qualitat de les aigües i 
el seu rendiment i efi-
ciència energètica.

En el desenvolupa-
ment i execució del 
projecte, Fluidra uti-
litzarà les tecnologies 
més avançades, per 
tal de millorar el ren-
diment i l’eficiència 
energètica.

 Patronat . Amb critèris participatius i en coherència amb els seus valors 

Renovació del Patronat de Fundesplai 
per fer front als reptes de futur

També cal destacar com 
a novetats importants la 
voluntat d’incloure al 
Patronat, entre d’altres, 
persones vinculades a la 
gestió directa de l’enti-
tat i la incorporació de 
nous membres d’altres 
organitzacions amb les 
quals compartim ob-
jectius i treballem fent 
xarxa (Fundació CRAM, 
Fundação Pró-Cerra-
do...). 

Cal remarcar la creació 
d’un nou òrgan consul-
tiu anomenat el ‘Senat’, 
del qual passen a for-
mar part els patrons i 
patrones fundadores 
que superen els 80 
anys i volen continuar 
vinculats a l’entitat. En 
aquests moments el ‘Se-
nat’ queda integrat per 
Rosa Romeu, Salvador 
Carrasco i Amparo Por-
cel.

Renovació. Amb aquests canvis s’han incorporat persones vinculades a la gestió directa de l’entitat.

Nous membres. D’esquerra a dreta, Cristina Rodríguez, Carles Xifra i María José Navarrete de Fundesplai; Renata Miceli, de Fundaçao Pró-Cerrado, i Joan Carrillo, de la Fundació CRAM.

NÚRIA VALLS, nova secretària d’Infància, 
Adolescència i Joventut de la Generalitat
Núria Valls Carol, directora general de Fundación Esplai Ciudadanía 
Comprometida, deixa les responsabilitats que ha estat exercint fins 
al moment per ocupar el càrrec de secretària d’Infància, Adolescència i 
Joventut al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Víctor Hugo Martínez Buixeda, fins al moment adjunt a la direcció, 
ocupa ara la direcció general de Fundación Esplai.

Clara 
Rodríguez
Coordinadora 
general 
del CRAM

@AlfonsValle 

Alfons 
Valle
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 Petita infància. L’equip de Fundesplai gestiona de forma integral set escoles bressol municipals 

Més serveis per als infants de 0 a 3 anys

Des del departa·
ment de Petita 
Infància de 

Fundesplai es tre·
balla per un model 
participatiu, inclusiu 
i compartit entre tots 
els agents que con·
formen la comunitat 
educativa. Un model 
que posa l’infant i les 
seves necessitats al 
centre de les accions, 
que acompanya les fa·
mílies durant els pri·
mers anys de criança 
i que intenta donar 
resposta a les necessi·
tats socials emergents 
oferint programes 

Participatiu. El model d’escoles bressol de Fundesplai és inclusiu i compartit.

innovadors, flexibles i 
creatius.

En l’actualitat, s’inte-
gren diferents serveis 
adreçats a famílies amb 
infants de 0 a 6 anys: 
la gestió integral de set 
escoles bressol munici-
pals, el suport educatiu 
i el servei d’estiu a tren-
ta-tres escoles bressol i 
setze espais familiars a la 
província de Barcelona. 

A més, s’ofereixen altres 
serveis com formació i 
xerrades per a profes-
sionals i famílies, i una 
proposta d’activitats 
compartides que promo-
uen el lleure en família.

Enguany, cal destacar 
la reobertura de tots els 

@mcanadasvazquez 

Meritxell 
Cañadas 

espais familiars muni-
cipals que restaven tan-
cats des de la pandèmia i 
l’ampliació de la presèn-
cia en la gestió integral 
de les escoles bressols, 
sumant-ne sis de noves 

a la comarca del Baix 
Llobregat.

Pel que fa a la proposta 
educativa “Menjar can-
via el món”, s’han ela-
borat les orientacions 

sobre alimentació en 
petita infància i l’equip 
de Fundesplai ha parti-
cipat activament en la 
nova guia d’Alimentació 
saludable en la primera 
infància de l’ASPCAT. 

Finalment, acaba el tri-
mestre amb les 11es Jor-
nades formatives per a 
tots els equips amb una 
participació de 70 per-
sones, en què s’ha po-
gut aprofundir en temes 
com: la neuroeducació i 
el disseny d’espais, el 
concepte d’infant, el 
model d’intervenció i 
l’acompanyament a les 
necessitats específiques 
de suport educatiu. 

Des del departament 
de Petita Infància es 
continua treballant per 
visibilitzar l’etapa de 0 
a 3 anys, sovint obli-
dada, per reivindicar 
els drets dels infants i 
de les famílies per fer 
possible una cultura 
d’infància.

Amb aquesta 
iniciativa es va 
posar el focus 

en la reivindicació del 
dret a rebre una infor·
mació certa i a la salut 
dels nens i nenes, a 
través d’una acció col·
lectiva que va acabar 
amb la creació i lectu·
ra de manifestos.

El 20 de novembre és 
una data assenyalada a 
Fundesplai, ja que cada 
any s’hi duen a terme 
actes pel Dia Universal 
dels Drets de l’Infant. 
Enguany, en la línia de 
la proposta educativa 
“Menjar canvia el món”, 
78 centres educatius a 
través del temps de mig-
dia i 40 esplais es van su-
mar a la companya “No 
m’ho empasso”amb més 
de 30.000 infants.

Es tracta d’una campa-
nya que posa l’accent en 

 Dret a la salut . Escoles i esplais van organitzar activitats en el marc de la campanya “No m’ho empasso” 

Més de 30.000 infants i joves 
reivindiquen els drets dels infants

Alimentació. Es van fer tallers per conscienciar sobre com influeix la publicitat en la nutrició dels infants i joves

El 20 de novembre, a més, va tenir 
lloc a la seu de Fundesplai (al Prat 
de Llobregat) el primer Congrés dels 
Infants i els Adolescents, organitzat 
pel Consell Nacional dels Infants i els 
Adolescents de Catalunya.

En l’esdeveniment, els infants i joves 

van parlar de l’educació i l’escola, i 
van realitzar dinàmiques per debatre 
sobre aquestes temàtiques des de la 
seva experiència i necessitats. En el 
congrés també es va lliurar el premi 
de Reconeixement a la Infància i l’Ado-
lescència a la dibuixant Pilarín Bayés.

la influència de la publi-
citat en les preferències 
alimentàries dels in-
fants. L’objectiu és re-
clamar el dret a la salut 
i a rebre informació ve-
raç, tal com s’estableix 
en la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant.

La participació 
dels infants
Prèviament al 20 de 
novembre es va treba-
llar amb els nens, ne-
nes i joves per donar a 
conèixer les tècniques i 
els reclams que utilitza 

Des dels diferents espais 
participants en la campa-
nya “No m’ho empasso” 
s’han dut a terme gran 
quantitat de manualitats 
posant l’èmfasi en els 
productes poc saludables. 

78 centres 
educatius 
a través del 
temps de 
migdia i 40 
esplais es van 
sumar a la 
companya ‘No 
m’ho empasso’

I Congrés dels Infants i Adolescents

que contenen la ma-
joria dels productes 
que s’anuncien per als 
infants i com aquests 
afecten la salut, per tal 
de promoure hàbits ali-
mentaris saludables.

la publicitat alimentà-
ria per atreure l’inte-
rès sobre determinats 
productes. També es va 
donar informació sobre 
la quantitat de sucres i 
greixos no saludables 

Susagna  
Escardíbul

@sescardibul3

Descobreix 
més  
projectes

També s’han realitzat xer-
rades i, fins i tot, progra-
mes informatius produïts 
per als nens i nenes refle-
xionant sobre l’alimenta-
ció i la publicitat. Totes 
aquestes activitats han 
servit per treballar entorn 
d’aquestes qüestions i per 
poder acabar la setmana 
amb la redacció i lectura 
de manifestos elaborats 
pels centres i esplais, en 
els quals es recullen les 
opinions i reivindicaci-
ons dels infants en relació 
amb tot el que s’ha après.
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Demà Jove recull 
l’experiència de més 
de 30 anys de la 
Fundació Renapsi al 
Brasil, que, en aquest 
temps, ha arribat a 
més de 200.000 joves 
amb les seves accions 
per la inclusió socio-
laboral. A Catalunya, 
ja s’estan formant i 
treballant 300 joves. 
Fundesplai i Renapsi, 
amb la col·laboració 
del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, hem 
pogut constatar la 
bona acollida de la 
iniciativa a Catalunya 
i obrir noves oportu-
nitats a Europa.

La principal raó de 
l’èxit del Demà Jove 
és que fa servir una 
metodologia única 
que uneix formació, 
orientació, ocupació 
i ingressos. Aquest 
darrer element és 
fonamental, ja que 
permet a les perso-
nes participants tenir 
una renda per iniciar 
un projecte vital o 
contribuir en la seva 
família. L’altra clau és 
l’acompanyament i 
l’orientació a aques-
tes persones joves, 
que es troben en situ-
ació de vulnerabilitat 
i sovint són invisibles 
per a les polítiques 
públiques.

Una fórmula d’èxit 
que fem possible en-
titats i persones que 
somiem amb utopies 
realitzables i apostem 
per l’apoderament de 
les persones joves.

 Opinió

Una fórmula 
d’èxit

Adair 
Meira

Fundador 
Renapsi

xxx. xxx. FOTOS: FUNDESPLAI

Presentació. A l’acte hi van assistir centenars d’assistents i representants institucionals per conèixer el programa

 Formació. El programa dona sortides a joves amb poca formació o experiència  

Demà Jove insereix prop de 
300 joves en el mercat laboral

El 16 de novem·
bre es va dur 
a terme l’acte 

de presentació del 
programa Demà Jove, 
impulsat per Fundes·
plai prenent com a 
model l’experiència 
del Brasil de l’entitat 
Renapsi. 

La presentació va ser 
l’acte central del 1r En-
contro Barcelona 2022, 
que entre els dies 12 i 17 
de novembre va acollir 
una delegació de joves 
brasilers que partici-
pen en el Demà Jove en 
aquell país, de l’organit-
zació Renapsi, impulsora 
inicial del programa, i de 
representants del govern 
de Goiàs, un dels estats 
brasilers on es desenvo-
lupa aquesta iniciativa. 
L’Encontro va incloure 
una intensa agenda amb 
actes institucionals, visi-
tes a un esplai, una esco-
la o a llocs emblemàtics 
de Barcelona. Les jorna-
des van culminar amb la 
presentació al Parlament 
Europeu (Brussel·les) de 
la iniciativa.

Fundesplai va presen-
tar el programa Demà 
Jove, que té per objectiu 
inserir en el mercat la-

boral persones joves en 
situació d’atur i/o amb 
poca formació. Aquesta 
iniciativa combina apre-
nentatge, acompanya-
ment personalitzat i un 
contracte laboral des del 
primer dia.

Aquesta actuació està im-
pulsada i subvencionada 
pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) 
i des del novembre comp-
ta amb 300 participants. 

L’acte del 16 de novem-
bre va comptar amb 
una gran representació 
d’institucions i orga-
nitzacions socials que 
es correspon a l’ampli 
impacte social de la 
proposta, així com joves.

En aquest sentit, Jo-
sep Gassó, president de 
Fundesplai, l’entitat que 
lidera el programa a Ca-
talunya, va destacar els 

valors de la iniciativa: 
“És important que les 
persones joves puguin 
treballar i formar-se, 
però sobretot cal que re-
cuperin l’esperança per 
fer un món millor”.

Entre els ponents insti-
tucionals també va assis-
tir-hi Carles Campuzano, 
conseller del Departa-
ment de Drets Socials de 
la Generalitat, que va re-
marcar que Fundesplai 
dona el poder i la veu a 
les persones joves a tra-
vés de projectes com el 
Demà Jove. Per la seva 
part, Esther María Pérez, 
subdirectora general de 
Polítiques d’Inclusió del 
Ministeri d’Inclusió, va 
ressaltar la importància 
de les polítiques públi-
ques en la lluita contra 
l’exclusió i la pobresa.

L’acte també va voler do-
nar veu a les entitats de 

l’àmbit laboral, amb En-
ric Vinaixa, secretari de 
Treball del Departament 
d’Empresa i Treball de la 
Generalitat, i Sílvia Miró, 
directora de l’Àrea de 
Treball de Pimec.

També van prendre part 
en la presentació respon-
sables de l’entitat impul-
sora del programa Demà 
Jove al Brasil, que du-
rant uns dies van visitar 
Catalunya. Adair Meira, 
fundador de Renapsi, va 
parlar de la importància 
d’aquest esforç, que està 
arribant a 24.000 joves a 

Cal construir 
aliances per 
assolir el repte 
d’incorporar 
les persones 
joves en el 
mercat laboral

Sandra 
Pulido

@sandrapulidoplaza

Recupera 
l’acte de 
presentació

tot el país i a 6.000 a l’es-
tat de Goiás. En aquesta 
línia, Gracinha Caiado, 
presidenta del Grupo 
Tècnic i Social de l’estat 
de Goiás (Brasil) —on es 
desenvolupa el progra-
ma—, va assenyalar la 
seva ambició per arribar 
a 20.000 nois i noies.

Igualment, hi van in-
tervenir Cristina Rodrí-
guez, directora general 
de Fundesplai, i Juan 
Carlos Moreno, director 
executiu de Demà Jovem 
by Renapsi. Rodríguez 
va destacar la figura de 
l’aprenent “que es forma 
i treballa” i Moreno, que 
es tracta “d’un dels pro-
grames socials d’apre-
nentatge més importants 
del món”.

FO
TO

: 
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A
R
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  Han dit sobre Demà Jove

Durant la troba·
da els i les joves 
i altres refe·

rents del programa 
Demà Jove al Brasil 
i de Fundesplai van 
tenir l’oportunitat de 
presentar el progra·
ma i l’experiència 
en diferents espais 
institucionals.

Entre els diferents actes 
institucionals, cal remar-
car la visita al Palau de 
la Generalitat, on els i 
les joves participants en 
la trobada van ser rebuts 
pel president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, i 
pel conseller de Drets So-
cials, Carles Campuzano.

En tot moment es va re-
marcar la importància 
d’un programa d’aques-
tes característiques 
davant dels reptes i di-
ficultats actuals amb el 
jovent. A banda d’això, 
però, les persones joves 
van prendre la paraula 
en la recepció com a re-
presentants de tots els 
que hi participen a Ca-
talunya i al Brasil.

Nicole Osorio, participant 
al Demà Jove de Fun-
desplai, va manifestar: 
“Aquesta oportunitat té 
un impacte en la nostra 
forma de veure i estar al 
món i en la manera com 
ens hi desenvolupem”. En 
representació dels seus 
companys i companyes, 
va afegir: “Estem més 
preparades, empodera-

8

CARLES CAMPUZANO: 
“Continuarem 
treballant 
plegats amb 
Fundesplai 
per oferir 
oportunitats 
als nostres 
joves”

monogràfic

des i amb moltes ganes de 
continuar creixent i volem 
expandir aquesta visió a 
les generacions que han 
de venir”.

Des de Renapsi, Elisa 
Rosa Felicio també va 

Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat

Anna Martín Cuello
Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i 

Comunitària del Prat de Llobregat

Esther María Pérez Quintana
Subdirectora General de Polítiques d’Inclusió 

del Ministeri d’Inclusió

Carles Campuzano Canadès
Conseller de Drets Socials de la Generalitat

El projecte representa l’energia, la 
vitalitat i la voluntat transformadora 
dels joves i constata la necessitat 
de posar en valor i tenir en compte 
sempre la veu de la joventut, el seu 
punt de vista, les seves necessitats 
i les seves inquietuds. Els joves no 
només són el futur, són el present.

És un plaer i ens agrada molt saber 
que hi ha projectes com el de Demà 
Jove que aquí impulsa Fundesplai. 
Perquè incitaves com aquesta im-
pacten molt positivament en la 
vida de les persones joves i això 
beneficia tothom. Són necessa-
ris, programes com aquest.

La inclusió social és un repte tan 
rellevant que no pot ser abordat 
exclusivament pel sector públic. 
En aquest sentit és molt important 
implicar el sector privat per acon-
seguir la inclusió de les persones 
en situació de vulnerabilitat. Cal 
col·laboració públic i privada.

Cal construir aliances per assolir 
el repte d’incorporar les persones 
joves en el mercat laboral. Aquest 
projecte és molt inspirador per 
trencar el cicle viciós que suposa 
que els joves no tinguin oportuni-
tats per trobar feina i això els faci 
no tenir experiència.

 Demà Jove. El grup de joves va participar en diversos actes institucionals per donar a conèixer el programa i van visitar espais educatius com escoles i esplais

El programa                      és ja un referent 
per donar resposta a les necessitats del jovent

2

@issantero 

Isabel 
Santero

3

1
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Sílvia Miró Martín
Directora de l’Àrea de Treball de Pimec

Roberto Naves
Alcalde d’Anápolis (Brasil)

Enric Vinaixa i Bonet
Secretari de Treball del Departament d’Em-

presa i Treball de la Generalitat de Catalunya

La necessitat d’ocupar llocs de feina 
tècnics evidencia que la FP és un 
element clau i és una garantia de fei-
na. Per això projectes com el Demà 
Jove són tan necessaris. També cal 
oblidar la idea que la formació es fa 
només quan un és jove i això es veu 
amb la transformació digital.

Sé que els joves que són aquí, 
fent aquest programa, hi són per-
què s’ho mereixen, i espero que 
tant els joves del Brasil com els 
de Fundesplai puguin contagiar i 
demostrar a la resta de persones 
tot el que es pot aconseguir amb 
aquesta experiència.

Amb aquest projecte estem davant 
d’un cas d’èxit. El projecte Demà 
Jove va més enllà, tenir aquí 300 
joves és un projecte, m’atreviria 
a dir, de país. L’FPO Dual és una 
aposta absoluta del Govern de la 
Generalitat perquè és un element 
vertebrador del país.

Gracinha Caiado
Presidenta del Grup Tècnic i Social 

de l’estat de Goiás (Brasil)

Som ambiciosos amb el que podem 
fer gràcies a aquest projecte, i en 
els pròxims anys i volem arribar als 
20.000 joves a través d’aquest pro-
grama. Entenem que als joves que 
neixen en un entorn de pobresa no 
els podem privar d’accés a estudis 
ni d’oportunitats.

 Demà Jove. El grup de joves va participar en diversos actes institucionals per donar a conèixer el programa i van visitar espais educatius com escoles i esplais tunitats. Amb el suport que 
tenim sabem que podem 
arribar allà on vulguem”.

Durant l’Encontro també 
van visitar l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat, on van ser 
rebudes per la tinenta d’al-
calde de l’Àrea d’Acció So-
cial i Comunitària. En l’acte 
es va assenyalar l’impacte 
directe de l’acció de Fun-
desplai amb els i les joves 
amb programes com aquest. 
Tots els participants en la 
trobada també van gaudir 
d’un sopar a la seu de Fun-
desplai, un espai de trobada 
per a totes les persones que 
fan possible el Demà Jove i 
que hi participen. 

El programa                      és ja un referent 
per donar resposta a les necessitats del jovent

1  D’esquerra a dreta, Adair 
Meira i Maria Raquel Barbosa, 
fundador i presidenta de Re-
napsi; Gracinha Caiado, presi-
denta del Grup Tècnic i Social 
de l’estat de Goiás (Brasil); Ro-
berto Naves, alcalde d’Anápolis 
(Brasil); Pere Aragonès, presi-
dent de la Generalitat; Carles 
Campuzano, conseller de Drets 
Socials; Josep Gassó, president 
de Fundesplai, i Núria Valls, se-
cretària d’Infància i Joventut.

2  Anna Martín Cuella, tinen-
ta d’alcalde de l’Ajuntament del 
Prat, va rebre les delegacions 
de Fundesplai, Renapsi i l’es-
tat de Goiàs i els i les joves del 
Demà Jove al consistori.

3  Visita al Centre d’Esplai 
Pubilla Cases - Can Vidalet 
(l’Hospitalet - Esplugues de 
Llobregat).

4  El grup participant en l’in-
tercanvi va gaudir d’una in-
tensa agenda de visites, entre 
elles el congrés Smart City de 
Barcelona.

5  Els i les joves van ser pro-
tagonistes de l’acte central, 
celebrat a Fundesplai el 16 de 
novembre.

6  Cristina Rodríguez, direc-
tora general de Fundesplai, va 
destacar la importància per la 
inclusió del programa.

destacar les oportuni-
tats que han aconseguit: 
“Aquest projecte ens ha su-
posat un gran impacte, no 
només professionalment, 
sinó també en l’esfera per-
sonal. En el meu cas, des 
que hi participo m’he ado-
nat que tinc moltes opor-

5

6

Des del 2020, i gràcies al finança-
ment Erasmus+, Fundesplai ha liderat 
un projecte per avaluar la metodo-
logia del programa Demà Jove”par-
tint de la realitat dels països socis: 
Itàlia, Portugal, Romania, Suècia i 
Holanda. En el projecte europeu hi 
ha participat també la Universitat de 
Barcelona, contribuint en aquesta 
anàlisi i en les posteriors conclusions. 
Una delegació amb representants 
de Fundesplai i Renapsi va viatjar 
a Brussel·les, on dimecres 16 de 
novembre van presentar el projecte 
Demà Jove”a escala europea. Dijous 
17 de novembre, la mateixa delega-
ció va exposar al Parlament Europeu 
les conclusions del Erasmus+. 

Un programa 
amb vocació 
europea

4
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Maria Guerrini
BARCELONA

“Entrar en el mercat 
laboral ens dona esperança 
per un futur millor” 
Participar en el programa Demà 
Jove és molt emocionant a la 
meva vida. Sempre dic que va 
canviar, no només la meva si-
tuació, sinó també la de molts 
joves que hi participen o hi han 
participat.  Amb aquest progra-
ma els joves tenim la possibilitat 
de formar-nos i, sobretot, tenim 
un acompanyament perquè hi ha 
persones i l’empresa o institució 
que ens donen el seu suport per 
millorar i aprendre. En el meu lloc 
de feina he guanyat amics i una 
família, perquè he après moltíssim 
de cadascú d’ells.

“Amb Demà Jove 
podrem donar llum a les 
idees que tenim” 
Jo sentia que no podia evolucionar 
en la meva vida i necessitava 10 
o 15 anys més per poder veure’m 
com a adult, independitzat, amb 
una feina estable... Amb aquesta 
oportunitat em trobo a les portes 
de poder accedir a un món que fa 
un any ni pensava. Tinc sou, que 
em permet evolucionar cap a pos-
sibles estudis, i tinc una formació 
que em proporciona un aval. Moltes 
vegades hem vist les nostres aspi-
racions frustrades, però amb Demà 
Jove penso que molts de nosaltres 
podrem donar llum a les idees que 
tenim al cap.

“En el programa 
sempre m’he sentit 
escoltada i acompanyada” 
Ser jove avui dia implica moltes coses 
perquè volem independitzar-nos, sor-
tir de casa, tenir el nostre propi lloc... 
I les empreses i el mercat laboral ens 
demanen tenir estudis o experiència, 
o les dues. Vull agrair al programa 
Demà Jove de Fundesplai haver-me 
donat l’oportunitat de treballar en 
una escola i d’haver-nos donat for-
mació. Tot i que les coses no sempre 
van com una vol, sempre m’he sen-
tit escoltada i acompanyada. A més, 
Demà Jove m’ha permès reafirmar la 
meva vocació per l’educació i el dia 
de demà espero sortir amb el títol, 
experiència i contactes.

“Aquest programa m’ha 
ajudat molt positivament 
en l’esfera personal” 
Amb aquest programa ha canvi-
at la meva vida i la de la meva 
família. Entre altres coses, al pro-
grama del Brasil podem accedir a 
través d’una plataforma en línia 
a alguns temes molt importants, 
com la seguretat al lloc de feina, 
ètica moral, psicologia... A través 
d’aquests cursos tenim molts co-
neixements. Tot això ens ajuda-
rà per estar capacitats a l’hora 
d’entrar al mercat laboral. En el 
meu cas, també puc ajudar una 
mica amb les despeses de casa 
i això és molt important per a 
la família.

A mitjan novebre 
va tenir lloc el ‘I 
Encontro Demà 

Jove 2022, una troba·
da entre un grup de 
joves que participen 
en el programa Demà 
Jove, que es desen·
volupa al Brasil, a 
l’estat de Goiás, i del 
que es duu a terme a 
Fundesplai.

 Joves. En la trobada hi van participar joves del Brasil i del programa de Fundesplai

Els i les joves protagonitzen  
el 1r Encontro Barcelona 2022

Oscar 
Beltrán

com al Diari Ara, al 
congrés Smart City o al 
Camp Nou. Més enllà 
de les visites i actes ins-
titucionals, que van ser-
vir als i les participants 
per expressar la seva 
vivència al programa, la 
trobada va permetre a 
joves de Catalunya com 
la Rocio, el Kevin o l’Ed-
gar conèixer altres per-
sones que a l’altra banda 
del món també treballen 
per un futur millor, com 
la Brunna, la Luana o el 
Guilherme.

João Victor Gonçalves
GOIÀS (BRASIL)

Allana Vitória Ferreira
GOIÁS (BRASIL)

Miquel Àngel Muñoz
BARCELONA

Aquesta era la primera 
vegada per a les joves del 
projecte impulsat per Re-
napsi que trepitja-
ven territori ca-
talà, i durant el 
primer cap de 
setmana van 
c o n è i x e r 
alguns dels 
llocs més 
emblemàtics de 
Barcelona, com 
ara Montjuïc, el 
centre de la ciu-
tat o el temple de 
la Sagrada Família. 

Un dels episodis, però, 
més emocionants va ser 

el moment en el qual 
moltes de les jo-

ves del Brasil 
van veure 
el mar per 
primera ve-
gada.

Durant la resta 
de la setmana, els i 
les participants de 
la trobada també 
van fer altres vi-
sites per conèixer 
millor Catalunya, 

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

RESERVA 
EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS

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.

El programa, una 
iniciativa del 
Departament 

d’Igualtat i Feminis·
mes de la Generalitat 
de Catalunya, ofereix 
atenció lúdica, social 
i educativa en l’àmbit 
del lleure als infants 
i adolescents ucraï·
nesos de 0 a 16 anys 
acollits a Catalunya 
arran del conflicte 
bèl·lic. Alhora facilita 
un temps personal de 
respir a les persones 
adultes que tenen 
aquests menors d’edat 
a càrrec. 

Des de que el programa 
es va posar en marxa a 
l’estiu, aquesta inter-
venció i dinamització 
s’ha dut a terme a més 
de 40 municipis d’arreu 
de Catalunya amb la in-
tervenció a 35 serveis o 
equipaments cada mes. 
Tot això, gràcies a la im-
plicació i adaptació dels 
equips professionals que 
han desenvolupat acti-
vitats basades en el res-
pecte per les emocions 
pròpies i les dels altres, 
i la sensibilització per 
ajudar els infants i joves 
a expressar-se.

 Catalunya . El programa ha atès 1.600 nens i nenes ucraïneses en 40 municipis catalans 

Temps per Cures Ucraïna atén més 
de 790 infants i joves cada mes

Això ha suposat una 
mitjana mensual de 790 
infants i joves atesos, 
des del mes de juliol. 
En aquest sentit, Temps 
per Cures ha adaptat 
els serveis amb l’inici 
del curs escolar i fins a 
l’octubre hi han partici-

pat 1.600 infants i joves 
diferents.

El projecte, però, va més 
enllà de l’atenció direc-
tament amb els infants 
i joves, perquè també 
ha estat fonamental 
en aquesta intervenció 

poder alleugerir la situ-
ació familiar, facilitant 
un procés d’adaptació i 
acollida al dia a dia.

En aquesta línia, la mitja-
na mensual d’unitats fa-
miliars amb les quals s’ha 
treballat és de 537, amb 
tot el que això comporta 
per a una millor adapta-
ció al territori d’acollida. 
Cal destacar que una de 
les accions del programa 
Temps per Cures Ucraïna 
és la formació en l’àmbit 

37 dones 
ucraïneses 
han realitzat 
els cursos de 
lleure i 16 han 
aconseguit un 
contracte

Cada mes s’ha 
treballat de 
mitjana amb 
537 unitats 
familiars

del lleure de persones 
adultes.

Fins a 37 dones ucraïne-
ses han realitzat aquests 
cursos per poder millorar 
les seves opcions d’inser-
ció laboral a Catalunya 
com a monitores de lleu-
re, en espais de temps de 
migdia... Mostra del bon 
resultat de la iniciativa, 
més enllà de les valora-
cions manifestades pels 
mateixos usuaris i usuà-
ries, és que 16 d’aquestes 
dones ja han aconseguit 
un contracte com a mo-
nitores de temps de mig-
dia en diferents centres 
escolars.

A més a més, aquest 
programa col·labora es-
tretament amb les As-
sociacions de Famílies 
d’Alumnes de vint cen-
tres educatius per donar 
suport en el treball d’in-
clusió i alfabetització dels 
infants i joves ucraïnesos.

Temps per Cures Ucra-
ïna finalitza a finals dels 
2022, però abans des de 
Fundesplai es durà a ter-
me un cap de setmana en 
les cases de colònies per 
a les famílies com a acte 
de clausura del programa. 
Seran unes jornades molt 
especials perquè es com-
partiran vivències entre 
famílies i professionals 
en un entorn com Sau.

Formació. Les mares ucraïneses han fet formació en temps de lleure per inserir-se laboralment.

Lleure. Els infants i joves han gaudit de temps amb activitats de lleure monitoritzat.

Jordi  
Álvarez

@jordialvarez77
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 Suport Tercer Sector. L’acte repassa les principals normatives que afecten el sector

El Tercer Sector aborda 
els reptes de la nova normativa

 Mobilitat. Nova oportunitat per formar-se professionalment en un altre país

L’alumnat amb certificat de professionalitat 
també podrà fer Erasmus+

Una de les 
apostes més 
fermes de 

Fundesplai és la 
formació i inserció 
laboral de les per·
sones joves. Amb 
aquest objectiu 
l’entitat s’ha sumat al 
programa de beques 
Erasmus+ ITER Mo·
bility. Erasmus+. Per conèixer nous països  i aprendre idiomes.

Jornada virtual. Un centenar de persones van assistir a la jornada anual de Suport Tercer Sector.

Es tracta d’una gran 
oportunitat per a les 
persones que hagin 
cursat un certificat de 
professionalitat en un 
centre ITER Mobility 
per poder fer pràc-
tiques professionals 
durant tres mesos en 
alguna empresa estran-
gera. D’aquesta mane-
ra, els i les participants 
poden conèixer un nou 
país, aprendre un idio-
ma i millorar les com-
petències personals i 
professionals.

El programa ofereix 
una beca de viatge, 
allotjament i manuten-
ció mensual per tal de 
cobrir les depeses de la 
persona beneficiària, 
a banda de poder ob-
tenir un finançament 
extraordinari per a la 
formació en l’idioma o 
cobrir despeses deri-
vades del suport a la 
inclusió.

A més a més, aquest 
projecte també pre-
veu atorgar beques a 

@fundesplai

Meritxell  
Pascual

La jornada anual 
del departament 
de Suport Tercer 

Sector de Fundesplai 
es va celebrar diven·
dres 25 de novembre 
amb una assistència 
de més de 120 repre·
sentants d’organit·
zacions del Tercer 
Sector. L’objectiu 
d’aquest acte era 
donar a conèixer i 
explicar les idees clau 
i els aspectes més re·
llevants de les norma·
tives que actualment 
s’estan tramitant o 
estan a punt d’iniciar 
la seva tramitació i 
que afecten directa·
ment les entitats del 
Tercer Sector.

L’activitat va comptar 
amb les intervencions 
de representants de les 
entitats que han im-
pulsat les normatives 
més importants del 
sector: Llei del foment 
de l’associacionisme, 
Llei del Tercer Sector, 
Llei d’Economia Social 
i Solidària, Llei d’acció 
concertada i Llei de me-
cenatge. 

Maria  
Roda

@suport_org

En la seva intervenció 
Marc Viñas,  de la Di-
recció General d’Acció 
Cívic i Comunitària 
(DGACC) del Departa-
ment de Drets Socials, 
va posar de manifest 
que la futura llei inter-
pel·la tots els poders 
públics i serà d’obligat 
compliment tant per 
la Generalitat com per 
al món local. Sobre els 
beneficiaris, Viñas va 
detallar que “seran per 

a totes aquelles entitats 
jurídiques (associacions i 
fundacions) i també per a 
un tercer subjecte detec-
tat: els grups o platafor-

mes informals que beuen 
d’uns principis similars a 
les entitats formalment 
constituïdes”.

Per la seva part, Ro-
ger Civit,  director de 
la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de 
Catalunya, va ser molt 
categòric afirmant que 
la llei del Tercer Sector 
Social “vol corregir una 
anomalia existent”. El 
director de la Taula del 

Tercer Sector també va 
destacar que “el fet que 
un text normatiu reco-
negui el Tercer Sector 
Social ens blinda de cara 
a evitar que en un futur 
algú posi en qüestió el 
nostre paper”.

El representant de la 
Xarxa d’Economia So-
lidària de Catalunya 
(XES), Jordi Rojas, va 
detallar que la Llei d’Eco-
nomia Social i Solidària 

La llei del 
Tercer Sector 
evitarà que 
en el futur es 
qüestioni el 
nostre paper

Més 
contingut 
sobre 
la jornada

“és revolucionaria per-
què dona una llei a una 
alternativa socioeconò-
mica al model econòmic 
general”. Com els ante-
riors ponents, Rojas va 
remarcar la importància 
que tenen aquestes nor-
matives perquè donen a 
les entitats socials “lloc 
allà on es decideixen les 
polítiques públiques”.

Laia Grabulosa, directo-
ra de La Confederació, va 
explicar que la llei d’acció 
concertada “vol regular 
un instrument de l’admi-
nistració pública per pro-
moure serveis d’atenció a 
les persones”. També va 
constatar que “quan es 
parla de serveis públics 
d’atenció a les persones, 
no s’ajusta a les necessi-
tats dels serveis ni de les 
persones perquè funcio-
nen sota les dinàmiques 
del mercat”. Finalment, 
la directora de la Funda-
ció Catalunya Cultura, 
Maite Esteve, va recla-
mar que “la figura del 
mecenes no està recone-
guda de manera positiva. 
La societat té una visió 
molt estigmatitzada del 
mecenatge”.

les persones vincula-
des laboralment a un 
centre de formació 
ITER Mobility, per tal 
de conèixer la manera 
de treballar d’un altre 
país.

Erasmus+ Iter Mobi-
lity és un programa 
impulsat pel Servei 
d’Ocupació de Catalu-
nya i el Consorci per a 
la Formació Contínua 
de Catalunya i finan-
çat per la Unió Euro-
pea.

 Víctor Garcia - Suport Tercer Sector  Laia Grabulosa - La Confederació

 Maite Esteve - Fundació Catalunya Cultura  Jordi Rojas - (XES-AESCAT)

 Roger Civit - Taula del Tercer Sector Social Marc Viñas - DGACC Departament Drets Socials
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compromís i accions a 
favor del medi ambient.

Creus que no es 
tenen en compte les 
opinions dels in-
fants?
Nosaltres, els infants, 
al llarg de la història no 
hem estat escoltats. Els 
nens i nenes ja tenim la 
nostra veu i no necessi-
tem que ens la donin, el 
que cal és que l’escol-
tin i la tinguin en 
compte.

Que hi hagi in-
fants parlant 
en certs espais 
de debat és 
força anormal, 
perquè tradi-
cionalment no 
se’ns ha tingut 
en compte. Per 
tant, hi ha molts 
reptes i és difícil que la 
veu dels nens sigui es-
coltada.

Què poden fer els in-
fants per col·laborar 
en la lluita contra el 
canvi climàtic?
Penso que és molt 
important que tin-
guem en compte el 
paper de la ciuta-
dania, perquè com 
a tals podem actu-
ar. Però més con-
cretament, els 
infants poden 
crear les seves 
organitzacions, 
fer mobilitzaci-
ons i peticions 

nyats de la meva àvia 
i així vam començar a 
actuar. Fèiem accions 
gairebé setmanalment. 
Però també vam poder 
anar al Congrés de la 
República de Colòmbia 
per demanar que es le-
gisli per la vida.

La pandèmia va 
afectar Guardianes 
por la Vida?
Sí, vam haver de fer 
accions en línia. Però 
aleshores també vam 
començar a actuar als 
centres educatius i a 
fer educació ambiental. 
Penso que és important 
perquè la llavor de la 
societat és l’educació. 
Volíem que a les escoles 
i universitats s’hi inclo-
gués la qüestió climàti-
ca i ara tenim la xarxa 
d’escoles de Guardianes 
por la Vida, on ense-
nyem als infants què és 
el canvi climàtic.

Sovint parles d’“eco-
esperança”. Què és?
Amb la situació climà-
tica que tenim anem 
una mica endarrerits. 
Malgrat això, ho hem 
d’assumir amb espe-
rança, per això parlo 
d’“ecoesperança”. Mal-
grat que sigui un pano-
rama difícil, si no tenim 
esperança no farem res 
amb el canvi climàtic. 
I penso que ha de ser 
una esperança plena de 

13
el perfil

Francisco Javier Vera, 
amb només 12 anys, 
ja és un referent de 
l’activisme climàtic. 

Als 9 va començar les 
seves accions i amb 

amics de l’escola van 
crear Guardianes por 

la Vida, una entitat de 
la qual ara formen part 
uns 400 nens i nenes. 

Francisco Vera ha 
esdevingut una de les 
veus més influents en 
aquesta qüestió, i ha 
assistit a alguns dels 
esdeveniments més 

important per la lluita 
contra el canvi climàtic. 

Al juliol va estar a 
Centre Esplai fent una 
conferència coorganit-

zada per Fundesplai 
i Plant-For-The-Planet 
Spain en el marc del 

projecte europeu 
EAT:LIFE, a partir de la 
qual s’ha extret aques-

ta entrevista.

l’entrevista

@fundesplai

Cristina  
Costa

“Malgrat que sigui un 
panorama difícil, si no tenim 
esperança no farem res 
amb el canvi climàtic”

La llavor  
de la societat  
és l’educació

Els infants  
ja tenim la 
nostra veu, 
però cal  
que l’escoltin

monogràfic

Com neix el teu inte-
rès per la natura?
Jo soc d’un territori 
(Colòmbia) amb una 
biodiversitat molt rica i 
tot això em va fer sen-
sibilitzar des de ben pe-
tit. Penso que la família 
també és un factor molt 
important i la meva em 
va encomanar l’amor 
per la natura.

Com vas iniciar-te en 
el món de l’activisme 
pel clima?
Quan estava a cinquè, 
amb amics de l’escola 
vam fundar Guardianes 
por la Vida. Una tarda 
els vaig convidar a casa 
meva per fer unes pan-
cartes en referència al 
canvi climàtic i fer una 
marxa al nostre petit 
poble.

Aleshores ja vam comen-
çar a prendre conscièn-
cia de la crisi climàtica i 
la seva importància. En 
aquell moment vam fer 
una marxa des de casa 
meva fins a la plaça del 
poble fent una neteja i 
vam fer arengues per 
fer-nos sentir.

El que va començar 
com una activitat 
d’infants va esde-
venir un moviment 
important.
Inicialment, només 
érem sis nens acompa-

perquè la seva veu sigui 
escoltada.

En el dia a dia, indivi-
dualment podem reduir 
una mica el consum de 
carn, reemplaçar 
els envasos 
de plàstics 
per altres 
de reutilit-
zables o 
procurar 
utilitzar 
m i t j a n s 
de trans-
port soste-

D’on ets?
Soc de Villeta, un 
petit poble d’uns 
30.000 habitants.

A què t’agradaria 
dedicar-te en el 
futur?
A banda del medi 
ambient, també 
m’interessen molt la 
ciència, la geografia 
i la història. Però, 
en tot cas, encara 
queda molt perquè 
hagi de decidir.

Una persona que 
admiris?
Imagino que com 
molts altres nens i 
nenes, a mi m’agra-
da molt AuronPlay 
i també Ibai (entre 
ídols no puc compa-
rar).

Els teus referents 
en l’activisme?
En l’àmbit climàtic 
els meus referents 
són els meus com-
panys, que em van 
ajudar a crear Guar-
dianes por la Vida, i 
Greta Thunberg.

Un obstacle en la 
teva trajectòria? 
L’edat, perquè és 
molt difícil que ens 
tinguin en compte 
quan som nens. Mol-
ta gent fa crítiques 
destructives i això 
ha estat un gran 
obstacle.

Quina és la teva 
darrera publicació?
He escrit el llibre 
¿Qué es el cambio 
climático? Pregún-
tale a Francisco, 
en el qual s’explica 
aquesta qüestió tan 
complexa.

Qüestionari 
Proust

Francisco Vera
activista climàtic

nibles. Però crec que és 
important que esdevin-
guem activistes, perquè 
cadascú de nosaltres 
som influents i crec que 
ho podem aprofitar per 

al bé del medi 
ambient.
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Enguany Fundes·
plai ha posat en 
marxa el programa 

Awka, un grup d’acom·
panyament emocional 
i de suport per a dones 
que han patit algun tipus 
de violència de gènere i 
volen iniciar un procés 
d’empoderament.

“L’Awka està molt bé perquè 
podem compartir les nostres 
experiències. Venir aquí ens 
permet detectar patrons que es 
repeteixen en totes i aprenem 
a reconèixer-los”, comenta 
Marián Montenegro, parti-
cipant d’Awka. “Està molt bé 
poder parlar de com et sents i 
com estàs vivint aquestes situ-
acions”, afegeix. Amb aquest 
projecte es vol crear un espai 
de seguretat i suport, treballant 
des de l’empoderament, l’au-

toestima i l’autonomia de les 
dones participants. Es troben 
setmanalment per fer diferents 
tallers, dinàmiques i sortides 
que permeten la reflexió i la 
cohesió del grup que s’encar-
rega d’impulsar Àfrica Rabal. 
Les participants, a més, reben 
acompanyament i assessora-
ment jurídic. 

“Sento que quan ens trobem 
ens empoderem, perquè te-
nim la llibertat de parlar sobre 
aquest tema i és una teràpia. 
Trobar-nos amb les noies su-
posa una empenta per tirar 
endavant”, conclou Marián 
Montenegro. 

14
Sabíeu que 
Fundesplai 
té més de 
32.000 
seguidors entre 
les principals 
xarxes socials?

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

Generalitat de Catalu-
nya, El #president 
@perearagones ha rebut 
al #Palau joves brasilers 
i catalans que participen 
en el projecte d’inserció 
laboral #DemàJove’ de  
@fundesplai “La iniciativa 
recull una mirada encami-
nada a oferir oportuni-
tats en el present”

Afaescolaelcorb. Dia 
ple d’activitats relacio-
nades amb la Castanya-
da i el Halloween. I a la 
tarda, l’escola ha obert 
les portes a les famílies 
per poder disfrutar dels 
balls tradicions de cada 
classe. Ho han fet TOTS 
i TOTES molt bé!!!

Creu Roja Alt Penedès 
Continuem treballant 
contra el malbaratament 
d’aliments. Compartim 
9 propostes claus per 
reduir el malbaratament 
alimentari que ens 
proposa Fundesplai i 
@menjacatuaimpacta

Nadia Ghulam és es·
criptora, educado·
ra social i activista 

per la pau.

En l’actualitat, realitza forma-
cions de caràcter social, tant 
en l’àmbit de valors com de 
coneixement: convivència, 
ciutadania global, cooperació, 
no discriminació, no-violència 
i treball per la pau, entre d’al-
tres. Sovint Ghulam imparteix 
formacions a infants i joves 
als centres educatius i adults, 
per tal de promoure l’activis-
me. “Dur a terme formacions 
també em dona esperança 
perquè els mitjans de comu-
nicació i els grans poders eco-
nòmics manipulen la població 
en general, venent discursos 
de seguretat des del milita-
risme i reforçant fronteres. 
Els mitjans creen un context 

 Nadia Ghulam, com a formadora

“Dur a terme 
formacions també 

em dona esperança”

L’activista forma a partir de l’experiència  

Les formacions les 
faig a través de la 
meva experiència 
personal, trobo que 
des de la vivència 
es pot transmetre 
millor el missatge

Sento que 
quan ens trobem
ens empoderem

 Programa per a dones

“L’Awka està molt bé 
perquè podem compartir 
les nostres experiències”

L’activista forma a partir de l’experiència

en el qual la població creu que 
la seguretat implica augmentar 
el nombre d’armes, participant 
en guerres”, comenta l’activista.

Per a Ghulam fer formacions 
és una manera de treballar per 
un món sense guerres: “Sem-
pre que puc, i ho faig a les for-
macions, explico que la pau és 
fonamental a la vida, que és 
l’oxigen que respirem cada dia i 
que manca en altres països que 
tenen una sort diferent”. 

Subscriu-te a El Periódico 
per Entendre-hi +

elperiodico.com/suscriptores
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Per què penses que necessitem la pau al món?

GUILLEM BUSQUETS  
25 ANYS 
ESCOLA PINS DEL VALLÈS   
(SANT CUGAT DEL VALLÈS)

“TREBALLAR A PARTIR 
DE LES EMOCIONS 
ÉS CRUCIAL”
Hi ha moltes formes d’educar 
en la pau i totes són vàlides, 
mentre el missatge de fons si-
gui l’amor universal, la no-vio-
lència i el respecte. Els conflic-
tes dels infants al pati, a casa 
o a l’extraescolar poden servir 
de punt de partida per apren-
dre a gestionar-los a través del 
diàleg i la comprensió mútua. 
També és important conèixer 
els conflictes i opressions que 
hi ha al món i reflexionar-hi. 
Amb pel·lícules, contes, jocs o 
altres activitats podem acon-
seguir crear una visió crítica 
sobre aquests problemes.

MANEL LLORCA JIMÉNEZ  
26 ANYS 
ESPAI INFANTIL   
(CERDANYOLA DEL VALLÈS)

“SOM MODELS 
DE REFERÈNCIA PER ALS 
INFANTS”
Des de la meva opinió, una de 
les maneres per treballar per la 
pau és l’educació en valors, en-
tre els quals podem ressaltar el 
respecte, l’amor, la no-violència 
i la importància de la diversitat. 
Un altre aspecte a remarcar és 
que cal tenir en compte que 
som models de referència per 
als infants i les nostres accions 
avalen els nostres arguments 
quan parlem de pau i no-violèn-
cia. És important la consciència 
de la repercussió dels nostres 
actes, que, encara que semblin 
petits, poden generar un gran 
impacte.

MARINA SÁNCHEZ DÍAZ  
31 ANYS 
ESPAI INFANTIL   
(CERDANYOLA DEL VALLÈS)

“PARLEM ENTRE TOTS LA 
SOLUCIÓ MÉS CONVENIENT 
PER A LA CONVIVÈNCIA”
Eduquem en la pau els infants 
tractant aquesta qüestió des de 
l’experiència, donant exemple, 
fomentant activitats de co-
hesió de grup, realitzant jocs 
cooperatius... A més a més, els 
diferents conflictes que sor-
geixen dia a dia els analitzem 
i parlem entre tots la solució 
més convenient que afavoreixi 
la convivència. Mitjançant el 
treball diari ens hem adonat 
que també és molt important 
potenciar les habilitats socials 
i la gestió emocional per poder 
entendre, respectar i afavorir 
un entorn de pau.

MIQUEL ROVIRA RODRIGUEZ  
24 ANYS 
ESCOLA OLIVERA   
(VALLIRANA)

“PARLEM ENTRE TOTS LA 
SOLUCIÓ MÉS CONVENIENT 
PER A LA CONVIVÈNCIA”
Crec que una de les maneres 
per treballar amb els nens i ne-
nes per la pau és fent consci-
ència sobre la diversitat. És im-
portant treballar i fer entendre 
als infants des de ben petits 
que tots i totes som diferents 
i que això s’ha de respectar i 
ens pot aportar molta riquesa. 
A més a més, per fomentar la 
pau i les actituds no-violentes 
hem de treballar la relació entre 
iguals. Des del meu punt de vis-
ta aquestes són algunes de les 
maneres com podem aportar 
el nostre granet de sorra per a 
una societat en pau.  

VICTORIA QUEROL GALERA  
27 ANYS 
ESPLAI MUBE   
(RUBÍ)

“LA PAU CONSISTEIX A 
TREBALLAR UNA BONA 
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES”
A partir de la meva experièn-
cia amb nens i nenes, la pau la 
treballem cada dia a l’esplai; ja 
que no només és l’absència de 
les guerres, sinó que consisteix 
a treballar una bona resolució 
de conflictes o no permetre el 
racisme, entre altres qüesti-
ons. Des del meu punt de vista 
penso que és molt important 
i fonamental treballar i educar 
en la pau des que són petits 
i petites. Crec que d’aquesta 
manera aconseguirem unes 
persones adultes que treballin 
per la pau i que estiguin com-
promeses amb valors positius. 

ONA ANDREU ESPINACH. 9 anys
ESCOLA PINS DEL VALLÈS. SANT CUGAT DEL VALLÈS 

“La pau és molt important perquè 
tothom pugui ser feliç” 
Penso que necessitem la pau al món per poder estar bé i tranquils i tranquil·les, 
que no passin coses dolentes que ens facin estar malament. La pau és molt 
important perquè tothom pugui ser feliç. 

MYRON IVANKO. 11 anys
TEMPS X CURES A L’HOTEL CHECK IN. BLANES

“La pau per a mi és la capacitat 
d’administrar la meva vida”
La pau per a mi és la capacitat d’administrar la meva vida, els meus pensaments 
i casa meva de la manera que vull. Això és seguretat. També els riures dels meus 
amics i l’oportunitat de trobar-me amb ells al carrer o a l’escola. 

ZAIDA CADENAS SÁNCHEZ. 11 anys
ESPAI INFANTIL. CERDANYOLA DEL VALLÈS

“Sense guerres seríem més feliços”
Les guerres passen perquè les persones que tenen més poder volen tenir-ne 
més. Sense guerres seríem més feliços, ja que les guerres no són agradables, 
poden deixar molta gent sense família, casa, salut...

BAHAR. 14 anys
AFGANISTAN

“La pau és important perquè tots 
tinguem un lloc on viure”
Com a dona refugiada desitjo que totes les persones refugiades sense sostre 
tinguin un lloc on viure sense discriminació de gènere, i per això penso que 
necessitem la pau i que no hi hagi guerres.   

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 es treballa amb els infants per la pau?

“Els infants són 
els adolescents i adults 
del demà i hem de tenir 
especialment sensibilitat"

SILVIA FERRER SOLÀ
SÒCIA I RRHH DE FRIGORÍFICS FERRER

BARCELONA

Per què des de Frigorífics Ferrer heu volgut 
col·laborar amb Fundesplai?
És un molt bon client de Ferrer i un clar referent 
a seguir i amb qui col·laborar, tant per la política 
sostenible i responsable que exerceix com per la 
gran quantitat de causes per les quals treballa.

Us preocupa la manca d’equitat i igualtat 
en la infància?
Els infants són els adolescents i adults del demà, 
i com a empreses hem de tenir especialment sen-
sibilitat per això, i perquè és un col·lectiu i un 
moment de la vida que marcarà tant el demà de 
la societat com l’avui i el benestar de tots ells.

En què consisteix, per a vosaltres, la felici-
tat dels infants?
A Ferrer estem col·laborant amb el programa 
AMA (Acompanyament a Mares Adolescents), en 
què Fundesplai realitza una tasca admirable amb 
aquestes noies, que per la seva situació econòmica 
o social no tindrien recursos, sortides, etc., i amb 
els seus fills. Ajudem a tirar endavant les dones i 
a la vegada, donant eines, empoderament i futur, 
impulsem la felicitat dels infants al seu càrrec. 
Tota causa és bona, però casos com aquests són 
el doble d’enriquidors i agraïts.
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El color
de la pinya

A la dibuixant Pilarín 
Bayés, que ha estat 
guardonada pel Con-
sell Nacional d’Infants 
i Adolescents de Cata-
lunya en reconeixement 
a la seva llarga trajec-
tòria en la il·lustració 
de llibres infantils.

A la Federació Internacio-
nal de Futbol Associació 
(FIFA) per l’organització 
del Mundial 2022 a Qa-
tar, en un país on han 
mort treballadors mi-
grants per la construcció 
d’estadis i que no res-
pecte els drets humans.

Al moviment SlowFo-
od, que defensa el pla-
er de menjar i el dret 
de gaudir d’aliments 
bons, nets i justos, ob-
tinguts tenint en comp-
te l’equilibri del plane-
ta, la biodiversitat i el 
compromís ètic amb els 
productors.

A peu de carrer... per Anna Garcia Tortosa

Entrevista a: Aitor Sánchez 
Dietista, nutricionista i divulgador

“Volem un planeta 
que puguem heretar”
Com s’interrelacionen 
salut, dieta i medi am-
bient?
Estan íntimament lligats. Si el 
planeta no està sa, la produc-
ció d’aliments no es podrà fer 
de la manera més adequada. 
També cal tenir en compte 
que la producció d’aliments 
té un gran impacte en el medi 
ambient. 

Com creus que reaccionen 
les generacions actuals?
Les noves generacions estan 
mostrant inquietuds que ve-
ritablement ens estan acos-
tant a aquests gran reptes 
de futur. La generació Z i els 
mateixos millenials són més 
sensibles i permeables a la 
injustícia amb les persones 
d’altres països, amb els ani-
mals, també certes injustíci-
es laborals... Veiem que són 
més permeables al malba-
ratament alimentari, tenen 
un major interès per dietes 
flexitarianes, planetàries, 
veganes... Volem un planeta 
que puguem heretar.

Creus que som conscients 
de l’impacte que té el 

nostre consum alimenta-
ri en el canvi climàtic i el 
planeta?
No ho crec, perquè és compli-
cat veure-ho, és molt intangible. 
Quan comprem els aliments ve-
iem solament la part final i no tot 
el recorregut que hi ha darrere. 
Els aliments s’han de produir 
(preparar les zones de conreu, 
que sovint implica desforesta-
ció, plantar-los, regar-los, criar 
els animals, transportar-los, en-
vasar-los, preparar-los, conser-
var-los...). Hi ha un camí molt 
llarg i molt sovint veiem que un 
plàtan es posa negre a casa i no 
l’aprofitem prou. És important 
ensenyar tot el camí dels aliments 
i, per això, penso que l’exposició 
de “Menja. Actua. Impacta” ho fa 
bastant bé perquè ens acompanya 
en tot el recorregut.

Com creus que influeix la 
publicitat en el consum dels 
aliments poc saludables en 
els infants?
Si no funcionés la publicitat, les 
grans companyies d’aquest ti-
pus d’aliments no hi invertirien 
milions d’euros. Tenim estudis 
molt clars que ens mostren com 
aquesta publicitat d’aliments poc 

Apunt
pedagògic
Jaume Funes
PSICÒLEG, EDUCADOR 
I PERIODISTA

Salut mental 
i lleure
Construir la salut mental 
és, en primer lloc, el resul-
tat d’una infància en què 
estan presents les oportu-
nitats educatives bàsiques 
(estímuls, descobriments, 
abraçades, contes, segure-
tats i vinculacions) i una 
adolescència en què es pot 
experimentar i aprendre 
de les experiències, es pot 
cercar i descobrir el propi 
lloc al món, es pot canviar 
de formes de vida, es pot 
sentir que formes part 
d’una comunitat. Recu-
perar-la és el resultat de 
viure vides en què, si més 
no, existeix equilibri entre 

patiments i felicitats; la 
memòria vital no acumula 
tan sols experiències nega-
tives, s’ha après a aplicar 
als malestars habilitats vi-
tals, es pot tenir veu i ser 
escoltat, el món embogit 
no priva de descobrir ra-
ons per viure.

A vegades, es té la sort 
de conviure, construir la 
infància i experimentar 
l’adolescència tenint al 
costat persones dedicades 
a construir i educar en el 
lleure, que acompanyen, 
estimulen, creen entorns 
de serenor, obren finestres 
a mons desconeguts, com-
pensen les oportunitats 
perdudes, ajuden a pensar 
la vida. I la salut mental ve 
de la seva mà.

Res canvia si no canvia res.
Subscriu-te al paper + accés digital des de 45 €/trimestre
Canvia a l'ARA a http://d.ara.cat/subspaper o escanejant el codi. 
També ens pots trucar a 93 275 11 10

EL PERIODISME QUE 
CANVIA COSESAmb investigació, responsabilitat, 

reivindicació, llibertat i compromís.

Recupera 
l’entrevista 
completa

saludables en fa augmentar el 
consum i també incrementa la 
preferència per aquests pro-
ductes per sobre dels aliments 
convencionals. Estem veient 
en moltes famílies la dificultat 
d’adquirir hàbits d’una ali-
mentació saludable precisa-
ment perquè nois i noies estan 
bombardejats constantment 
per missatges d’aliments que 
no són sans. A més, ho reben 
en determinats canals que els 
fan molt vulnerables, com les 
xarxes socials, a partir de gent 
que admiren, que són influ-
encers, que són celebrities o 
interpreten que són iguals, i 
això està fent que anem a un 
nou paradigma, a una nova era 
de la publicitat en què encara 
tenim les defenses més baixes 
i ens pot impactar més, creient 
o participant en campanyes 
simplement per l’admiració a 
una persona que creiem que no 
ens està col·locant cap tipus de 
producte. 

Què t’ha semblat l’ex-
posició “Menja. Actua. 
Impacta”?
M’ha encantat, té un treball i 
una dinamització molt bona, 
perquè aconsegueix acompa-
nyar-te en el viatge dels ali-
ments, una de les coses més 
difícil de transmetre. És com-
plicat que una persona que no 
sigui experta en alimentació 
entengui tot el camí que fa un 
aliment des que es produeix 
fins que arriba al plat o a la 
brossa i les fases de l’exposició 
ho faciliten molt. Dona a cada 
una la importància que mereix 
i et convida a reflexionar i a 
comprometre’t amb un canvi.

El lleure pot 
ajudar a 
compensar 
oportunitats 
perdudes


