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Va celebrar-se a Barce

lona els dies 19-20-21 de 
Novembre de 1.977,aplegant 
prop d'un miler de persones, 

El tn~ball dels congres
sistes va organitzar-se en 
quatre ambits,un dels quals 
el d'esplai va comptar amb 
la presència de caps i ani
madors de l'escoltisme ca-, 
tala,espanyol i francès. 

Les conclusions que re
sumeixen el treball d'aquest 
àmbit, redact5des en forma 
de manifest, són les que pre
sentem a continuació bé que 
modificant-ne la forma per 
a fer-les més entenedores. 

Ens sembla que val la pe
na de p~rar-se a pensar-hi 
un moment perquè són el re

-cull del treball i de 1' ex
periència, en alguns casos 
professional,d'un centenar 
d'animadors. 

UNES CQNSTATACIONS INICIALS 
El punt de partença de 

la ·reflexió c'rítica amb la 
qual_vArem .voler cloure el 

-congrés ês la constataCió, 
en b-i:eus pinzellades ,de l'es
tat: actual del joc dels nens. 

.. En aquest sentit,estàvem 
d.' acord' 1=0 els punts se

. &üents: 
-E,ls .nens juguen menys 

que abans,tenen una ma
jor teÓdència a abando-' 

·nar-se a ,propostes d'q
cupSC10 del seu temps 
,ll~ure que els ho donen 
tot fet,.· i que els excu-
sen _d'esforçar-se per a 
c_o_nstruir el joc, 
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INTERNACIONAl DEl 
JOC I lA JOGUINA 

-Els jocs que la major 
part de- nosaltres hem ob
servat acusen una certa 
manca de creativitat. 

-Els nens i les nenes ten
deixen a jugar· separats, 
com iniciant-se a la ba
rrera amb qu~ la socie
tat separa els dos sexes. 

-D'una manera general,els 
jocs dels nens reprodue
ixen i reflecteixen re
lacions viciades, relaci
ons de dominació i de sub
missió prl•st·nts en tots 
els àmbits dc ! il vi dn ~()
cial. 
Evidentment, constatar 

deficiències no és més que 
un punt d' ar·rencada i que
dar-se quiet no serveix per 
a res. En aquest sent i t, vàrem 
voler continua,r la nostra 
reflexió intentant d' expli
car-nos les raons d'aquest 
estat de coses·, les conse
qú·~ncies que compor'ta i qui
nes actuacions és necessari 
emprendre per a propiciar 
una evolució més favorable. 
CAUSES QUE EXPLIQUEN ELS 
PROBLEMES CITATS. 

Posats a inventarias les . 
causes, Va Semblar-nos que 
podien situarse en dos ni
vells diferentS: en primer 
lloc el$ d~f-~cits d'.equipa.
ment- i ambientals que h8n 

.. empobrit el joc· i e_n segon 
lloc les p·ressïons concre-' . tes que reben els nens per 
tal que s' int.egrin, prematu
rament i P~ssivament,en el 
món que se' is- vol--preparar. 

Entre els dèficits·més 
importa,nts, vàrem_ destacar: 

-D~fi~it_s·· urbanistics·:,:.-_ 
Reducció· dels- ·espB.i~r-o
.berts· Òn els- nens pÚguin ... " 

jugar. 
-Dèficit de temps: 
El temps que els nens po
den destinar al joc ês 
cada vegada menús; ¿l joc 
tendeix a ser 'Considerat 
una pèrdua de temps, u
na inversió poc rendi
ble ... a canvi,es propo
sa als nens que inverte
ixin el màxim possible 
del seu temps en"fer-se 
un lloc a la vida". 

-Dèficits culturals: 
L'empobriment del medi 
cultural, la pèrdua de 
les tradicions populars 
(deguda potser a la for
ca dels moviments cie po
blació emigrant i a la 
pressió dels mass-media) 
la potenciació'd'una for
ma de viure passiva con
tribueixen a fer que man
qui una estimulació i una 
valoració del joc. 
D'altra. banda, hi ha la 

pressió concreta que la so
cietat, per molts canals d'i
ferents,fa sobre els nens: 

-Els productes i ofertes 
que-tota una indústria 
del temps lliure submi
nistra als nens:: Joguines 
no gens estimulants i que 
conviden a la passivi
tat, disCOteques, c·ases de 
futbolins._· •. 

-El bombard __ eig publiC-ita
. ri. (¡ue sofreix là cana
ila- a través, sobretot, 
de ·la televisió;_ aquest 
bonibardeiX va més-· enlla 
de là simple publicitat 
dé productes.envaeix el 
món dels valors i ês plé 
de inis sa tges ambigus· i 
carregats de connotaci
ons ideològi<J&es. 

·-La influència de la fa
milia:ellloc i el temps 
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que concedeix al joc,el 
tipus de joguines que 
compra i la utilització 
que en fa de cara al nen 
(sovint la joguina esde
vé més important que el 
nen,d'altres vegades és 
un mecanisme de xantat
ge ... ) 

-La postura massa vaga de 
1' escola i dels educadors 
en general -'que n.o se'n 
surten del tot de fer uns 
plantejaments prou clars 
decidits i coherents. 
Tot això,creiem.conflu-

eix a establir un s~tge a 
l'entorn dels nens i els nre
ssiona perquè acdeptin els 
valors de la cultura domi
nant(funció social de l'home 
i de la dona ,consumisme ... ) 
i els ccndueix a la repr,:¡duc
ci5 d'un tipus de ciutad~ 
"acceptable". 

CONSEQÜÈNCIES. 

Si és cert que el ~oc, 
entès en cert sentit, és 1 ac
tivitat més apta per al cre
ixement dels infants i les 
1ntantes{oi,Teresa?), tam
bé és c'ert que la seva li
mitació o anul.lació ha de 
repercutir en el d€senvolu
pamen.t de la seva persona
litat: tant en el aspecte fi
siològic (menor desenvolupa
ment i manca de coordinació 
del ros), com en 1 'aspecte 
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intel.lll!ctua 1 (escasses opor
tunita·ts per a aplicar una 
lÒgica prÒpia a les rela
cions entre ~ls objectes). 
en l'aspecte afectiu-emo
cional i en la sociabilitat 
(associació gratuïta per a 
perseguir objectius volguts 
per tots i no pa~· imposats 
des de fora). ' 

D'altra banda,en la me
sura que el creixement in
dividual és afectat per la 
limitació del joc, és evident 
que se n'ha de ressentir una 
societat que es nodreix d'in
dividus mancats i,en e] lí
mit,malaltíssos. 

Les conseqüències,doncs, 
són dobles;afecten cada nen 
i comprometen el futur de 
la societat. 

QUE FER? 

Enfront d'aquest pano
rama,els animadors presents 
al Congrés v~rem d<?.cidir de 
continuar la tasca que ha
víem emprès basant-nos en 
els punts seglien<::s: 
1.-0brir a la nostrs cultu-

ra un espai on els con
ceptes de "joc" i de"temps 
lliure" siguin valorats 
t<Ü com cal. 
(En aquest sentit, dei
xeu-me dir que aquesta 
tasca ja s'ha començat 
i que possiblement s'or
ganitzara per .-ü mes d'a-

bril un Symposium en 
qual s'int-entarà d' av.:: 
çar cap a l'obertura d' 
quest espai). 

2. -Treballar per a una co 
sideració pedagògica d 
_ioc,cercant una pedag 
gía adequ3da. 
(En aquesta proposta 
ha implícita la necess 
tat sentida per tots ' 
confrontar les experie1 
cies i de fer-ne una 1 

laboració teòrica). 
3.-Actuar a,nivel institt 

cional/polític,en el ma 
d'una soc i etR t de moc r~ 
tica,crean 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'exigência 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.i
ar els org;:mismes de co
crdí.nac:ió _ja existents. 

Fins aquí una presenta
ció i un.-:: mica êe comenta
ri del manifest fet a la fí 
del Conórés. 

Més enllè. han continuat 
els contactes: ja he dit que 
s'està preparant un Sy·,¡po

i, a més a més,s'està 
el possible per a dur 

a terme un primer <Jssaig 
condueixi a la creació 

un centre d'entrenament 
'animadors que -sigui uti
itzable per a tots els mo-

Es a dir, el congrés no 
ha clos en si mateix, sinó 

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

Franc h. 
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