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La xarxa catalana d'instal·lacions
juvenils: una estructura
imprescindible de país
ESPECIAL REVISTA "LLEURE": Vilalta afirma que ?els estàndards de qualitat de
les instal·lacions juvenils són el resultat de molts anys de feina, feta des del rigor i
la constància, i l'ACCAC hi ha jugat un paper molt important?.
Acabem de deixar enrere l'estiu 2016 en què, com cada any, milers d'infants, adolescents i joves
de tot Catalunya han pres part en les moltes propostes d'educació en el lleure que s'han organitzat
arreu del país. Estem parlant de més de 4.800 activitats de tipus ben divers: acampades, casals
de vacances, colònies, rutes, camps de treball... Unes activitats que han mobilitzat més de
250.000 participants i més de 30.000 educadors i educadores, cosa que posa de manifest el bon
estat de salut de l'educació en el lleure al nostre país, així com de la qualitat i la professionalitat
amb què les entitats i les empreses del sector fan la seva feina. De fet, això no és cap novetat:
l'educació en el lleure ja fa una pila d'anys que forma part de l'essència de Catalunya, compta amb
un gran prestigi i arrelament social i ha tingut una contribució molt important en la cohesió social i
en la vertebració nacional del país.
Així, no és exagerat afirmar que Catalunya no seria el que és sense l'aportació dels moviments
d'educació en el lleure. De la mateixa manera que l'educació en el lleure tampoc no podria jugar el
paper que juga si no comptés amb una sòlida xarxa d'instal·lacions juvenils al seu abast. Una
xarxa molt potent, que destaca pel seu nivell de prestacions i que és una referència a nivell
europeu. I res d'això no és fruit de l'atzar. Els alts estàndards de qualitat de
les cases de colònies,
dels albergs i de totes les altres instal·lacions juvenils que trobem repartides arreu de la
geografia catalana són el resultat de molts anys de feina, feta des del rigor i la constància, per part
d'una gran diversitat d'agents (institucions públiques, entitats d'educació en el lleure, empreses
del sector, etc.). I entre aquests agents cal comptar-hi, en un lloc molt destacat, l'Associació de
Cases de Colònies i Albergs de Catalunya(ACCAC), que ha jugat un paper primordial en la
construcció d'aquest model d'excel·lència.
En aquest sentit, cal destacar i posar en valor el gran esforç que ha fet, des de la seva creació
ara
fa 30 anys, per adaptar-se a l'evolució del sector de l'educació en el lleure i, sobretot, per anar
ampliant i completant la seva oferta educativa. Fins el punt que, avui, molts dels seus albergs i
cases de colònies incorporen un autèntic catàleg integral de serveis educatius, que va molt més
enllà de l'oferta de manutenció i allotjament a un preu econòmic. Per tot això, des de la Generalitat, a
més de felicitar l'ACCAC pel seu 30è aniversari, volem aprofitar l'avinentesa per fer un
reconeixement públic a la seva tasca i a la seva trajectòria. Però, també, per mirar cap al futur.
Perquè, com probablement sabeu, la Direcció General de Joventut(DGJ) està impulsant una
actualització de la normativa sectorial del lleure. I una de les fites més importants d'aquest procés
serà l'aprovació del nou Reglament d'Instal·lacions Juvenils, que ha de servir per ordenar i
coordinar tota la normativa existent en aquesta matèria. Actualment, hi ha diversos Decrets
vigents i l'aplicació d'un o altre depèn de la data d'inscripció al Registre d'instal·acions juvenils. El
nou reglament, doncs, ha de servir (entre moltes altres coses) per unificar totes aquestes
normes. Així mateix, simplificarà els tràmits administratius, reconeixerà explícitament la utilitat social i
educativa de les instal·lacions juvenils i donarà resposta a algunes de les demandes més
recurrents del sector, com ara la necessitat de replantejar els sistemes d'inspecció d'instal·lacions
o bé permetre que les cases de colònies puguin oferir els seus serveis a grups que no hi fan
pernoctació. La redacció del futur reglament ha comptat amb la participació dels principals agents del
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sector de l'educació en el lleure, de manera que la proposta s'està construint amb ampli consens.
Ara queda superar la recta final, repassar els últims serrells i afrontar la seva tramitació
administrativa. Però confiem poder culminar aquest procés al més aviat possible.
Per acabar, i ara que comencem el nou curs, també m'agradaria fer un petit recordatori: que
l'educació en el lleure té continuïtat més enllà de l'estiu. En té cada cap de setmana, als caus i als
esplais d'arreu del país. I té també continuïtat en el món educatiu formal, ja que les sortides i les
convivències escolars també són educació en el lleure, i representen una eina molt potent per
complementar continguts curriculars i, sobretot, per treballar l'educació en valors i aprofundir en
altres aspectes educatius que es poden abordar més fàcilment des d'un entorn no formal que no
pas des de les aules. Per això, des d'aquí, vull animar els centres educatius a treure el màxim partit
del potencial educatiu de les colònies escolars. I, doncs, a aprofitar la magnífica xarxa
d'instal·lacions juvenils que tenen al seu abast durant tot el curs.
Potser t'interessa: Especial revista "Lleure": Aprendre a ser, aprendre a viure.
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