47

SETEMBRE 2012

PARLEM AMB...
14_Carles Capdevila
Director del diari Ara

CRONOLOGIA
12_Un any marcat per les retallades i
la defensa del català a les aules

ANEM DE COLÒNIES
18_Escoles de mar:
molt més que colònies a la platja

3

Explica’ns _ Infants: ciutadans de present, no sols de futur

5

Anuari _ Un any marcat per la crisi i les retallades

6-7

Anuari _ La Llei Òmnibus, insuficient per a les cases de colònies

8

Anuari _ 25 anys d’ACCAC

9

Anuari _ El català a les aules, en entredit

10

Anuari _ 30 anys formant monitors

11

Anuari _ Cronologia: Curs 2011-12. Un any marcat per
les retallades i la defensa del català a les aules

12-13

Parlem amb... _ Carles Capdevila, director del diari Ara

14-16

Anem de colònies _ Escoles de mar:
molt més que colònies a la platja

18-19

Directori d’instal·lacions associades _ Índex per places i mapa

20/21

Guia visual de cases de colònies i albergs _

22/35

ÍNDEX

Editorial _ La importància de les colònies en temps de crisi

Direcció:
ACCAC
Edició i Publicitat:
ACCAC
Portal de l’Àngel, 7, 4rt, M/N.
08002 Barcelona
Tel: 93 412 14 37
Fax: 93 318 04 45
Correu-e: accac@accac.cat
http://www.accac.cat
Impressió:
El Tinter, Arts Gràfiques, Edicions i
Produccions S.A.L.
C/ La Plana 8, 08032 Barcelona
Dipòsit legal: GI-1392-93
Consell de Redacció:
Néstor Bogajo, Sílvia Guitart, Pedro de
Haro, Xavier Sicart i Gemma Ustrell
Disseny i maquetació: Glòria Fdez.
Correu-e: gloria@ggraphics.es
www.ggraphics.es
Ha col·laborat en aquest número:
Paco Estellés, coordinador de PINCAT
Foto de la portada:
Un grup de nens llegint un llibre
Autor: istockphoto
Preu revista: 4€
L’ACCAC només es fa responsable dels continguts expressats en l’editorial de la publicació. Les
opinions expressades pels col·laboradors en els
articles que signen són a títol exclusivament personal.
Lleure es distribueix a centres educatius, entitats
culturals, esplais i agrupaments, associacions
juvenils,centres de recursos pedagògics, punts
d’informació juvenil, cases de colònies i albergs
i a institucions de tot Catalunya.
Aquesta publicació és
membre de l’APPEC

NÚMERO 47_setembre 2012

2

LLeURE setembre 2012

(Associació de Publicacions
Periòdiques en Català)

EDITORIAL
LA IMPORTÀNCIA DE LES
COLÒNIES EN TEMPS DE CRISI

‘Lleure’:
de revista a anuari
El ‘Lleure’ que teniu a les mans
manté la filosofia de sempre,
però amb un canvi de format:
ha deixat de ser una revista semestral per esdevenir un anuari. L’actualitat sobre el món de
les colònies es troba, des de fa
uns mesos, al diari digital
www.e-colonies.cat, creat per
l’ACCAC, que de nou impulsa
una iniciativa pionera en el sector. El ‘Lleure’ en paper es publica abans de l'inici escolar, al setembre, i inclou un repàs dels temes més rellevants que han succeït al llarg del curs anterior.

Les colònies escolars van néixer per ajudar als infants desafavorits de les escoles públiques. Per als
“més pobres entre els més dèbils” i els “més necessitats entre els més pobres”, deia la Reial Ordre de
1892. Les sortides servien per millorar la seva salut
mitjançant l’exercici a l’aire lliure, la higiene i la bona alimentació. Les colònies, des de llavors, han evolucionat. Aviat es va veure que servien per alguna cosa més que per sanejar els pulmons dels nens pobres i, amb el temps, van esdevenir un dels màxims
exponents de l’educació en el lleure i una peça fonamental en el sistema educatiu català. Van deixar de
ser un instrument d’assistència social per ser una
eina pedagògica. Així és com les han conegut les darreres generacions de catalans, la majoria dels quals,
siguin de la classe social que siguin, poden dir que,
de petits, van anar de colònies.
La crisi econòmica, però, amenaça amb donarli la volta al mitjó i fer que siguin els més necessitats
els que quedin ara exclosos d’aquesta activitat. Cada
cop hi ha més aturats i, per tant, més persones amb
pocs recursos. Això, sumat als efectes de les retallades en el sector públic, fa que moltes famílies tinguin
menys diners per dedicar a les activitats que, com
les colònies o les sortides, no són obligatòries.
Els factors actuals provoquen dificultats d’equitat en el nostre sistema educatiu com són la procedència social o l’origen de l’alumnat i es corre el
risc de veure com les colònies esdevenen un element més de segregació escolar en comptes de continuar sent un recurs eficient de cohesió social, on
precisament es treballen bona part dels mateixos
factors que ara en fan perillar la seva continuïtat. Seria
una llàstima que el procés de democratització d’aquest tipus d’activitats acabés així: que les colònies

es convertissin en una activitat per als infants de famílies amb menys dificultats econòmiques, en comptes de seguir sent un lloc de trobada al qual els més
petits hi accedeixen en igualtat de condicions. En
aquest sentit, el curs 2010/11, el Síndic de Greuges
va instar al Departament d’Ensenyament a valorar si
es podien crear situacions de desigualtat entre alumnes de diferents centres quant a l’accés a aquestes
activitats
Fa més de 100 anys, i sense gaires recursos,
es va voler donar una solució a les necessitats dels
més desfavorits. Ara, davant d’una situació difícil,
econòmica i social, no podem prescindir d’un recurs
arrelat a la nostra cultura i que ha demostrat la seva
influència positiva en el procés educatiu d’infants i
joves, i que ve avalat per l’ús que els professionals
de l’educació n’han fet des de fa anys a casa nostra.
Sovint ens emmirallem en sistemes educatius d’altres països i no posem en valor les singularitats del
nostre. Cal, doncs, mantenir les colònies escolars
facilitant que tots els nens i nenes tinguin l’oportunitat d’aprofitar les bondats d’uns recursos pedagògics que en el marc de les colònies es centren especialment en la convivència, el creixement i coneixement personal, així com del seu país.
Les cases de colònies fem, amb polítiques de
racionalització de costos i preus, i farem, amb el
compromís de millorar i ajustar encara més els nostres serveis a les necessitats reals, l’esforç necessari per tal que nens i nenes puguin gaudir de les seves colònies. Ens cal, però, el reconeixement i suport èxplicit de l'Administració, així com el compromís ferm dels professionals de l’educació per continuar apostant per un model d’escola viva, participativa, oberta a l’entorn i a la societat en general.
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Explica’ns

Infants: ciutadans de

present, no sols de futur
UNA DE LES DEMANDES INICIALS DE LA PLATAFORMA D’INFÀNCIA DE CATALUNYA
(PINCAT) VA SER LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ PARLAMENTÀRIA DE LA INFÀNCIA
PER FER EL SEGUIMENT DE LES DIFERENTS ACTUACIONS I POLÍTIQUES D’INFÀNCIA A
NIVELL CATALÀ. AQUESTA COMISSIÓ ES VA CREAR A FINALS DE MARÇ. LA PINCAT I
ALGUNES DE LES ENTITATS QUE LA CONFORMEN HI HAN COMPAREGUT PER EXPLICAR LA SITUACIÓ DE LA INFÀNCIA QUE ATENEN.
La PINCAT ha elaborat un document
de propostes al Document de bases del futur Pacte per a la Infància,
que el Departament de Benestar
Social i Família està desenvolupant.
Un document propositiu que s’ha
nodrit, entre d’altres, de les conclusions de la jornada que la plataforma va organitzar a finals de març
sota el títol ‘Identificant els temes
claus per al Pacte per a la Infància’
i que va comptar amb la participació d’entitats socials i organitzacions que treballen en l’àmbit de la
infància i l’adolescència.
La preservació i la millora de
la prosperitat i el benestar de la societat catalana només es podrà garantir si Catalunya és capaç de
defensar, potenciar i prevenir situacions no desitjades del principal actiu que disposa qualsevol país: els
seus ciutadans i ciutadanes, i en
especial els infants i adolescents.
Com a país, tenim el repte de
garantir i estimular la promoció,
prevenció, atenció, protecció i participació de la infància i l’adolescència, amb la consideració de
ciutadà de present i de futur, defensant els seus drets i vetllant pel
seu desenvolupament integral. Cal
posicionar l’interès de la infància com a prioritat superior irrenunciable. Aquesta fita només serà realitzable si els agents socials,
polítics i econòmics, així com els
ciutadans a títol individual, acceptem el compromís i compartim la
responsabilitat de garantir i pre-

servar l’interès de la infància per
sobre de tot, tal i com ens vam
comprometre amb la signatura
dels Drets dels Infants. El Parlament
i en concret la nova Comissió de
la Infància són la institució i el marc
idoni, respectivament, per vetllar
per aquest gran repte.
Per un futur millor
El Pacte ha de ser l’instrument de
consens que ens permeti avançar
en aquesta direcció. La seva elaboració comporta que els actors
i agents socials i econòmics que
hi intervinguin es comprometin
a treballar conjuntament per a la
infància i l’adolescència de
Catalunya. Ha d’ajudar els nostres
infants a creure que el futur serà
millor que el que tenim. Ha de ser
un reflex del compromís de la societat per a què això sigui possible: compromís de les administracions, el Parlament, les institucions públiques, els agents socials, les empreses, les famílies...
Però per garantir la legitimitat
i utilitat del futur Pacte cal establir
compromisos i objectius concrets,
mesurables i exigibles, així com mecanismes de seguiment i de temporització d’assoliment de cadascun dels reptes, per assegurar el nivell d’execució i realització de les
accions i la seva avaluació.
La PINCAT és conscient del
perill de no abordar els reptes acordats en el Pacte i així ho hem assenyalat en els diferents espais d’inter-

locució que hem tingut en el
Parlament, amb els diferents partits polítics i el Govern. Les principals línies d’actuació han de ser clares i decisives per tal d’abordar amb

determinació les principals qüestions que ocupen la infància: la garantia de drets (salut, protecció, vida digna i adequada, interès superior...), la participació infantil (definició i presa de decisions respecte
les seves necessitats, interessos...),
la inclusió social (abordatge de la
pobresa infantil, l’exclusió social...)
i l’atenció a la infància (benestar infantil, salut mental, educació, polítiques familiars...).
Si no som capaços d’assolir
allò que ens proposem, contribuirem a incrementar el ja preocupant
sentiment de desafecció política i
la creixent percepció ciutadana de
descrèdit de la política institucional
i democràtica representativa com
a sistema de transformació social
i mètode eficaç de direcció i gestió
dels assumptes col·lectius.

Paco Estellés
Coordinador de la Plataforma
d’Infància de Catalunya (PINCAT)
www.plataformainfancia.cat

El benestar
de Catalunya
només està
garantit si
som capaços
de defensar
els infants i
adolescents
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Un any marcat per
la crisi i les retallades

LA CRISI ECONÒMICA FA CINC ANYS QUE DURA. PERÒ EL CURS 2011-2012 VA SER, SENS DUBTE, EL MÉS
DUR PER A LES ESCOLES. LES INSTITUCIONS AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ VAN APOSTAR PER LES RETALLADES I EL CANVI DE MODELS PER TAL DE FER FRONT A UNA SITUACIÓ QUE DEFINEIXEN
COM A INSOSTENIBLE. GRAN PART DE LA COMUNITAT EDUCATIVA, TANMATEIX, NO HO VEU DE LA MATEIXA
MANERA, I EN NOMBROSES OCASIONS S’HA MANIFESTAT EN CONTRA DE LES TISORADES.
El curs 2011-2012 va començar
amb un 2,7% més d’alumnes i els
mateixos mestres i professors que
l’any passat. La retallada en el pressupost del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
va comportar la congelació de la
contractació de nous professionals.
Els 67.000 que exercien durant el
curs anterior van haver de fer-se càrrec de 21.000 alumnes més. Per
tal d’assumir l’increment de població escolar sense contractar cap
mestre, la consellera Irene Rigau
va instaurar una hora setmanal de
feina més per a tots els docents de
primària i secundària.
Els centres docents també
han hagut d’adaptar-se a la nova
cojuntura. La sisena hora lectiva,
que s’aplicava a Catalunya des de
feia cinc cursos, desapareixia de
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l’escola pública de primària. Els
nens de 6 a 12 anys tornaven a fer
cinc hores de classe al dia, la qual
cosa obligava a refer els horaris
dels centres, que també van veure retallada la dotació pressupostària per al seu funcionament en
un 10%. Moltes escoles es van
veure obligades a estalviar en calefacció per poder fer front a la nova situació. La Junta Central de
Directors de Secundària va enviar
al febrer una carta al secretari de
Polítiques Educatives del departament d’Ensenyament, Lluís Font,
per advertir-lo que hi havia 135
centres en situació econòmica
preocupant o greu.
Altres projectes relacionats
amb l’ensenyament van passar a
millor vida, com l’1x1, implantat
fa només dos cursos a la secun-

dària i en què cada alumne rebia
un ordinador personal amb l’objectiu que els por tátils anessin
substituint progressivament els
llibres. El nou model Educat 2.0
va apostar per la pissarra digital
interactiva.
Política de retallades
La política d’austeritat es va deixar
notar en la despesa destinada a la
construcció de nous equipaments
escolars. Dels 448 milions d’euros del 2009 es va passar als 268
del 2011. El 2009, de fet, es van fer
fins a 683 intervencions, per les
323 del 2011. El curs 2011-2012,
a més a més, es van reduir o eliminar els ajuts per a les beques menjador, els llibres de text, el transport
escolar no obligatori, l’acollida matinal o les aules d’acollida. També

El curs
2011-2012
va començar
amb 21.000
alumnes
més, però
amb els
mateixos
mestres que
l’any anterior

Foto: http:// asambleaoeste.wordpress.com

es van eliminar les subvencions a
les federacions de mares i pares
d’alumnes, amb les quals s’organitzen activitats en els centres.
L’endarreriment de la Generalitat en
el pagament de les beques menjador va agreujar els problemes econòmics de moltes AMPA, que
van haver d’avançar els diners o
endarrerir el pagament a les empreses proveïdores.
Les escoles bressol municipals també han patit les retallades.
A l’agost, abans de començar el
curs, el Govern va reduir de 1.800
a 1.600 euros per plaça la seva
aportació per a escoles bressol
municipals, la qual cosa va portar a molts ajuntaments a elevar
els preus de matrícula dels centres. El gener del 2012, Ensenyament ajornava sense data el pagament dels 112 milions d’euros que devia als consistoris en
concepte de subvencions a les escoles bressol i de música corresponents al curs 2010-2011. El
model de finançament del bressol, finalment, es va revisar. El cost
de les llars d’infants està ara sufragat a par ts iguals entre la
Generalitat, els ajuntaments i les
famílies, però, a par tir del pròxim curs, el Govern vol reduir la
seva aportació, fet que provocarà que les famílies hagin d’afrontar un encariment del servei. La
Generalitat aportarà 1.300 euros
per plaça d’escola bressol, un 33%
menys. L’Ajuntament de Barcelona,
per la seva banda, va declarar que
deixarà de fer noves escoles bressol i que se centrarà en la concertació de places privades que, en
cenyir-se a les funcions de servei
públic, hauran de complir els requisits marcats pel consistori.
D’altra banda, els estudiants
de grau superior de Formació
Professional s’assabentaren durant el curs que a partir d’ara hauran de pagar matrícula, igual que
ho fan els universitaris. I les comunitats autònomes tenen llum
verda per apujar les taxes universitàries i eliminar les titulacions
amb menys demanda d’alumnes.

Canvis en el model
El ministre d’Educació, José Ignacio
Wert, va decidir l’abril passat modificar la llei per donar més flexibilitat a les comunitats autònomes
i fer així possible l’estalvi de 3.000
milions en ensenyament anunciat
pel govern espanyol. La retallada es concretaria en sis mesures
que s’aplicaran el curs 2011-2012:
augmentar un 20% el nombre d’alumnes per classe, passant del
màxim actual de 25 a 30, a primària, i de 30 a 36 a secundària; incrementar les hores lectives
dels professors, fins a un mínim
de 25 hores a primària i 20 a secundària (el màxim és ara de 25 a
primària i 21 a secundària); establir un nou pla de substitucions de
professors, en què el centre ha de
cobrir la plaça els primers deu dies
de baixa i a partir d’aleshores se
n’ocupa l’Administració (no es cobriran les baixes del professorat
de menys de dues setmanes); deixar que els centres puguin oferir
només batxillerat de ciències o lletres; suspendre l’obligació de fer
els nous mòduls de Formació
Professional de 2.000 hores; i congelar o reduir els complements retributius als professors.
Una part important de la comunitat educativa es va mostrar en
contra de les retallades i els canvis
en el model educatiu que aquestes
comporten. El 21 d’abril, 30.000
persones, segons els organitzadors, es van manifestar pel centre
de Barcelona per protestar contra
les retallades. El maig, un terç de
les escoles bressol barcelonines,
un col·lectiu que s’ha mobilitzat
molt per la defensa del model que

s’havia vingut aplicant en els darrers anys, van fer dos dies de vaga en protesta pels canvis anunciats pel consistori. El 22 de maig,
milers de persones de tot l’Estat van
sortir al carrer per protestar contra
les retallades a l’ensenyament. Unes
150.000 persones, segons els
organitzadors, van participar en la
manifestació per l’educació pública i contra les retallades convocada a Barcelona per sindicats, pares d’alumnes i associacions de defensa de l’ensenyament, coincidint
amb la vaga estatal en el sector.

Educació va
modificar
la llei per
donar més
flexibilitat a
les CCAA i
estalviar
3.000 milions
d’euros en
ensenyament
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La Llei Òmnibus, insuficient
per a les cases de colònies
EL PARLAMENT DE CATALUNYA VA APROVAR EL 22 DE DESEMBRE DE 2011 EL PROJECTE DE LLEI DE PROMOCIÓ
DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA, EL CAPÍTOL DE LA LLEI ÒMNIBUS QUE VA FER POSSIBLE LA SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS. LA NORMATIVA,
QÜESTIONADA PER PETITES I MITJANES EMPRESES DES DELS SEUS INICIS –L’ANY 1998–, HAVIA PATIT REITERADES MODIFICACIONS PELS PROBLEMES QUE SUPOSAVA APLICAR-LA.
PIMEC va assegurar el dia següent
de l’aprovació del projecte que el
canvi representaria una menor càrrega administrativa i reduiria els
costos de les micro, petites i mitjanes empreses classificades en
els annexos III i IV de la llei, és a
dir, el 70% de l’activitat econòmica a Catalunya. Un càlcul aproximat situava l’estalvi de les pimes en costos directes en 1.750
milions d’euros (5.000 euros per
pime), a part dels indirectes, difícils de quantificar i que deriven de
les modificacions que calgui fer
per adequar-se a la llei.
Aquest capítol de la Llei Òmnibus, entre d’altres mesures, eximeix les activitats amb un menor impacte ambiental del règim
de control periòdic que les obligava a ser objecte d’una revisió
cada quatre anys, però que mai
no es va arribar a implementar.
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La voluntat del Govern d’alleugerir la càrrega administrativa
de determinades activitats per reactivar l’economia afecta ben poc
les instal·lacions juvenils, que segueixen patint un greuge comparatiu respecte d’altres activitats. Aquest
tipus d’establiments tenen una llei
pròpia que estableix la obligatorietat d’una inspecció cada dos anys
per comprovar que es compleix la
normativa pròpia i qualsevol altra
que l’afecti, així com una inspecció
que la Direcció General de Joventut
delega en els consells comarcals
i que aquests executen sovint subcontractant els inspectors.
Les cases de colònies, per
tant, no només passen les revisions
i controls corresponents a les normatives específiques, com fan la
resta d’activitats, sinó també aquesta bianual. Es pot donar el cas que
una instal·lació passi el correspo-

nent control de la seva caldera i que,
poc després, l’inspector de la bianual revisi de nou que la casa compleix la normativa. Això passa també amb els requeriments normatius en l’àmbit de sanitat o seguretat alimentària, per exemple.
El fet que hi hagi dos controls
fa més probable que es pugui donar disparitat de criteris a l’hora d’interpretar la normativa, ja que el que
per un inspector pot estar dintre de
la llei, per l’altre pot ser motiu de sanció. Tot això en instal·lacions que,
abans d’iniciar l’activitat, han passat els controls corresponents.
Malgrat la Llei Òmnibus, els gestors
d’instal·lacions juvenils han de treballar encara amb un conjunt de requeriments i lleis força complexes,
de difícil aplicació i d’elevat cost pels
seus gestors que repercuteixen ineludiblement en facilitar l’accés a
les seves activitats a infants i joves.

Les instal·lacions juvenils
són encara
inspeccionades per
partida
doble
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25 anys d’ACCAC
L’ASSOCIACIÓ DE CASES DE COLÒNIES I ALBERGS DE CATALUNYA (ACCAC) VA FER 25 ANYS EL 24 D’OCTUBRE DE 2011. L’ENTITAT, PIONERA I MAJORITÀRIA DEL GREMI DE LES CASES DE COLÒNIES A CASA NOSTRA, COMPTA AVUI AMB MÉS DE 80 INSTAL·LACIONS ASSOCIADES, REPARTIDES PER UNA TRENTENA DE COMARQUES CATALANES I QUE SUPOSEN UNA OFERTA DE PROP DE 8.500 PLACES. L’EFEMÈRIDE ES VA CELEBRAR EL 15 D’OCTUBRE DURANT LA PRIMERA DIADA DE LES CASES DE COLÒNIES.
L’ACCAC treballa des del 1986 per
al reconeixement i la divulgació de
les colònies i els valors educatius
que aquestes transmeten, per tal
que el fet d’anar de colònies -una
activitat que a Catalunya és més
que centenària- segueixi sent un
referent per al món del lleure i
l’educació. A més a més, l’entitat
coordina una oferta cada cop més
complerta de serveis destinats a
millorar la tasca que desenvolupen les cases associades, entre
els quals destaquen la central de
reserves o el recentment creat diari digital e-colònies, el primer
dedicat íntegrament a les notícies
sobre el món de les colònies i que
va néixer aquest abril.
L’acte amb el qual es van
commemorar els 25 anys d’existència de l’ACCAC va ser la
primera Diada de les cases de
colònies, que va tenir lloc el 15

d’octubre de 2011 i durant la qual
més d’una trentena de les instal·lacions associades van fer una jornada de portes obertes i van programar un munt d’activitats gratuïtes per a petits i grans. La Diada,
una iniciativa sense precedents
al territori català, va celebrarse en una vintena de comarques
catalanes, de l’Alt Empordà a la
Ribera d’Ebre i del Maresme a
l’Alt Urgell.
Activitats per a tots els gustos
La natura -un dels principals actius d’aquest tipus d’equipamentsva ser un element molt present
al llarg de la jornada. Es van programar curses d’orientació,
activitats amb animals de granja i excursions per paratges naturals. Moltes de les cases van
oferir tallers gratuïts: n’hi van haver de cuina, de fabricació de

bosses d’olor o sobre com conservar el seitó. També sobre la
prehistòria, la verema, l’apicultura, els nusos mariners o el planetari. Els amants de l’espor t
també van gaudir d’activitats del
seu gust: des del paintball fins a
l’escalada, passant per l’hípica,
el tir amb arc, els quads o els
karts a pedals. I, per als més petits, es van organitzar activitats
d’animació, gimcanes, jocs, karaokes i inflables.
La Diada de les cases de
colònies va ser una bona oportunitat perquè les famílies visitessin els equipaments que els
seus infants utilitzen al llarg del
curs escolar. L’ACCAC també va
fer una crida a participar a tots
els col·lectius vinculats amb el
món de l’educació en el lleure:
escoles, mestres, AMPA, esplais,
agrupaments, etc.

L’entitat
treballa des
del 1986 per
al reconeixement i la
divulgació
de les
colònies
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El català a les aules, en entredit
LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE L’ESTATUT, DEL 2010, VA AFAVORIR L’APARICIÓ D’ALTRES SENTÈNCIES CONTRA EL SISTEMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN CATALÀ DURANT L’ENSENYAMENT BÀSIC.
EL CURS 2011-2012 VA COMENÇAR AMB UN ULTIMÀTUM DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA PERQUÈ EL
CASTELLÀ FOS LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA, I VA ACABAR AMB LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM DE
RETIRAR-LI AL CATALÀ AQUESTA MATEIXA CONSIDERACIÓ EN L’ETAPA EDUCATIVA DELS 3 ALS 6 ANYS.
Els dies previs a l’inici de curs
2011-2012 van estar marcats per
la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), que va donar a la
Generalitat de Catalunya un ultimàtum de dos mesos perquè el
castellà fos llengua vehicular a
l’escola, al mateix nivell que el
català, abans del 2 de novembre
de 2011. La comunitat educativa, la societat civil catalana i el
propi Govern van reaccionar en
bloc en defensa de la immersió
lingüística. La reivindicació va
estar present a les escoles el primer dia de classe. La plataforma
d’entitats Somescola.cat va distribuir cartells als centres per rebre els alumnes amb el lema “Una
llengua, una escola, un país”. El
15 de setembre, però, pocs dies
després de començar el curs, el
TSJC va afluixar la corda: un recurs de la Generalitat va aconseguir suspendre l’ultimàtum.
Va ser el 8 de març de 2012
quan el TSJC va emetre una resolució en la qual no qüestionava el model d’immersió lingüística a Catalunya, però instava la
Generalitat a escolaritzar en castellà els fills de les tres famílies que havien recorregut al
Tribunal Suprem. La interlocutòria deia que les famílies que
es trobessin en el mateix cas havien d’adreçar-se al Suprem i
recórrer per tal que els seus fills
rebessin les classes en castellà. S’obria, per tant, la veda a
noves sentències en contra de
la immersió lingüística.
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Noves sentències
Dos mesos més tard, el 31 de maig,
el TSJC va donar parcialment la
raó a quatre famílies més que havien demanat que el castellà fos
la llengua vehicular en l’educació
dels seus fills. La justícia argumentà que el català i el castellà
són llengües oficials a Catalunya,
i vehiculars en el sistema educatiu, i que l’Administració -en aquest
cas, la catalana- havia d’adoptar
les mesures necessàries per complaure les famílies. El TSJC també va reconèixer el dret de les famílies a rebre en castellà les comunicacions, les circulars i la documentació dels centres educatius. Aquestes mesures contra
el català no van ser aïllades: el tribunal va anul·lar aquell mateix dia
que el català fos llengua preferent
a l’Ajuntament de Barcelona.
El darrer revés al català es
va produir quan el Suprem va
anul·lar el 26 de juny quatre articles d’un decret del Departament
d’Ensenyament, aprovat el 2008,
per considerar que excloïa el castellà dels centres educatius. La decisió afectava el caràcter vehicular del català en les activitats internes i externes de les escoles en
el segon cicle d’educació infantil,
el que va dels 3 als 6 anys. El tribunal es basava de nou en la sentència de l’Estatut per concloure
que el castellà ha de ser llengua
vehicular a Catalunya.
La defensa de la immersió
El Parlament va aprovar el 20 de
setembre una declaració a favor

de la immersió lingüística a l’escola i en contra de la resolució del
TSJC. El mateix dia, però, es va
rebutjar per “inconstitucional” la
iniciativa legislativa popular “Salvem
l’escola en català”, que demanava que el català fos l’única llengua vehicular a l’escola i la universitat. Els ser veis jurídics del
Parlament van entendre que “el
dret a utilitzar el castellà i el seu
caràcter oficial no permeten que
sigui proscrit de tota activitat a
l’ensenyament”.
La Generalitat ha recorregut
les sentències per blindar el sistema. Ensenyament, amb la consellera Irene Rigau al capdavant,
ha defensat que els alumnes que
vulguin ser escolaritzats en castellà podran rebre una atenció individualitzada. Després de l’anul·lació dels articles del decret de 2008,
el seu departament va assegurar
que la situació no canviaria, ja que
la LEC és posterior i que, per tant,
el curs vinent se seguirà utilitzant el català com a única llengua
vehicular en el segon cicle d’educació infantil.
Tanmateix, la plataforma
Somescola.cat, de la qual en formen part més de quaranta entitats
cíviques, culturals i educatives, va
alertar el passat juny que amb aquestes sentències “s’està tendint a esquerdar el model social i educatiu
que ha estat un model d’èxit assolit després de molts anys”. Un model que, com ja manifestaven en el
darrer número de Lleure, és “un referent pedagògic en el marc europeu de les llengües”.

La societat
civil catalana
defensa la
immersió
lingüística,
un referent
pedagògic
en el marc
europeu de
les llengües
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30 anys formant monitors
EL CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, JOSEP LLUÍS CLERIES, VA LLIURAR EL 17 D’ABRIL EL CARNET DE MONITORA D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE NÚMERO 100.000 A NEUS QUEROL, CAP D’UN AGRUPAMENT
ESCOLTA DE CASTELLDEFELS. LA FESTA PER CELEBRAR ELS 30 ANYS DE REGULARITZACIÓ DE LA FORMACIÓ
EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE ES VA CELEBRAR AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, ON VAN ASSISTIR MÉS DE 500 ALUMNES, MONITORS, CAPS ESCOLTES I DIRECTORS D’ENTITATS I ASSOCIACIONS.
L’acte va ser un reconeixement als
nois i noies que des de les seves associacions juvenils -centres d’esplai, agrupaments, casals de joves...- organitzen un
munt d’activitats d’educació en
el lleure associatives, des de les
colònies fins als campaments,
passant pels casals de vacances,
les rutes o els camps de treball,
i que han esdevingut al llarg de 30
anys una peça fonamental en l’àmbit de l’educació no formal, aquella que es desenvolupa durant el
temps lliure dels infants i els adolescents, fora de l’ensenyament
reglat i de l’àmbit familiar. I és que
la feina dels monitors no consisteix a fer de pàrquing de nens, sinó a desenvolupar un projecte
educatiu que contribueixi a la formació integral dels més menuts,
utilitzant per a això els recursos
que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo.
A Catalunya hi ha 30 escoles reconegudes per la Direcció
General de Joventut (DGJ) que
imparteixen cursos per a l’obtenció del títol de monitor o director
de lleure. Els cursos de monitor,
que consten de 275 hores (100
hores teòriques, 150 de pràctiques i 25 d’elaboració d’un treball), han de garantir que l’alumne assoleixi uns coneixements
homogenis i de qualitat en els àmbits metodològic, d’habilitats personals i de capacitats pedagògiques. Els cursos de director, per
la seva banda, tenen una durada
de 370 hores. La DGJ, del
Departament de Benestar Social

i Família de la Generalitat, porta
30 anys supervisant aquesta formació, i ja ha entregat el diploma
a 100.000 monitors i 15.772 directors de lleure.
El treball de monitor en el
lleure, però, va més enllà del voluntariat. En l’àmbit escolar, poden treballar com a monitors de
menjador, de pati o de suport d’activitats extraescolars. En l’educació en el lleure destaquen les
feines de monitor o director d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, com les colònies, els casals o els campaments, a més de
les feines de ludotecari, tallerista
o monitor especialitzat.
Durant la seva intervenció a
la festa del Palau, el conseller
Cleries va destacar que “l’educació en el lleure ha tingut i té en la
societat catalana una gran força
transformadora” i també va emfatitzar la tasca de “milers de joves d’arreu del país que inverteixen una part del seu temps lliure
a treballar en l’educació de nois
i noies, sense esperar res a canvi”. El director general de Joventut,
Toni Reig, va destacar que el fet
d’haver arribat als 100.000 monitors “demostra que a Catalunya
l’educació en el lleure no és una
anècdota”, sinó “una tasca educativa i social de primer ordre, tant
en termes quantitatius com qualitatius”. Reig va afegir que “aquest
títol oficial de monitor és un segell de qualitat i una garantia de
professionalitat”.
La formació en educació
en el lleure, a més, va entrar el

juny passat a formar part de la
família professional de Serveis
socioculturals i a la comunitat.
Les qualificacions de Dinamització i de Direcció i coordinació
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil es van incloure en el Catàleg de Qualificacions
Professionals de Catalunya. A
par tir d’ara serà més fàcil l’homologació dels títols a nivell estatal, així com la convalidació d’estudis.

La Direcció
General de
Joventut
també ha
entregat el
diploma a
15.772
directors
de lleure
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12-9 1.280.232 alumnes inicien el curs 2011-12 21.000 més
als centres públics amb els mateixos mestres que el curs anterior. Adéu a la sisena hora
Després de cinc cursos, desapareix a l’escola pública de primària. Els mestres treballaran més
Per l’increment d’alumnes, s’instaura una hora setmanal de feina més per als docents. Retallada
als centres La dotació pressupostària dels centres públics cau
un 10%. De l’1×1 a l’Educat 2.0
S’atura el sistema implantat a
secundària, en què cada nen rebia un ordinador personal. El
nou model aposta per la pissarra digital i arriba a primària. Es
distribueixen 16.267 ordinadors
i 1.482 pissarres als centres.
Suport educatiu personalitzat
Per reduir el fracàs escolar, les
escoles de primària han d’impartir una hora diària de suport personalitzat als alumnes amb dificultats i els superdotats. Defensa
de la immersió lingüística El
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) dóna dos mesos a la Generalitat per fer del
castellà llengua vehicular a l’escola. Comunitat educativa, societat civil i Govern defensen la
immersió.
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15-10 Les cases de colònies celebren els 25 anys de l’ACCAC
Una trentena d’instal·lacions fan
una jornada de portes obertes i
activitats per a infants i famílies.

1-2 La fi de l’Educació per a la
CiutadaniaL’assignatura, impulsada pel govern de Zapatero, serà rellevada per la d’Educació Cívica
i Constitucional.

21-11 El Partit Popular guanya les generals Mariano Rajoy,
president d’Espanya.

7-2 Rigau crea un cos de directors de centre professional La
consellera anuncia la modificació del procés d’accés a la direcció dels centres escolars per crear un cos de directors que seleccioni “els millor preparats”.

10-1 Reforma de l’educació estatal José Ignacio Wert, ministre d’Educació, planteja un
pacte social i polític per reformar
el sistema educatiu. El Govern
no paga el deute amb les escoles bressol Ensenya-ment ajorna el pagament als ajuntaments
de les subvencions a escoles bressol i de música del curs 2010-11
(112 milions). Molts consistoris
apugen les matrícules.
13-1 Les famílies pagaran més
pel servei d’escola bressol La
consellera d’Ensenyament, Irene
Rigau, en revisa el model de finançament. El Govern aportarà
menys i les famílies hauran d’afrontar l’encariment del servei.

15-9 El TSJC afluixa El recurs
de la Generalitat fa que es retiri
l’últimàtum.

19-1 La Comissió per a la infància, una realitat El Parlament la
crea a proposta de la Plataforma
d’Infància de Catalunya. S’assoleix
una reivindicació històrica de les
entitats que treballen amb infants.

28-9 Barcelona no farà més escoles bressol L’Ajuntament apostarà per la concertació de places
en centres privats, que hauran de
complir els requisits marcats pel
consistori. Com a conseqüència
de la gestió heretada, obren 25
centres, amb 2.000 places noves.

27-1 Eliminar 4t d’ESO per
allargar el batxillerat Wert
diu que ho vol aplicar el curs
2013-14. A més, deixa en suspens el decret de reforma que
va aprovar l’anterior govern i
que dividia quart d’ESO en tres
itineraris.
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9-2 Una trentena d’instituts
catalans no poden pagar les
factures La Junta Central de
Directors de Secundària envia
una carta al secretari de Polítiques
Educatives del departament
d’Ensenyament, Lluís Font, per
advertir-lo que hi ha 135 centres
en situació econòmica “preocupant” (99) i “greu” (36).
23-2 El Govern vol cobrar pels
serveis oferts en parcs i espais
naturals El conseller d’Agricultura
i Medi Natural, Josep M. Pelegrí,
nega que es vulgui cobrar per accedir als boscos, sinó per utilitzar certs serveis, com els albergs.
3-3 Nou president del Consell
Nacional de la Joventut de
Catalunya Sergi Contreras és
escollit a la 34a assemblea general del CNJC.
7-3 Sense el graduat d’ESO
fins acabar l’educació obligatòria Els alumnes no obtindran
el graduat d’ESO fins que no
hagin fet el curs pont que Wert
vol instaurar abans del batxillerat i els cicles formatius.
8-3 El TSJC avala la immersió
lingüística amb excepcions La
resolució emplaça la Generalitat

a “prendre mesures” en el cas de
les tres famílies demandants.
Dates d’inici del proper curs El
curs 2012-13 començarà el 12 de
setembre a educació infantil i
primària i el 13 a secundària. El
curs engegarà amb 15.000 places més.
22-3 Proves Cangur de
Matemàtiques 21.000 alumnes
d’entre 3r d’ESO i 2n de batxillerat resolen 30 problemes en
una hora i quart.
23-3 Impost sobre les estades
en establiments turístics
Aprovat pel Parlament, afecta
els albergs de joventut, els
hotels i les cases de turisme rural, i grava la capacitat econòmica de les persones que s’hi
allotgen.
27-3 Canvi del sistema de reconeixement d’estadis docents
El Govern aprova la introducció
de nous criteris perquè el professorat aconsegueixi un plus
d’antiguitat corresponent als nou
primers anys de treball en l’ensenyament públic. Es valoraran
com a mèrits la participació en
colònies i activitats complementàries, entre d’altres.
4-4 Colònies de primavera La
Direcció General de Joventut registra 531 activitats que les entitats d’educació en el lleure duen
a terme durant les vacances. Les
colònies i les acampades representen el 56 % del conjunt de les
activitats. Hi participen 13.000
infants i joves, i 2.000 monitors.
10-4 Via lliure a l’ampliació de
les ràtios Educació dóna més
flexibilitat a les autonomies per
fer possible l’estalvi de 3.000 mi-

Dvst!3122.23
Un any marcat per les retallades
i la defensa del català a les aules
lions en ensenyament anunciat
pel govern espanyol. Les mesures inclouen l’augment d’un
20% d’alumnes per classe.

1-5 El govern balear tanca el
Consell de la Joventut L’únic
òrgan d’interlocució juvenil a les
Illes se suprimeix sense pre-avís.

16-4 Els menjadors escolars
perden un 20% d’alumnes
L’endarreriment de la Generalitat
en el pagament de les beques
menjador acumula sis mesos.
Els problemes econòmics de moltes AMPA augmenten, ja que han
hagut d’avançar els diners o endarrerir el pagament a les empreses proveïdores.

4-5 S’endarrereix la matriculació per augmentar les ràtios
La matriculació per al curs 201213 s’endarrereix a conseqüència
de l’estudi que ha de dir en quins
casos és possible augmentar el
nombre d’alumnes per aula.
Esplac fa 30 anys 2.000 persones assisteixen a la trobada dels
esplais laics i progressistes,
l’Esplaiada, celebrada a Ripoll.

18-4 Es lliura el carnet de monitora número 100.000 A l’acte, celebrat al Palau de la Música,
es rememora l’inici de la regularització de la formació de dirigents a Catalunya, fa 30 anys.
S’ha entregat el diploma a un total de 100.000 monitors i monitores i a 15.772 directors i directores de lleure.
20-4 La universitat costarà el
doble Wert dóna llum verda per
apujar les taxes universitàries i
eliminar les titulacions amb menys
demanda.
21-4 La comunitat educativa,
contra les retallades en educació 30.000 persones, segons els
organitzadors -5.000, segons la
Guàrdia Urbana-, es manifesten
a Barcelona.
23-4 Arriba e-colònies.cat
S’estrena el nou portal d’actualitat de l’ACCAC, dirigit a escoles, famílies, entitats i al sector
de les cases de colònies, amb
notícies d’interès per a aquestes comunitats. Informa també a través de les xarxes socials
i de butlletins temàtics per als
subscriptors.

7-5 Imma Fuyà deixa la presidència de la FaPaC Fuyà, que
abandona el càrrec per motius
personals, continua de vocal. La
substitueix el fins ara vicepresident de l’organització, Àlex Castillo.
9-5 Un terç de les escoles bressol barcelonines, de vaga És la
resposta als canvis anunciats per
l’Ajuntament per al curs vinent.
Els estudiants d’FP es formaran
a l’empresa a partir del segon
curs El Govern anuncia que nou
centres posaran en marxa el proper curs el model dual d’FP. Les
empreses podran intervenir en les
modificacions de currículum dels
títols i impartir formació teòrica
en les seves instalacions.
14-5 Incripcions a les colònies
d’estiu Uns 180.000 infants catalans han anat de colònies d’estiu de l’1 de juny al 30 de setembre. Es calcula una oferta de 3.700
activitats, entre casals de vacances, colònies, acampades, rutes,
camps de treball, intercanvis i
estades.

16-5 Els estudiants de grau superior d’FP pagaran matrícula Hauran de pagar una taxa. La
mesura forma part del tercer paquet de retallades per reduir el
dèficit de la Generalitat.
17-5 La Generalitat aportarà
un 33% menys a l’escola bressol La subvenció del Govern
als municipis per a llars d’infants
quedarà en 1.300 euros per plaça aquest curs, un 33% per sota
dels 1.800 euros que es pagaven
el curs passat.
18-5 Nou Pacte del Celíac
Persegueix la millora de la informació i l’etiquetatge dels productes destinats a aquest col·lectiu.
21-5 Els infants, més pobres
Segons Unicef, els menors són
per primera vegada el col·lectiu
més pobre del país i el més afectat per la crisi. 2,2 milions de nens
i nenes viuen per sota del llindar de la pobresa a Espanya.
22-5 Protestes contra les retallades a l’ensenyament Vaga
estatal en el sector. 150.000 persones, segons els organitzadors
-25.000, segons els Mossos-, participen en la manifestació per l’educació pública i contra les retallades convocada a Barcelona
per sindicats, AMPA i altres associacions.

31-5 El TSJC dóna la raó a més
famílies Estima la petició de quatre famílies que volien que el castellà fos la llengua vehicular en
l’educació dels seus fills.
14-6 La formació sobre educació en el lleure, a la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat S’inclouen
en el Catàleg de Qualificacions
Professionals de Catalunya les
qualificacions de Dinamització
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i de Direcció i
coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
25-6 Més de la meitat dels instituts només faran classe al matí Ensenyament autoritza 379
instituts públics a fer jornada
compactada.
26-6 Anul·lat el caràcter vehicular del català al segon cicle
d’infantil El Tribunal Suprem
declara nuls diversos articles del
decret de la Generalitat que estableix el català com a llengua
vehicular a les escoles a l’educació infantil de 3 a 6 anys.
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Parlem amb el Director del diari Ara

Carles
Capdevila

“Quan els teus fills van
de colònies, tornen
diferents. És una experiència transformadora”

PARLEM AMB...

C

ARLES CAPDEVILA (ELS HOSTALETS DE BALENYÀ,
1965), DIRECTOR DEL DIARI ARA I FERM DEFENSOR DE L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE. TÉ QUATRE
FILLS: TRES VAN A L’ESPLAI I L’ALTRE NO HI VA PERQUÈ
TÉ TRES ANYS I ENCARA NO EL VOLEN. LA FILLA GRAN
JA ESTÀ A PUNT DE SER INTENDENT I MONITORA. CAPDEVILA RECORDA AQUELLA VEGADA QUE A L’ESCOLA
BRESSOL VAN ORGANITZAR UNES COLÒNIES D’UNA NIT
PER ALS DE P2 I NOMÉS HI VAN ANAR DOS NENS: “UN
ERA EL MEU! ELS ALTRES PARES ENS DEIEN: “COM US
ATREVIU?”. PER MI, QUAN ABANS COMENCIN, MILLOR”.
TAMBÉ HA DIRIGIT I PRESENTAT ELS PROGRAMES
EDUQUEU LES CRIATURES (CATALUNYA RÀDIO, 20062010) I QUI ELS VA PARIR! (TV3, 2008). SEMPRE HO FA
DES D’UNA DOBLE RESPONSABILITAT: COM A PERIODISTA I COM A PARE. “ELS PARES ENS HEM D’IMPLICAR
EN DEFENSAR L’EDUCACIÓ”, ASSEGURA.
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El 2007, defensava en un article
la tasca dels monitors en les activitats de lleure basades en el
voluntariat. Criticava el poc suport que aquests rebien per part
de la societat i de l’Administració.
Ha canviat la situació d’esplais
i agrupaments?
Molts ajuntaments preferien crear les seves estructures, els seus
punts d’informació juvenil, en lloc
d’ajudar les iniciatives que existien de forma espontània: caus,
agrupaments, associacions de joves... L’etapa de nous rics: “En lloc
de donar suport a uns joves que
organitzen la festa major, prefereixo fer-la jo, pagant més, i així la
controlo”. Hi havia un menyspreu
pel que per mi és el més important que té Catalunya: la voluntat
associativa. La Catalunya amateur funciona millor que la professional. Entenent com a amateur
també la gent que s’hi dedica professionalment però que s’estima
les coses, les entitats petites, etc.
A més, hi havia el papanatisme,
pares i mares patidors, sobreprotectors, que preferien un tipus d’activitat més pija, que funcionava
menys, i no coses més tradicionals. Això ha canviat una mica.
Amb la crisi, que és terrible, la societat torna a les coses que tenen
sentit, on sempre hi ha gent que
amb entusiasme supleix la manca de recursos. És important que
el sector estigui estructurat, que

es professionalitzi, però sense perdre l’esperit amateur dels organitzadors, gent que s’estima el que
fa, que no és purament una feina.
L’Administració ha de donar suport a les coses que existeixen i
que tenen sentit en lloc d’intentar substituir-les.
Ja en el marc de l’escola, les colònies han estat des de fa anys
un recurs utilitzat pels professionals de l’educació. Són imprescindibles en el projecte educatiu de qualsevol centre?
Per descomptat. L’educació és
el més important del món. Amb
l’educació ens hi juguem el futur,
la integració del país, la cohesió,
la prosperitat... I l’educació en el
lleure és bàsica per a l’educació.
És una educació no reglada, en
què canvien els rols, es trenquen
dinàmiques, es conviu. Inclou la
separació, la desconnexió. És dels
pocs col·lectius en què veig certa resistència, i ho celebro, a que
hi hagi sempre mòbils. És molt important poder desconnectar. El
contacte amb la natura, la convivència. Els seus valors són de calaix, i estan molt ben treballats.
Quan els teus fills van de colònies,
tornen diferents. És una experiència transformadora. Els monitors
són una figura intermèdia: els pares, els mestres, els avis estan
molt bé, però el monitor és com
un germà gran. És el jove de refe-

rència. I transmeten valors essencials: l’entusiasme, voler transformar el món... I també que es diverteixin! M’agrada molt de l’educació en el lleure que és gent
que es diverteix. L’educació l’hem
convertida en un drama, i en parlem molt seriosament.
Pel que fa a les colònies escolars, es troba a faltar un reconeixement de pares, mestres i, fins
i tot, del departament d’Ensenyament?
Els pares no ajudem gens.
Tendeixen a ser sobreprotectors,
a patir, a no assumir que els nois,
quan fan coses, corren riscos. A
tot arreu. Educar inclou deixar
créixer els nens, i perquè els nens
creixin els han de passar coses.
I pot passar que un dia un nen es
trenqui un braç. Forma part del
creixement. S’ha d’intentar evitar, però pot passar. D’altra banda, els mestres estan descontents per les retallades, perquè
consideren que no se’ls respecta prou, perquè els pares són perepunyetes i els pressionem molt.
I a la mínima que hi ha un problema de negociació apareix això
de “doncs no farem colònies”.

I és terrible. Puc ser empàtic amb
ells, entenc que els pares i
l’Administració no ajuden, però
no entendre la impor tància de
l’educació en el lleure és no entendre el procés global de l’educació. Per als mestres que volen
conèixer a fons els alumnes, avançar amb ells, són molt importants
aquests dies. En segons quines famílies, és una oportunitat
d’igualar-se amb els altres. Als
mestres se’ls ha de demanar
aquest esforç d’entendre el valor que té això. I que si un monitor dels meus fills, de 22 anys,
voluntari, s’emporta nens a cases de colònies perquè creu que
és important i no cobra un duro,
els professionals de l’educació
també han d’entendre que formen par t d’això. Se’ls ha de
donar el màxim de suport moral
i legal, el màxim de facilitats, i els
hem d’explicar que això forma
part de la feina, del procés educatiu. La professió de mestre requereix il·lusió, vocació, passió
i una visió global, no una visió
parcial. A més a més, no hem
d’inventar res. Ja ho tenim. Tenim
totes aquestes cases de colònies, la tradició, la història.

S’ha vist que les colònies escolars i les activitats fora de l’aula
són vulnerables davant un possible descontent del professorat.
Hi ha un tema de base, que és
que el ser mestre no està prou
prestigiat. Sovint els conflictes són laborals, però el factor
emocional i el moral són importants. Hi ha un conflicte latent:
la falta de diàleg entre pares i
mestres. En els últims anys hi
ha hagut certa desconfiança mútua. Molts pares són molt exigents i poc col·laboradors amb
l’escola. A mi m’ho diu un mestre: “Jo me n’he d’anar amb un
nen que el pare...?”. Doncs si
aquest nen té la mala sor t que
el seu pare és un ximple, un motiu més perquè te l’emportis de
colònies, perquè convisqui amb
tu. Si no, acabes castigant a un
tipus d’alumnat que no en té cap
culpa. Cal que posem els nens
al centre. El centre són ells.
L’educació en el lleure no pot ser
un arma negociadora o una cosa de més a més. I molt pares
ho veuen així. “Aquesta setmana no fan res”, quan van de colònies. Això és no entendre el
procés educatiu.

No entendre
la importància de
l’educació
en el lleure és
no entendre
el procés
global de
l’educació
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Carles Capdevila

PARLEM AMB...
Com a pare de família, valori’ns
la importància del fet d’anar de
colònies.
Jo positivo coses que molts pares veuen com un problema. Per
exemple, que els nens s’enyorin.
S’han d’enyorar, almenys la primera vegada. Si no, voldria dir que
no ens estimen. És bo que s’enyorin i és bo que aprenguin a no enyorar-se. També és important l’activitat no regulada amb els companys. A l’escola està tot molt organitzat i de colònies tenen més
oportunitats d’estar junts i veure
que passen coses entre ells. Cada
vegada que els meus fills han marxat, he notat que tornen diferents i
que els han passat coses. I insisteixo que no sempre són positives:
han vist que els ha costat integrarse al grup, que volien dormir a
dalt de la llitera i els ha tocat a
baix, que han fet un joc de nit i han
passat por, que han perdut una cosa... Estem oblidant que per educar t’han de passar coses. Que fins
que no has perdut quatre vegades
una cosa no entens que has de vigilar més. I tenim una educació preventiva, massa regulada. I, per últim, les colònies permeten el contacte amb la natura, que és una cosa bàsica. La llista és immensa.
Com creu que està afectant la
crisi econòmica les activitats
d’educació en el lleure? S’està
produint una certa segregació a
l’hora d’accedir a les colònies o
a les sortides?
La crisi és terrible. No la podem
positivar. Però posa a lloc les coses que tenen més sentit, les més
autèntiques. Costarà mantenir tot
el sector. La gent que s’ho estima
més, la que ho fa més bé, la que
té més contactes i prestigi, aguantarà. Però el que em preocupa és
que una cosa que consideres central es converteixi en una opció,
en una activitat extra pels que poden, com passa amb l’anglès:
quins nens saben més anglès? Els
que van a escoles concertades,
privades o acadèmies. No sé si en
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aquests moments existeix un perill de segregació, però a mi em
preocupa. Perquè la missió principal de l’educació és preservar
la meritocràcia, que tothom tingui
dret a les mateixes oportunitats.
Esplais i agrupaments fan feina
d’integració d’immigrants. Qui
més necessita l’educació en el
lleure són les escoles amb dificultats per integrar nanos. I això
s’ha de garantir. Ha d’estar més
integrat en el projecte pedagògic.
Que no passi a ser una opció o un
luxe del que s’ho pot permetre o
del que s’ho vol permetre perquè
s’ho creu molt, dels convençuts,
que fins i tot sense això se’n sortirien. I en canvi els altres no.
L’Ara dóna importància a col·lectius dels quals no s’havia parlat
gaire en els mitjans generalistes,
com les criatures o els mestres.
L’Ara vol ser un diari positiu, optimista, tot i que el moment és difícil, i que s’estimi la gent que fa
coses: famílies, mestres, educadors en el lleure, emprenedors...
Apostem per la gent que vol transformar la societat. I això, a més,
ha funcionat: Criatures, el suplement on parlem pares, mestres,
educació..., és el preferit dels lectors. Els mitjans, que ens dediquem a donar males notícies, tam-

bé hem de subratllar les coses que
van bé. Les corals infantils, per
exemple, fan una feina increïble.
Probablement han fet més per l’educació musical del país que moltes acadèmies de música. Però,
com que funcionen bé, no se’n
parla. Jo tinc l’obsessió de mantenir les coses que fem bé.
L’Ara informa els seus lectors per
“Twitter, mar i aire”. Què han de
fer els educadors quan els joves
s’inicien en les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació?
Hi ha dos tipus de pares: el papanates, que creu que té controlat el
seu fill perquè el té tot el dia a Internet
i que no entén que hi ha perills; i el
pare-noic, que creu que a Internet
tot són pederastes. I ni una cosa
ni l’altra. Els pares tenim dret a
controlar l’accés dels fills a les noves tecnologies. Jo en sóc addicte i intento deixar de ser-ho. Ho
controlo i procuro que els meus
fills ho controlin. A casa, el mòbil el tenen només quan el necessiten. Mentre no van sols pel carrer, no en necessiten. Dels 12 als
18 anys, cal posar uns horaris,
unes normes. És terrible que als
12 anys facin el que vulguin!
Aquests sis anys hem d’estar al
seu costat, controlant-los, amb
alegria però amb seguretat.

Em preocupa
que les
colònies es
converteixin
en una opció,
en una
activitat
extra pels
que poden

ANEM DE COLÒNIES

Escoles de mar: molt
més que colònies a la platja
LA PLATJA NO ÉS NOMÉS AQUELL INDRET AL QUAL S’HI VA DURANT L’ESTIU PER JUGAR A PALES O TORRARSE AL SOL: CONSTITUEIX UN MARC IMMILLORABLE PER APRENDRE A ESTIMAR LA MAR I TOT ALLÒ QUE L’ENVOLTA. LES ESCOLES DE MAR ORGANITZEN UN MUNT D’ACTIVITATS PERQUÈ NENS I ADOLESCENTS CONEGUIN I RESPECTIN LA COSTA CATALANA, LA BIODIVERSITAT DEL FONS MARÍ O LA FEINA DELS PESCADORS,
ALHORA QUE VIUEN EXPERIÈNCIES NOVES I ENRIQUIDORES AMB ELS SEUS COMPANYS.
Les escoles de mar tenen un objectiu ben clar: que els infants descobreixin que la platja és plena
de vida, alguna cosa més que un
indret on anar-hi a passar uns quants
dies de vacances. Es tracta de fomentar la descoberta i el respecte de l’entorn marí, tot gaudint d’activitats lúdico-didàctiques i convivint amb intensitat amb els companys d’estada i amb mestres i
monitors. Durant aquests dies, els
més menuts coneixen la morfologia de les nostres costes i la diversitat biològica del mar Mediterrani,
i assimilen actituds més ecològiques, de respecte vers el mar. Sovint
descobreixen una forma de vida
totalment desconeguda per a ells:
la dels pobles de pescadors -tan
llunyans, física o socialment, dels
nens de les grans ciutats o dels
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que viuen a pobles i ciutats de l’interior-, amb els seus mètodes de
pesca tradicional i sostenible.
Durant l’estada en una escola de mar, els joves prenen consciència dels problemes que dificulten la bona conser vació del
Mediterrani, com l’ocupació desfermada del litoral, la contaminació, la sobrepesca o la introducció
d’espècies invasores. Veuen les
diferències entre una costa massificada pel turisme, els pobles tradicionals de pescadors i la costa
verge, la condició agresta de la qual
no ha afavorit la proliferació de grans
blocs d’apartaments turístics.
Les escoles de mar, ubicades ben a prop de la platja, són
un lloc immillorable per accedir al
medi marí, per descobrir i viure el
mar. Les cases ofereixen als cen-

tres educatius una sèrie d’activitats, que es poden desenvolupar
en forma de convivències de dos
a cinc dies o com a sortides d’una
sola jornada, i els continguts de les
quals estan adaptats a les edats
dels nens. Es fan per a tots els nivells, des de l’educació infantil fins
a la secundària. Algunes cases, de
fet, ofereixen la possibilitat de treballar un crèdit de síntesi. D’algunes
de les activitats també se’n pot gaudir durant les estades familiars.
De la platja al port
L’ACCAC compta amb diverses escoles de mar i altres instal·lacions
que fan activitats relacionades amb
la costa i el medi marí entès com a
medi natural, social i lúdic. A la platja, per exemple, s’hi fan activitats
per tal d’explorar-les, buscar mos-

Les escoles
de mar
fomenten la
descoberta
i el respecte
de l’entorn
marí

tres de fauna i flora marina, i conèixer el moviment de les dunes o l’impacte humà a través del seu entorn.
Les escoles de mar dediquen
una especial atenció als ports, on
organitzen activitats participatives
mitjançant les quals els infants
aprenen coses sobre els diferents
arts de pesca, les barques i els vaixells, o els estris que els pescadors utilitzen. A la llotja, veuen els
pescadors i els peixaters en acció,
i coneixen una part més del trajecte que segueixen els peixos des
que surten de l’aigua fins que arriben a taula. La visita al port permet els joves conèixer algunes curiositats, com el vocabulari específic dels pescadors, i també noves problemàtiques, com les que
afecten a la gent de mar. La visita
es pot complementar amb una passejada en vaixell amb vistes al fons,
per descobrir la biodiversitat marina, o la visita a un vaixell ancorat
a terra, per aprendre alguns conceptes de navegació i els elements

que formen una embarcació.
Algunes cases disposen d’aquaris, que permeten l’observació i l’estudi de diferents animals
marins mitjançant el contacte directe. Els infants coneixen les
característiques dels crustacis, les
algues i els peixos a través de breus
explicacions. És una activitat molt
atractiva i que permet veure en directe -i fins i tot tocar!- alguns dels
éssers marins que els nens i les
nenes ja han vist a classe però només en fotografies o dibuixos.
El número de tallers i activitats organitzats per les escoles
de mar són nombrosos i van des
dels castells de sorra fins a les
gimcanes ambientades en el món
de la pirateria, passant per les clàssiques manualitats (quadres i medallons de petxines, estampació
marina, elaboració de maquetes
de les construccions que es poden trobar al litoral...). Un de molt
popular és el de nusos mariners,
on els infants aprenen a fer-los i

també la seva utilitat.
En alguns indrets, les colònies de mar es complementen amb
la visita a museus o altres equipaments dedicats al mar i ubicats a
les poblacions properes, com ports
esportius, fars, mercats... A Vilanova
i la Geltrú, per exemple, hi tenen el
Museu de les Curiositats Marineres.
Des de la vessant més lúdica, algunes escoles de mar ofereixen la possibilitat de practicar diferents esports nàutics -de forma relaxada, això sí!-, com la vela, el caiac
o el catamarà. Les activitats es porten a terme amb monitors professionals i permeten als joves gaudir
de la navegació i de la sensació
de tripular una embarcació.
Qui s’animi a anar a una
escola de mar ja sap que a la motxilla cal portar, a més del que s’acostuma a dur a unes colònies
convencionals, el banyador i les
xancletes de platja, la tovallola de
bany i, sobretot, la protecció solar i la crema hidratant!

Els infants
sovint hi
descobreixen
una forma
de vida
desconeguda
per a ells: la
dels pobles
de pescadors
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casa

telèfon

municipi

comarca places

Ca la Santa

659 203 239

Vilallonga de Ter

Ripollès

12

Ca n'Oliver

972 56 02 55

Pontós

Alt Empordà

56

Can Brugarola

93 846 81 08

Canet de Mar

Maresme

60

Can Masó

972 17 84 21

Sils

Selva

23

Can Montcau

93 744 50 55

La Roca del V.

V. Oriental

55

Can Rabassa

93 572 81 61

Vilanova del V.

V. Oriental

42

Claverol

696 48 05 39

Claverol

Pallars Jussà

30

Colònies Cadí

973 29 30 02

Bellver de Cer.

Cerdanya

50

Curtius

93 853 00 13

Lluçà

Osona

52

El Puig de Balenyà

646 33 47 49

Balenyà

Osona

55

Els Falcons

658 81 42 66

Cornellana

Alt Urgell

52

Illot Gran

661 85 75 44

Font-Rubí

Alt Penedès

50

Les Coromines

972 73 03 52

Campdevànol

Ripollès

45

Les Preses

972 69 20 23

Les Preses

Garrotxa

47

L'Estol

93 899 16 94

S. Martí Sarroca

Alt Pen.

40

Mas Colltort

972 44 43 18

Sant Iscle de Coll.

Garrotxa

56

Mas Pujolar

93 302 61 62

Viladrau

Osona

54

Ramió

972 86 55 00

Fogars de la Selva

Selva

58

Somianatura

977 86 82 27

Capafonts

Baix Camp
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Instal·lacions de 20 a 60 places

Vall d'Aràn
Pallars Sobirà
Alta
Ribagorça

Alt Urgell
Pallars Jussà
Solsonès

Noguera
Segarra

Segrià

Pla
d'Urgell

Garrigues

Priorat
Terra Alta

Instal·lacions de 61 a 80 places
casa

telèfon

municipi

Ribera
d'Ebre

comarca places

Alberg Can Ribals

973 51 52 14

Lles de Cerdanya

Ripollès

80

Ca n'Oriol

93 699 02 22

Rubi

V. Occid.

73

Can Clarens

93 867 91 95

Vallgorguina

V. Oriental

78

Can Foix

637 75 42 77

Cubelles

Garraf

80

Can Font

649 97 61 01

Brunyola

Selva

70

Can Pere

93 896 08 27

Sant Pere de Ribes

Garraf

80

Can Putxet

93 867 08 50

Sant Celoni

V. Oriental

80

Can Tallada

972 56 82 83

Garrigàs

Alt Empordà

74

Casal de l'Albera

972 55 50 62

La Jonquera

Alt Empordà

64

El Pedraforca

93 744 10 29

Saldes

Berguedà

73

Els Oms

93 823 91 03

Sant Jaume de F.

Berguedà

70

Eurostage

93 791 24 51

Arenys de Mar

Maresme

70

La Cadamont

972 19 51 36

St.Joan les Fonts

Garrotxa

76

La Canova

972 68 03 39

Batet

Garrotxa

77

La Farga del Montseny

93 847 51 55

Fogars de Mont.

V. Oriental

80

L'Aldric

972 20 52 02

Romanyà de la Selva

Baix Emp.

80

Mas Can Pic

93 880 12 26

Taradell

Osona

70

Mas Suro

972 42 82 78

Cartellà

Gironès

70

Miravall

973 15 06 50

Juneda

Garrigues

63

Ridolaina

973 29 30 03

Bellver de Cerd.

Cerdanya

80

Riera de Ciuret

93 847 51 29

Fogars de Mont.

V. Oriental

73

Verd Natura Prades

977 86 83 89

Prades

Baix Camp

72

Urgell

Baix Ebre

Montsià

ALT EMPORDÀ
Can Tallada
Ca n’Oliver
Ca n’Oliver Vell
Casal de l’Albera
Els Estanys
Molí Nou de Calabuig
ALT PENEDÈS
Cal Diable
Illot Gran
L'Estol
ALT URGELL
Els Falcons
ANOIA
La Censada
BAGES
Can Vilalta
El Xaloc
La Figuera

Anoia
Conca de
Barberà

Alt Pen

Baix
Alt Camp Penedès
Baix
Camp

Tarragonès

BAIX CAMP
Finca Prades
La Marinada
Somianatura
Verd Natura Prades
BAIX EMPORDÀ
Can Pau
El Ginebró
L’Aldric
Mas Gorgoll
BAIX LLOBREGAT
Can Mas
Can Rigol
BAIX PENEDÈS
Cal Mata
BERGUEDÀ
Camps de Vilarrasa
El Pedraforca
Els Oms
La Closa
CERDANYA
Alberg Can Ribals
Colònies Cadí
Ridolaina
CONCA DE BARBERÀ
La Capella
Vallclara

índex
de
cases
índex de cases
índex de cases

Cerdanya
Alt Empordà

Ripollès
Garrotxa

Berguedà

Pla de
l'Estany
Osona

Gironès

Baix
Empordà

Selva
Bages
Vallès Oriental
Vallès
Occidental

nedès

Baix
Llobregat

Maresme

Barcelonès

Garraf

GARRAF
Can Pere
Can Foix
El Pinar
GARRIGUES
Cal Gort
La Manreana
Miravall
GARROTXA
La Cadamont
La Canova
Les Preses
Mas Colltort
Mas Coromina
Mas Gircós
GIRONÈS
Can Sans de Fellines
Mas Suro
MARESME
Can Brugarola
Eurostage
Casal Sant Vicenç
MONTSIÀ
Sant Carles de la Ràpita
OSONA
Curtius
El Molí de la Riera
El Puig de Balenyà
Les Tallades
Mas Can Pic
Mas Pujolar

PALARS JUSSÀ
Claverol
PLA DE L'ESTANY
Can Què
Campus Hdo. Fierro
El Xalió
RIBERA D'EBRE
Ca Manxol
RIPOLLÈS
Alberg Marista
Ca la Santa
Les Coromines
SELVA
Can Font
Can Masó
Ramió
SOLSONÈS
Can Bajona
Can Joval
El Mirador
La Carral

Instal·lacions de 81 a 120 places
casa

telèfon

municipi

comarca places

Alberg Marista

972 73 60 67

Planoles

Ripollès

97

Ca Manxol

977 09 80 03

Rasquera

Ribera d'Ebre

82

Ca n'Oliver Vell

972 56 02 55

Pontós

Alt Empordà

120

Cal Diable

609 31 22 44

Pontons

Alt Penedès

98

Cal Gort

973 17 51 32

La Pobla de Cérv.

Garrigues

112

Cal Mata

977 67 70 65

Saifores

Baix Penedès

96

Camps de Vilarrasa

93 823 83 13

Vilada

Berguedà

94

Can Joval

973 05 91 04

Clariana de Card.

Solsonès

120

Can Mas

93 689 02 54

Torrelles de Llobr.

Baix Llobr.

90

Can Rigol

93 639 06 65

Begues

Baix Llobregat

96

Can Sans de Fellines

972 49 70 60

Viladasens

Gironès

109

Can Vilalta

93 846 81 01

Moià

Bages

100

Casal Sant Vicenç

93 792 38 51

Arenys de Mar

Maresme

110

Els Estanys

972 19 31 54

Capmany

Alt Empordà

105

El Molí de la Riera

93 858 45 00

St. Pere de Torelló

Osona

84

La Censada

93 804 63 33

Sta. Margarida de M. Anoia

86

La Closa

93 825 70 16

Castellar de N'Hug

Berguedà

97

La Figuera

93 431 21 39

Castelln. del Bages

Bages

106

La Marinada

977 79 46 80

Cambrils

Baix Camp

110

Mas Coromina

972 29 00 67

Vall de Bianya

Garrotxa

88

Mas Gircós

972 59 05 07

St. Ferriol

Garrotxa

120

Molí Nou de Calabuig

972 56 02 18

Bàscara

Alt Empordà

83

Vallclara

977 86 92 97

Vallclara

C. de Barb.

112

Instal·lacions de 121 a 290 places
casa

telèfon

municipi

comarca places

Campus Hernando Fierro

972 59 05 07

Porqueres

Pla de l'Est.

210

Can Bajona

973 29 93 63

Clariana de Card.

Solsonès

214

Can Pau

972 63 40 33

Peratallada

B. Empordà

130

Can Què

972 59 70 56

Esponellà

Pla de l’Estany

122

Can Ribas

93 865 63 30

Bigues i Riells

V. Oriental

190

El Ginebró

972 76 81 01

Vilopriu

B. Empordà

150

El Pinar

902 63 67 49

Canyelles

Garraf

180

El Pinatar

93 848 73 27

Gualba de Dalt

V. Oriental

175

El Xalió

93 846 81 01

Sant Miquel de...

Pla de l'Est.

162

TARRAGONÈS
Finca Tamarit

El Xaloc

93 830 92 92

Calders

Bages

134

Finca Tamarit

977 65 12 27

Tarragona

Tarragonès

200

VALLÈS OCCIDENTAL
Ca n’Oriol

Finca Prades

977 86 82 87

Prades

Baix Camp

284

La Capella

977 87 00 57

L' Espluga de

Conca de Bar.

210

VALLÈS ORIENTAL
Can Clarens
Can Rabassa
Can Montcau
Can Putxet
Can Ribas
El Pinatar
La Farga del Montseny
La Granja
Mogent
Riera de Ciuret

La Carral

973 48 08 90

El Miracle

Solsonès

247

La Granja

93 847 95 28

Sta.M. Palautordera

V. Oriental

240

La Manreana

973 15 06 50

Juneda

Garrigues

130

Les Tallades

93 431 21 39

Vilanova de Sau

Osona

160

Mas Gorgoll

972 60 21 63

Palamós

Baix Empordà

134

Mirador Port del Comte

973 48 40 38

La Coma i la Pedra

Solsonès

187

Mogent

93 841 26 00

Llinars del V.

V. Oriental

212

Sant Carles de la Ràpita

977 74 17 88

St. Carles de la R.

Montsià

169
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OSONA
OSONA

MARESME

MONTSIÀ

MARESME

GIRONÈS

MARESME
GIRONÈS

OSONA

OSONA

www.accac.cat

PLA DE L’ESTANY

PALLARS JUSSÀ

OSONA

OSONA

www.accac.cat
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RIPOLLÈS

SELVA

RIPOLLÈS

SELVA

SELVA

RIPOLLÈS

RIBERA D’EBRE

PLA DE L’ESTANY

PLA DE L’ESTANY

www.accac.cat
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VALLÈS OCCIDENTAL

TARRAGONÈS

SOLSONÈS

SOLSONÈS

SOLSONÈS

SOLSONÈS
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VALLÈS ORIENTAL
VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS ORIENTAL

ALT EMPORDÀ

www.accac.cat
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ALT EMPORDÀ
ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

ALT EMPORDÀ

VALLÈS ORIENTAL
VALLÈS ORIENTAL

ALT URGELL

ALT PENEDÈS

www.accac.cat
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ALT PENEDÈS

ALT PENEDÈS

BAGES

ANOIA
BAIX CAMP

BAGES

BAGES

www.accac.cat
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BAIX EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

BAIX CAMP

BAIX CAMP

BAIX CAMP
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BERGUEDÀ

BERGUEDÀ

BERGUEDÀ

BAIX PENEDÉS

BAIX LLOBREGAT

BAIX LLOBREGAT
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GARRAF

CONCA DE BARBERÀ

CERDANYA

CERDANYA

CERDANYA
BERGUEDÀ

setembre 2011 LLeURE

33

GARRIGUES

GARRIGUES

GARRIGUES

GARRAF

GARRAF

CONCA DE BARBERÀ
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GARROTXA

GARROTXA
GARROTXA

www.accac.cat

GARROTXA

GARROTXA

GARROTXA
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