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Qualitat de l’educació i temps lliure
L’oci i com s’omple és decisiu per a la formació dels adolescents amb criteris d’equitat

L’ensenyament fora de les aules 

tor es reclamaven políti-
ques públiques destina-
des a resoldre aquestes 
dificultats.
 L’escola és una insti-
tució compensadora de 
desigualtats. Poc o molt, 
i malgrat que recull i re-
flecteix les segregaci-
ons presents a la socie-
tat, iguala en la mesura 
que es tracta d’un servei  
universal i gratuït que 
el nostre Estat del ben-
estar garanteix als ciu-
tadans des dels tres fins 
als setze anys.
 En el cas de l’accés 
al lleure i a les oportu-
nitats educatives més 
enllà de l’horari escolar, les desi-
gualtats hi són en estat pur i a més 
s’amplifiquen. Hi són perquè és el 
mercat qui regula el preu i és el po-
der adquisitiu dels pares i mares 
el que determina la possibilitat de 
participar-hi. S’amplifiquen per-
què no només es vulnera l’equitat 
en l’accés, sinó que aquells nois i 
noies que no han tingut possibi-
litats de participar en determina-
des activitats educatives queda-
ran més mal posicionats en termes 
d’igualtat d’oportunitats.
 Dos exemples clars: la vida quo-
tidiana dels adolescents d’instituts 
de molts barris que tanquen a les 
tres i que passen la tarda a casa té 
molt poc a veure amb la de molts 
altres que viuen en contextos de fa-
mílies benestants que accedeixen 
a espais d’activitats, de creixement 
personal i d’acompanyament edu-
catiu. També les diverses ocupaci-

E
l dret a l’educació és un 
dels fonamentals que re-
cull la Convenció Interna-
cionals dels Drets dels In-
fants, que hem comme-

morat aquests  dies. Concretament, 
l’article 29 ens parla que els infants 
tenen dret a l’educació en «igualtat 
d’oportunitats», i el 31 fa referèn-
cia al dret a gaudir del joc i el lleu-
re. Avui, al nostre país, no podem 
parlar que estiguin garantits 
aquests dos drets per a una part sig-
nificativa de la població.
 És precisament en els espais de 
lleure, fora de l’escola, on es pro-
dueix de forma més significativa la 
desigualtat educativa i on es vulne-
ren especialment els drets dels in-
fants referits en la mesura que l’ac-
cés a les oportunitats educatives en 
el temps lliure dels infants depèn 
de diversos factors socioeconòmics 
de les famílies.

Fa uns dies, en un debat ce-
lebrat a l’Ateneu Barcelonès, l’ad-
junta per a la infància del Síndic 
de Greuges feia referència a l’infor-
me del dret a lleure educatiu que la 
Sindicatura va elaborar l’any pas-
sat, en què posava en relleu les di-
ficultats d’accés per part d’amplis 
sectors de la societat. Des de les or-
ganitzacions de lleure educatiu de 
la Pincat (Plataforma d’Infància de 
Catalunya) i la Taula del Tercer Sec-

ons en els períodes de vacances es-
colars conformen relats asimètrics 
i històries personals dels nois i no-
ies ben diferents.
 No s’educa només a les classes 
de l’escola. En els espais de lleure 
es desenvolupen competències, 
s’aprenen habilitats per a la vida i 
s’eduquen actituds i valors. L’expe-
riència ens diu que allò que els in-
fants i adolescents viuen en aquest 
espai és sovint molt significatiu en 
el seu creixement i en la construc-
ció del seu itinerari vital. Podem 
concloure que el temps lliure és de-
cisiu en la qualitat i la personalit-
zació del procés educatiu.
 Aquesta valoració és cada vega-
da més compartida dins la comu-
nitat educativa, però també en les 
institucions públiques i privades 
que s’ocupen de la formació de les 
persones i la seva inserció ciutada-
na i professional. La recerca s’en-
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Barba
carrega de confirmar-ho de for-
ma recurrent.
 El temps lliure és especialment 
idoni per al desenvolupament de 
les intel·ligències múltiples. Tam-
bé per descobrir l’entorn natu-
ral i social i per comprendre’l. En 
el lleure s’adquireixen sovint les 
anomenades habilitats per a la vi-
da: el treball en equip, l’autono-
mia personal, la superació de difi-
cultats i la resistència a les frustra-
cions, les habilitats comunicatives 
i relacionals, i les actituds de supe-
ració personal i proactives. Final-
ment, en els espais d’educació en 
el lleure  s’aprèn a conviure en la 
diversitat, per raó d’edat, funcio-
nalitat, procedència escolar o con-
text cultural i lingüístic. S’educa 
l’empatia i la generositat. L’educa-
ció en el lleure és una autèntica es-
cola de ciutadania.

en un context de for-
mació de nous governs municipals 
i de país, convé recordar la parado-
xa que els recursos públics en ma-
tèria educativa estan centrats en el 
sistema educatiu reglat de l’esco-
la. Potser caldria començar a con-
siderar seriosament la proposta 
de l’educació a temps complert, al 
llarg i l’ample de la vida. Si compar-
tim la idea que en el lleure també 
es decideix la qualitat i l’equitat en 
educació, caldrà que les polítiques 
públiques abordin amb determi-
nació el suport a l’educació en lleu-
re al nostre país i particularment 
la lluita contra la desigualtat i la 
garantia dels drets dels infants en 
aquest àmbit. H
Vicepresident de Fundesplai.

MONRA

A
quest cap de setmana 
van baixar les tempera-
tures i venia de gust re-
fugiar-se en una sala de 
cine. Molts es van de-

cantar per una comèdia sobre la 
identitat i es van fer un tip de riu-
re  amb Ocho apellidos catalanes. Jo, 
en canvi, vaig triar La adopción, 
una pel·lícula ben diferent que 
també parla de dos catalans, però 
aquests a les terres fredes del nord 
d’Europa. Són Nora Navas  i 
Francesc Garrido en el paper d’un 
matrimoni que està a punt de fer 
realitat un somni: tenir un fill. Per 
fer-ho viatgen a un país de l’òrbita 
exsoviètica, però els esperen mol-
tes sorpreses i profunds dilemes 
morals.
 Alguns pares deuen haver tin-
gut experiències d’adopció simi-
lars, altres millors, però la pers-
pectiva que presenta Daniela Fe-
jerman, la directora i guionista de 
la pel·lícula, se centra sobretot en 
els efectes sobre la relació de pare-
lla de la corrupció, les mentides i 
els secrets. Quan tot al voltant col-
lapsa i la misèria moral se les cam-
pa, és difícil mantenir la il·lusió, 
per no parlar de la fortalesa i la 
perspectiva.

 La intensa peripècia d’aquests 
dos ciutadans qualsevol en una 
terra estranya en què les conduc-
tes resulten tan indesxifrables 
com l’idioma, entreté, interessa 
i commou. Està bé escapar-se per 
una estona del bombardeig de no-
tícies sobre la precampanya elec-
toral del pròxim 20 de desembre, 
el pacte al Parlament o l’amena-
ça del terrorisme gihadista. Hi ha 
una altra forma de comunicació 
social: la que generen els mateixos 
ciutadans amb les seves vivències 
i es produeix de cor a cor, de mira-
da a mirada. És el cine. 
 Entre el 1997 i el 2014, un total 
de 52.895 nens provinents de to-
tes les zones del món van ser adop-
tats i es van convertir en nens es-
panyols. Més de 33.000 famílies 
estan a l’espera encara de poder 
adoptar. No és una xifra petita. 
Els espanyols som així. Tan aviat 
destaquem per la nostra baixíssi-
ma natalitat, com per la nostra de-
terminació a tenir família costi el 
que costi. I costa molt, com tan bé 
descriu La adopción. I no solament 
estem parlant de diners. H

Finestra d’auxili

Tan aviat destaquem 
per una baixa natalitat 
com per les ganes de 
tenir família com sigui

el cost
d’un fill
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Dues mirades

La cova

es transforma en la cova on explo-
rem aquelles primeres passes i on, 
captivats pel buit de l’existència, 
per la necessitat de caminar, per-
duts en un món estrany, busquem 
el joc, l’amagatall, la cerimònia 
que ens ajunta o el crit de la deses-
peració.
 Aquest és un espectacle fasci-
nant, tempestuós i amable alho-
ra, en el qual et pots deixar sedu-
ir pel moviment i la quietud dels 
cossos, o et pots preguntar què 
som, cap a on anem –la troupe cir-
cense i nosaltres mateixos– es-
pectadors de la meravella i alho-
ra protagonistes d’un viatge que 
ens deixa una fiblada de dolor i se-
renitat. Tot al mateix temps. «No 
s’acaba mai, aquesta història», 
diu un dels clowns. No se la per-
din, per res del món. H 

J
ohn Berger va escriure fa 
anys que els primers pin-
tors, a les coves obscures, als 
orígens incerts de la huma-

nitat, es concentraven a ser uns tor-
simanys del missatge que la matei-
xa pedra desprenia amb unes for-
mes abruptes. Ells recollien aquell 
testimoni tel·lúric i el convertien en 
dibuix sobre la paret que transpira-
va. Quan t’enfrontes a un especta-
cle com Bèsties (a partir de l’11 de de-
sembre, al Mercat de les Flors) és in-
evitable pensar-hi. La carpa del Baró 
d’Evel, aquesta companyia en la 
qual hi ha pallassos memorables, 
acrobàcies delicades, música i ca-
valls i corbs i periquitos que tenen 
nom, com Bonito, Blanche o Midi-
nette, animals que són humans i 
humans que s’agermanen amb el 
regne animal, aquesta carpa, doncs, 

joSEp maria Fonalleras

pre que estigui formada pels nos-
tres) que ens insufla fortalesa, que 
ens permet sentir-nos acompa-
nyats, immunes a l’atac de la sole-
dat. Coixos de compassió, conver-
tim en forasters tots els que no en-
tenem, situant fora de les nostres 
fronteres mentals aquells que no 
han trobat un lloc al món. És igual 
el que indiqui el seu document 
d’identitat. La situació d’estrange-
risme pot limitar-se a l’àmbit cul-
tural o ampliar-se fins a la vida ma-
teixa.
 Desprendre’ns de la nostra prò-
pia pell per intentar sentir la vida 
de l’altre, les seves pors, les seves 
frustracions, també constitueix 
un instrument de pau. Potser l’ar-
ma més potent. La imaginació pot 
fer-nos entendre el que la realitat 
ens nega. H

L
a compassió com a meca-
nisme de retorn, com a ar-
ma per lluitar contra el fa-
natisme. El psicòleg Javier 

Urra explicava ahir a EL PERIÓDI-
CO la facilitat amb què poden ser 
manipulats els menors. «Els terro-
ristes ho saben i els prometen que 
es convertiran en herois. Per recu-
perar-los hem de tocar els seus sen-
timents, que desenvolupin la com-
passió». Aconseguir que vegin el 
que els seus ulls es neguen a entre-
veure. Sentir el que el seu cor infla-
mat d’odi, de ràbia o de vanitat 
sembla incapaç de sentir. No és fà-
cil, especialment quan hem fona-
mentat part de la nostra cultura 
en la negació de la compassió. 
Atrinxerats en la pròpia defensa, 
en la construcció d’una individua-
litat (que pot ser col·lectiva, sem-

compassió
Emma Riverola


