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1. Consideracions prèvies. 

El que hi ha escrit en aquests fulls recull un grapat d'ho

res de discussió amb persones diverses i de reflexió personal. 

Segurament~ he de dir q~e el primer mabil oua he tingut 

per a fer-ho ha estat la necessitat d'aclarir-me personalmen~ ja 

que l'actuació de l'Ajuntament en l'àmbit de l'Esplai em suscitava 

un munt de problemes d'ordre divers ~ue se'm superposaven els '~uns 

als altres fent-me difÍcil l'obtenció d~una imatge clara del que 

cal fer. 

Segonament, el fet que !~Ajuntament es disposi a treballar 

en aquest camp des de dues àrees -de moment-. El rua planteja pro

blemes de delimitació del que és més propi de cada una. 

I en tercer lloc, la interferència -o la coincidència de 

l'actuació municipal- amb la d~entitats privades o semipÚblirues 

que són les ~ue hi han anat treballant¿fins ara. Aauesta interfer~r 

cia em sembla aua és més imaginària que real, però donada la cua de 

palla aue porten moltes persones és possible oua crei problemes 

efectivament reals. 

A l'entorn d~aquestes tres qOestions, i pivotant fins on 

m'ha estat possible sobre l'obtenció de dades de la realitat actua 

he procurat d~articular aauasta reflexió ~us no és ni un estudi ni 

una proposta d'aCtuació, pera que té una mica de cada. 

Intentaré anar desgranant successivament quins em sembla 
. . 

que haurien d~~sser els criteris da l~actuació municipal·1 les For

mes d~aquesta actuació i 1 en da#rer lloc, una proposta de concreci 
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?• Objectius 1 criteris de l'actu~ci6 municipal 

Que jo intenti formular quins haurien d'ésser els objectius 
de l'actuació de l'Ajuntament en la seva intervenció en al terreny 
de l'esplai us pot semblar una mica pedant. Enteneu que ls una re
flexió que havia de fer abans de tirar m's endavant (deixar' una 
mica da papar en blanc per a que hi poseu tot allà que m'hagi des
cuidat). 

I en tot cas accepteu-ho com el ~unt de vista d'una par
sona que encara s'ho mira amb una altra perspectiva -i ~ue ha par
lat amb gent da moltes entitats-. 
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Quant als objectius diria ~ue sór.: 

Pedagógics 

Respondre a una necessi~at de lleure dels nens, dels adoles
cents i dels joves. El lleure com una part del seu temps de 
creixença i com a portador d'unes dimensions específi~ues de 
desenvolupament pers-onal. 

Particularment significatives só(, l¡{s dimensions de: 

• 
• 

• 
• 

gratuitat 
projectar i realitzar amb altres les· prèpies -il.lu
sions 
socialització basada en l'acord entre iguals 
viure la cultura, fer-la • 

Socials (de servei social} 

Oferir a tothom la possibilitat d'uns serveis de lleura, de 
gaudi del seu· temps, del seu lloc, dels seus intercanvis. 
Aixó tant d'una manera institucionalitzada com no institucio-. 
nalitzada.~----~~· -.·~ 

I entès no solsament en la dimf;lnsió pedagógica exposada abans, 
sinò també en una de psíquica: re.er:uilibració de la persona-· 
li tat_, inserció en 1 'entorn, regulació de 1 'intercanvL persa-. 
na-medi, etc .. 
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Polítics (relatius a la qualitat de vida ciutadana). 

En primer lloc, dur a terme l'anterior amb un nivell de cu< 

litat suficient com per a oua acompleixi les Finalitats qu1 

li són. pròpies. 

En segbn lloc dur-ho a terme de forma oua la gesti6 d'ecus: 

tes activitats sigui en mans dels afectats: aconseguir el 

màxim grau de gestió directa rue sigui possible. 

Hi ha prou espai èn blanc?. 

Dels objectius a l'actuació ~ue voldríem hi ha un pas QU 

és condicionat per l'estat actual de les coses. Anuesta mediació 

introduïda per la realitat dictaJ em sembla, quins han d'ésser el 

criteris d'actuació. 

O 'una declaració da prin.cipis -com la nue sempre conté L .. 
inventari d'objectius- se'n desprenen uns criteris d'acció. Són e 

teris generals en els r.ue, segurament, ens posariem d'acord de~s~ 

da. Jo vull situar-me a un altre nivell, segurament més precari ' 

q~~ comporta una interpretaci6 de ~a reilitat, perb absolutament 

cessàri per6uè la incorpora. 

Des d'aquesta perspectiva ·-la que aproparia uns objectit 

a la sitúació en que han de dur-se a terme- diria que l'actuació 
. 

municipal ha de regir-se pels segOents criteris: 

La creació de ca.pital humà. 

El problema bàsic de'la Premoció dg l'asplai és la manca 

recursos humans de qualitat: hi h~ po~ues persones cue s~ 

dediquin i, en aquest moment, acuestes persones estàn enr, 

drades en institucions i moviments cua estàn funcionant. 
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/ A més a més, aquestes persones funcionen 
jl tatiu poc satisfactòri. 

/ 

El primer problema, doncs, 
d;aquestos recursos. 

a un nivell quall-

és la creació o la formació 

Evidentment, això no ha de.paralitzar l'acció -no podam espe 
rar a fer res abans de tenir aquest capital i a tenir-lo tan 

. polit com el voldríem-, però és molt important de tenir en 
compte que l''xit de tot~ acció reposar~ sobre la dimensió 

de formació -sobre el terreny- d'acuel!s oue hi participin. 

I això serà ensems la garantia d'una continuitat. 

L'explotació dels recursos existents a la vila 

Els recursos actualment existents a Barcelona no arriben a 

cobrir ni un lO% de la població infantil i adolescent. 

Però són els que hi ha i és important no desmantelar-los. 

En aquest sentit voldria afirmar el següent: 

• 

• 

Es molt important r,ue l'actuació pública no ofegui l'axis 
tència d'iniciatives menors. Això eauivaldria a ofegar la 
mobilitzaci6 de la gent p~r a~~ssolir la_ satisfacció del 
que necessita i a ofegar la mobilitzaciÓ de grups i enti
tats per a donar respostes sectorials a problemes con
crets. 

Es molt important que l'actuació pública cuidi allò cua . 

existex. Vull dir aue ho cuidi amb un tò exigent: 

• 

• 

eXigint-ne l'expansió com a contrapartida a qualsevol 
ajut 
ex~gint-ne la reconversió an serveis da major eficà
cia. 

L'incidentalitat de l'actuació pÚblica 

En primer lloc, l'àctuació pública ha de tendir a crear o_ 
impulsar serveis allà on,·no--.n'hi hagi o allà on resultin ... -
insuficients d'una manera manifesta. 

En segòn lloc, l'actuació pública, un cop engegat un servei, 
ha de tendir a una relativa autanomització d'aquest. 

Això per dues raons: la primera per a no carregar-se amb el 
pes de serveis que poden funcionar pel seu compte i la sego
na-per a fer més possible una gestió directa. 
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Amb això no Vull dir cue 1 "Ajuntament no hagi ·'"'de ·pren-dre ini· 
ciatives sinò que és millor cua sel.laccioni ban sel.leccio
nadas les qua prèn: 

• 

• 

Pensant quines prèn en funció d'unes prioritats pedagó
giqua·s, socials o polítioues 
Tendint a una descentralització, és a dir, a una autono
mització en el termini més breu possible 
Obviament aquesta autonomització no pot entendre's en 
termes absoluts sinò ffiés aviat en térmes d'un contracte 
que estableixi unes relacions precises i unes formes da 
contrl. 

Resumint¡ la iniciativa municipal ha d',ssar selectiva i in
cidental. 

- L'estabilització ·da l'experi~ncia 

Tenim poca experiència. Sobretot, en tenim molt poca d'allò 
que es farà (perquè encara no s'ha fet). 

En aquest sentit, em ~embla indispensable ~na feina d'estu
di del que es vagi r~alitzant a fí d'extreure'n uns models 
d'actuació. p~blica i ~'organització de base que serveixin 
per a estabilitzar l'una i l"altra. 

. . 
Em penso que cal una polític~· "dé !racassos controlats" qua 
permeti !"'explotació d'allb reeixit i d'allò no tant reeixit. 

la reconversió 

Per a ml aquesta paraula té un tant de màgic al llarg d"aque~ 
ta reflexió. Penso en: 

• 

• 

• 

Reconver~ió del capital humà i dels recursos existents 
mitjançant una política d'estímul (ajut selectiu en fun-
ció de !~apropament a uns models) 
Reconversió de la iniciativa pública en organització de 
base ~n ~1 termini m's breu possible. 
Reconversió de !.'experiència: no m'interessa la Persecu
ció d~éxits ràpids (amb un ta~t d"artifici) sinò el rua 
siguem capaços de ·generar !-"habilitat· ··de ·reconvertir--un· y · 

cert grau d'é·xit en un grau major. 

- ·-· ·- '"'"" 



~· Formes da l'actuació municleal 

Abans de pomençar a desglossar quatre nivells d'interven

ció de l'Ajuntament en l'àmbit de l'esplai -nivells que respondrien 

conjUntament a las premises exposades a-l'apartat anterior-,· vol

dria fer un suggeriment de distinció de competències entre Serveis 

Socials i Joventut, tenint en còmpte la possible existència d'una 

Comissi6 d'Esplai. 

Oiria que: 

lar. La Comissió d'Esplai, en la mesura que és controlada per 

les dues àrees·i les que s'hi afegeixin en un futur, esd1 

vé l'àrbitre natural de la coherència de la política mu

nicipal. 

Per exemple, 's la Comissió d'Esplai aui ha d'assegurar 

que s'acompleixin els criteris municipals d'actuació -ja 

siguin els esmentats a les pàgines anteriors, ja siguin 

uns al tres-. 

La Comissió d 'E.splai hauria d :acomplir funcions del "le

gislatiu" i del- n judicialit. ;" 

Per opos.ició, les dues àrees, com a tals, representarien 

11 1 'executiu". 

2Òn. L'àrea de Joventut, per mor de la seva menor dispersió, 

hauria de tendir a assegurar l'sctuació.d'infraestructu· 

ra de l'esplai: formació de monitors, estudi, debat amb 

les entitats i organitzacions de base, etc. 

Sense que aix3 l'exclogui d'iniciatives directes. 

3er. L'~~ea de Serveis Socials, per mor del seu caràcter de 

transformació directa de !;entorn urbà i humà, hauria d1 

tendir preferentment a la presa d'iniciatives directes: 

endegament de __ êentres, actuació experir.n.ental en Sectors 

deprimits ~e la ciutat, etc. -

Sense que això 1 '.exclogui de 1 'incidència en 1 'infraest 

tu ra. 



Oit aix~ que, ja ho veieu, es planteja ~n t~rmes de uded 

cació preferent a" i es basa en el bon funcionament d~una Comissi 

qua asseguri una coordinació i uns coherència, passo a establir o 

tre nivells d'actuació de l 1 Ajuntament. 

Acci6 d'Ajut_ 

Vull significar·l'acció de recolzament a aquelles entitats 

lr organitzacions que funcionen actualment {amb la premisa ~u 
no persegueixin un afany de lucre ni d~indoctrinament). 

Anuest ajut no pot ésser plantejat en termes indiscriminat 
Em sembla oue 1 ~Ajuntament ha de plantejar-se una gradació 
de l 1 ajut en funció, per exemple, de: 

' • 
• 

• 

• 

el simple recolzament d;allò rue funciona bé 
la consolidació d'allò que trontolla i cua, pensem, 
val la pena de reforçar 
la reconversió dels esplais (per exemple: de setma
nals a diaris) 
la seva expansió (per exemple: el concert amb un mo 
viment o una organització àmplia per a GUe faci cré 
xar- els seus serveis) 

Evidentment aue tot aixó és 'funéió de.l 'indret de la ciuta 
on es trobi arrelada l'entitat en qÜestió. 

i, encara, el tracte amb moviments amplis ha de passar per 
un doble criteri d'acció planificada i de professionalitza 
ció de la feina que Fàn. 

- Acció d'infraestructura 

Vull significar l'acció municipal orientada a dotar les en 
tltats existents, 1 les oua endegui el propi ajuntament d~ 

infraestructura que els permeti de funcionar ocupant-se, f 
namentalme'nt, del oua amb propietat els pertoca: els nens 
adolescents i la incid¡ncia en el· barri. 

Aixb podr~n f~r-ho €n rua alguns serveis de base estigUin 
garantits per una entitat p~blica~' 

Penso en concret en serveix de 

• 
• 
• 
• 

formació de monitors 
jurÍdics 
assegurances 
locals 
informació ~ sensibilització 



• 
Acció d'institucionalització 

Vull signiFicar aquella acció cus estableix canals entre 

l'Ajuntament i les altres entitats, tant si en depenen com 

si no en depenen. 

Em sembla r.ue aquesta institucionalització -~ue generarà la 

seva pròpia dinàmica i les seves lleis de regulació- és ne

cessària en Ja mesura rua es vulgui aconseguir una indepen

dència de:l'Ajuntament respecte de les entitats i vicever

sa •. 

Si no s'aconsegue~x, hi ha un risc de paràlisi per allau de 

demandes, i pir diverg¡ncia d'aquestes. 

Veig tres lÍòees d'institucionalització: 

• 

• 

• 

La recerca d'un/uns interlocutors: l'Ajutament no pot 

mantenir relacions directes amb totes les entitats i no 

hi ha eltra sortida oua la d'aplegar-les en una sola o 

unes poques institucions oua canalitzin el diàleg. 

Aquesta institució no ha d'ésser entesa com una platafor 

ma d~ l'actuaci6 municipal sinè com un sistem~ p~blic de 

control de l'actuació de l'ajuntament, sistema datat 

d'autonomia 

La recerca de canals d'aciciór' en la mesura oua l'Ajunta~ 

ment. actui directament (en parlo més avall) o indirecta 

{recolzant entitats existen~s) necessit~ del canal d'ac

ci6 qua -per proximitat al real- _li garanteix l'efic~ciE 

i la precissió de l'acció. 

En aquest sentit, cal veure ~ulnes prestacions es poden 

demanar als Consells de Districte. 

La institucionalització del que es faci en la creació 

de serveis d'infraestructura~ Dels serveis d'infraestru< 

tura ja n'he parlat. Només vull afegir aus en la mesura 

en que ~'instituclonalitiin ser~n un pes menor. 

P.anseu, per -exemple, en la formació de monitors. 

Acció directa 

Vull signi~icar l'actuaci6 .de l'Ajuntament prenent iniciat. 

ves all~ on els sarvei6 s6n insuficients o inexistents. 

Malgrat que em sembla-que ja he dit abans quins s6n ·els er. 

teris que, segons el m~u parer, han d'orientar aruesta-adc 

voldria insistir diferenciant: 



• 

• 

L'acció que engega una ac~ivitat o una institució i la 

deixa a mans d'algú per a que la gestioni. 
L'acció basada en un ~ontrol directe per part delpropi 

Ajutament. 

Des del meu punt de vista, 6s millor el primer dels dos ti

pus d'acció {per allò de la incidentalitat de l'acciÓ pÚ

blica i pel problema que pot representar el manteniment 

d'una massa excessiva de situacions sota control directe). 

Per tant, diria que el seg~n tipus d'acciÓ nom~s el duria 

a terme quan ·ras inevitable o bé quan se'n desprenguéssin 

uns aven~atges molt concrets (experi~ncia, estudi d'un probJ 

ma, etc.). 

4. Inventari de situacions 

A les dues p~gines segUents hi ha un ouadre de. les situac: 

çoncretes d'esplai. 

Per a cada una d'aquestes situacions -siguin actualment 

existents, siguin probables en un f~tur ~alt proper- he intentat 

d'establir quina hauria d',sser l'actu~~ió municipal en cada un de 

.quatre nivells d'acció que he exposat en l'apartat precedent. 
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