
 

 

 

Propostes Pacte de Ciutat:  

Des de la Fundació Pere Tarrés fem una aportació enfocada cap a quines mesures 

considerem que cal aplicar per garantir els drets dels infants en la situació actual. Des del 

nostre àmbit entenem que és molt important que aquest estiu i el curs vinent es puguin 

realitzar activitats de lleure educatiu. Considerem que és un mitjà per pal·liar les desigualtats 

que s’han intensificat aquests últims mesos i que cal revertir. També podem parlar que 

aquestes situacions han visibilitat la bretxa d’accés al lleure, on aquells infants amb una 

situació socioeconòmica més complexa són, novament, els més penalitzats.   

 També volem destacar el paper de les entitats de lleure de base amb la vertebració 

del teixit comunitari i associatiu de la ciutat. És important que, malgrat el distanciament social, 

continuïn sent espais de trobada i relació dels infants i joves. Un risc de la situació actual és 

que un volum important d’aquests centres puguin acabar desapareixent. 

Seguidament llistem algunes propostes que considerem centrals per a garantir la continuïtat 

i bon funcionament de les activitats de lleure educatiu:   

− És necessari un increment de la dotació pressupostària destinada a beques per a 

famílies amb situació de vulnerabilitat social. Aquestes famílies són les que han patit 

de manera més severa l’aturada econòmica dels últims mesos, això fa que si les 

activitats no es subvencionen de, molts d’aquests infants no puguin accedir a aquestes 

activitats, rebent una nova penalització.  

 

− Proposem una gestió centralitzada de les beques per part de les entitats o 

federacions de lleure. L’objectiu és facilitar els tràmits a les famílies, sobretot aquelles 

que puguin tenir més dificultats a l’hora de fer determinades gestions.  

 

− Una altra dimensió a tenir en compte és que caldrà destinar ajudes per a les entitats 

organitzadores d’activitats perquè puguin assumir els sobre-costos derivats de 

l’adequació al nou marc. En cas contrari, les activitats tindrien un augment de preu 

important i això tornaria a perjudicar aquells infants amb una situació socioeconòmica 

més complexa.  

 

− Un altre element important és enfortir les estructures dels moviments de lleure de 

la ciutat. Proposem que es creïn línies de subvencions que els puguin ajudar. Això 

facilitaria la consolidació territorial dels centres. Un mecanisme a tenir en compte pot 

ser estabilitzar les ajudes als centres d’esplai amb períodes més llargs, cosa que 

permetria que no fos necessari demanar-les anualment. Per exemple es podria 

explorar la via del concert. 

 

− A curt termini, i per a garantir les condicions de prevenció i higiene necessàries, cal 

que les entitats de lleure educatiu puguin accedir a espais municipals (escoles, 

centre cívics, parcs,...) per a realitzar activitats amb els requeriments necessaris en 

cada moment. 

 

− Vinculat al punt anterior, i pensant a mitjà termini, considerem que serà necessari obrir 

línies de subvencions o suport que permetin l’arranjament dels espais de les 

entitats de lleure de base comunitària, per tal que puguin estar equipats i adequats 

per a realitzar activitats de lleure.   

 



 

 

− Pensem que és important promoure la formació de les persones educadores en el 

lleure i la gestió de les entitats. De la mateixa manera considerem important la 

generació i difusió de coneixement sobre el lleure educatiu des de les realitats 

federatives existents a la ciutat. 

 

− Per últim és estratègic que es pugui donar a conèixer a la població les activitats que 

estan previstes aquest estiu i posar en valor el treball educatiu de les entitats de lleure. 

Per això proposem que es pugui realitzar una campanya comunicativa, a través de 

xarxes socials i mitjans convencionals, just abans de la realització de les activitats 

d’estiu i de l’inici de curs 2020-21. 

 

Aquesta és uns breu síntesi d’algunes de les propostes que considerem més urgents, en cas 

que sigui necessari ampliar-les, restem a la vostra disposició.  
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