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Va cele brar -se a Barc elona els dies 19-20 -21 de
Novembre de 1.97 7,ap lega nt
prop d'un mile r de perso nes,
El tn~ball dels cong ressiste s va orga nitza r-se en
quat re ambi ts,un dels qual s
el d'es plai va comp tar amb
la pres ènci a de caps i animado rs de l'esc oltis me ca-,
tala, espa nyol i franc ès.
Les conc lusio ns que resume ixen el treb all d'aqu est
àmb it, reda ct5d es en form a
de man ifest , són les que presente m a cont inua ció bé que
mod ifica nt-ne la form a per
a fer- les més ente nedo res.
Ens semb la que val la pena de p~rar-se a pens ar-h i
un moment perq uè són el re-cull del treb all i de 1' experi ènci a, en algu ns caso s
prof essio nal,d 'un cent enar
d'an imad ors.

UNES CQNSTATACIONS INICIALS

-Els jocs que la majo r
part de- nosa ltres hem observ at acus en una cert a
manca de crea tivit at.
-Els nens i les nene s tendeix en a juga r· sepa rats,
com inic iant -se a la barrera amb qu~ la soci etat sepa ra els dos sexe s.
-D'un a mane ra gene ral,e ls
jocs dels nens repro dueixen i refle cteix en relacio ns vicia des, rela cions de domi nació i de submiss ió prl•s t·nts en tots
els àmbi ts dc ! il vi dn ~()
cial .
Evid entm ent, cons tatar
defi cièn cies no és més que
un punt d' ar·re ncad a i quedar- se quie t no serv eix per
a res. En aque st sent i t, vàrem
vole r conti nua,r la nost ra
refle xió inten tant d' expl icar-n os les raon s d'aq uest
esta t de coses ·, les cons eqú·~ncies que comp or'ta i quines actu acio ns és nece ssari
empr endre per a prop iciar
una evol ució més favo rable .

CAUSES QUE EXPLIQUEN ELS
PROBLEMES CITATS.

El punt de parte nça de
la ·refl exió c'rít ica amb la
Posa ts a inve ntar ias les .
qual_ vAre m .vole r clou re el
caus es, Va Semb lar-n os que
-con grés ês la cons tataC ió,
podi en situ arse en dos nien b-i:eus pinz ellad es ,de l'esvell s dife rent S: en prim er
tat: actu al del joc dels nens.
lloc el$ d~f-~cits d'.eq uipa. .. En aque st sent it,es tàve m
ment- i amb ienta ls que h8n
d.' acor d' 1=0 els punt s se- .. empo brit el joc· i e_n sego n
. &üen ts:
lloc les p·res sïons conc re'
.
-E,ls .nens jugu en menys
tes que rebe n els
nens per
que aban s,ten en una matal que s' int.e grin , prem atujor teÓd ència a aban do-'
rame nt i P~ssivament,en el
·nar -se a ,prop ostes d'qmón que se' is- vol-- prep arar.
cupS C10 del seu temp s
Entr e els dèfi cits· més
,ll~ure que els ho done n
impo rta,n ts, vàrem_ dest acar :
tot fet,.· i que els excu -D~fi~it_s·· urban istics ·:,:.-_
sen _d'e sforç ar-se per a
Redu cció· dels- ·espB.i~r-o
c_o_n struir el joc,
.bert s· Òn els- nens pÚgu in ..."

juga r.
-Dèf icit de temp s:
El temp s que els nens poden dest inar al joc ês
cada vega da menú s; ¿l joc
tend eix a ser 'Con sider at
una pèrdu a de temp s, una inve rsió poc rend ible ... a canv i,es prop osa als nens que inve rteixin el màxim poss ible
del seu temp s en"f er-se
un lloc a la vida ".
-Dèf icits cult ural s:
L'em pobr imen t del medi
cult ural , la pèrd ua de
les tradi cion s popu lars
(degu da pots er a la forca dels movi ment s cie poblac ió emig rant i a la
pres sió dels mass -med ia)
la pote nciac ió'd' una forma de viur e pass iva contribu eixe n a fer que manqui una estim ulac ió i una
valo ració del joc.
D'al tra. band a, hi ha la
pres sió conc reta que la societ at, per molt s cana ls d'ifere nts,f a sobr e els nens :
-Els prod uctes i ofer tes
que- tota una indú stria
del temp s lliur e subm inist ra als nens: : Jogu ines
no gens estim ulan ts i que
conv iden a la pass ivitat, disCO teque s, c·ase s de
futbo lins._ · •.
-El bomb ard__eig publ iC-it a. ri. (¡ue sofr eix là cana ila- a trav és, sobr etot,
de ·la telev isió; _ aque st
bonib ardei X va més-· enll a
de là simp le publ icita t
dé prod ucte s.env aeix el
món dels valo rs i ês plé
de inis sa tges ambi gus· i
carr egat s de conn otac ions ideol ògi<J &es.
·-La influ ènci a de la famili a:el lloc i el temp s
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que concedeix al joc,el
tipus de joguines que
compra i la utilitzac ió
que en fa de cara al nen
(sovint la joguina esdevé més important que el
nen,d'alt res vegades és
un mecanisme de xantatge ... )
-La postura massa vaga de
1' escola i dels educadors
en general -'que n.o se'n
surten del tot de fer uns
plantejam ents prou clars
decidits i coherents .
Tot això,crei em.confl ueix a establir un s~tge a
l'entorn dels nens i els nressiona perquè acdeptin els
valors de la cultura dominant(func ió social de l'home
i de la dona ,consumism e ... )
i els ccndueix a la repr,:¡ducci5 d'un tipus de ciutad~
"acceptab le".
CONSEQÜÈNCIES.
Si és cert que el ~oc,
entès en cert sentit, és 1 activitat més apta per al creixement dels infants i les
1ntantes{ oi,Teresa ?), també és c'ert que la seva limitació o anul.laci ó ha de
repercut ir en el d€senvolu pamen.t de la seva personalitat: tant en el aspecte fisiològic (menor desenvolu pament i manca de coordinac ió
del ros), com en 1 'aspecte
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intel.lll!ct ua 1 (escasses oportunita·ts per a aplicar una
lÒgica prÒpia a les relacions entre ~ls objectes) .
en l'aspecte afectiu-em ocional i en la sociabil itat
(associac ió gratuïta per a
perseguir objectius volguts
per tots i no pa~· imposats
des de fora).
'
D'altra banda,en la mesura que el creixemen t individual és afectat per la
limitació del joc, és evident
que se n'ha de ressentir una
societat que es nodreix d'individus mancats i,en e] límit,mala ltíssos.
Les conseqüèn cies,doncs ,
són dobles;af ecten cada nen
i comprome ten el futur de
la societat.

QUE FER?
Enfront d'aquest panorama,els animadors presents
al Congrés v~rem d<?.cidir de
continuar la tasca que havíem emprès basant-no s en
els punts seglien<::s:
1.-0brir a la nostrs cultura un espai on els conceptes de "joc" i de"temps
lliure" siguin valorats
t<Ü com cal.
(En aquest sentit, deixeu-me dir que aquesta
tasca ja s'ha començat
i que possiblem ent s'organitzara per .-ü mes d'a-

bril un Symposium en
qual s'int-enta rà d' av.::
çar cap a l'obertur a d'
quest espai).
2. -Treballa r per a una co
sideració pedagògic a d
_ioc,cerca nt una pedag
gía adequ3da.
(En aquesta proposta
ha implícita la necess
tat sentida per tots '
confronta r les experie1
cies i de fer-ne una 1
laboració teòrica).
3.-Actuar a,nivel institt
cional/po lític,en el ma
d'una soc i etR t de moc r~
tica,crea n les institL
cions a través de l€
quals sip.ui possible d
gestionar aquest pro iee
te i exi_gir el que sigu
necessari acceptant per
les formes de control
d'exigênci a envers ncsal
tres qué siguin_ més a
dequades.
4.-Tendir a coordinar -nos
tant a nivell de base-ha·
rri o ?O ble-com a nivell!
més amplis,i a potenc.iar els org;:misme s de cocrdí.nac:ió _ja existents .

Fins aquí una presentació i un.-:: mica êe comentari del manifest fet a la fí
del Conórés.
Més enllè. han continuat
els contactes : ja he dit que
s'està preparant un Sy·,¡poi, a més a més,s'est à
el possible per a dur
a terme un primer <Jssaig
condueixi a la creació
un centre d'entrena ment
'animador s que -sigui utiitzable per a tots els moEs a dir, el congrés no
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ha clos en si mateix, sinó

;,:

ha tingut l'encert d 1 ohru·-,,e a una tasca de trans'form<>c ió.
Franc h.

***
36

