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t emps  ll l iu re

A ctualment els discursos
sobre el lleure es dicoto-

mitzen al voltant de dues reali-
tats: el mercat i les associa-
cions. La tan discutida mer-
cantilització de les activitats de
lleure es dóna en un context
social caracteritzat pel debili-
tament de les xarxes de suport
social, l’increment de les frac-
tures al teixit social i les noves
formes de desigualtat. 

Una mirada a

l’actualitat del lleure
Consideram necessari l’interès

i la intervenció respectuosa dels
poders públics per evitar efectes
segregadors de la mercantilitza-
ció del temps lliure, tenint en
compte les estratègies i recoma-
nacions que es proposen des del
camp de la pedagogia i/o la so-
ciologia de l’oci.

L’educació en el lleure és un
àmbit formatiu, acadèmic i
professional emergent. Hem
vist que els darrers anys han pro-

liferat cursos i escoles de forma-
ció en lleure alhora que s’ha anat
articulant una oferta acadèmica
cada vegada més especialitzada
(cicle formatiu de grau superior
d’animació sociocultural, diplo-
matura universitària d’educació
social, etc.) com també una ofer-
ta professional creixent1 que con-
viu, sortosament, amb una pre-
sència destacada de programes de
voluntariat social.

Per entendre les dimensionst
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la prohibició del “botellón”, o bé,
no contesten (gràfic 9).

A la pregunta: “Què s’hauria de
fer perquè els joves no fessin “bo-
tellón”?”, el 22,03% dels joves
no contesta, un 7,63% diu que
no ho sap i el 12,71% diu que
no hi ha solució, no es pot fer
res per impedir que es continuï
fent el “botellón”. Això no obs-
tant, el 17,8% dels joves pro-
posa donar alternatives, com
per exemple:

• Organitzar activitats ade-
quades per a joves.

• Espais només per a joves.
Proposen un “casal de joves”. 

• Més entreteniments, concreta-
ment una bitllera.

L’11,02% proposa com a alterna-
tiva al “botellón” posar els preus de

les begudes més assequibles als lo-
cals i permissió d’entrada. I un
5,93% dels joves aposta per habili-
tar llocs específics. Aquestes pro-
postes evitarien els problemes que
el “botellón” ocasiona al carrer, a
les places..., però no el consum
d’alcohol entre els joves.

Hi ha un 10,17% dels joves que
reclama més vigilància de la policia

a les zones on és habitual que
els joves facin “botellón”, amb
la intenció de controlar-los
més. 

Un 5,08% dels joves pensa
que la millor solució és prohibir
realment la venda d’alcohol als
joves. I un 3,39% pensa que el
“botellón” s’hauria de sancio-
nar, és a dir, posar multes als
que beguin al carrer. 

Hi ha un petit col·lectiu de
joves (4,24%) amb l’opinió que
s’ha de conscienciar la població,
és a dir, tan els joves com els
seus pares. Les conductes dels
joves no són adequades i, per
tant, s’ha de produir, segons els
mateixos joves, un canvi de

mentalitat, quant a hàbits saluda-
bles i normes de respecte cap als al-
tres. I, també, dotar els pares de
més interès cap a les conductes dels
seus fills.

“El 17,8% dels joves proposa
alternatives, com per exemple organitzar
activitats adequades per a joves, 
espais només per a joves i més
entreteniments”

Gràfic 9 Gráfic 9

Gràfic 8 Gràfic 8

Belén Pascual Barrio
Mateu Tomàs Humbert

Centre d’Estudis de l’Esplai
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quisitiu i, de l’altra, als serveis pú-
blics de l’Estat. 

Es tracta, doncs, d’una realitat
nova que inevitablement va acom-
panyada d’incerteses i dificultats.
Per exemple, quines són les fun-
cions de l’educació en el lleure:
donar serveis a les famílies, a les
escoles, a l’administració pública?,
cercar el canvi social? Una de les
exigències que s’estan incor-
porant al món del lleure és la
recerca d’un model de gestió
eficaç i de qualitat? Es pot tro-
bar l’equilibri entre el repte de
la gestió eficaç i de qualitat i el
repte de la transformació so-
cial?

L’àmbit de l’educació en el
lleure des de final del segle XX
s’ha convertit en un nou con-
text socialitzador que com-
plementa la tasca educativa
de l’escola i la família. La
institució familiar canvia i el
model majoritari de les socie-
tats modernes, la família nu-

clear, deixa pas a nous models de
família, al mateix temps que s’in-
crementen les taxes d’activitat fe-
menina i es redueix el temps com-
partit entre pares i fills. Les noves
formes de família impliquen no-
ves necessitats socials, és a dir,
canvien simultàniament les neces-
sitats de les famílies i el planteja-
ment de l’educació en el lleure
dels infants i dels joves.

Els infants i joves en l’actualitat
cerquen experiències que abans
se’ls negaven alhora que se’ls exi-
geix el compliment de responsabi-
litats i obligacions pròpiament
adultes. I un nou estatus com a
ciutadans i com a consumidors.
D’una banda es dóna el reconeixe-
ment polític i la consideració de la
infància i la joventut com a grups
d’edat no només objectes de drets

sinó també subjectes. D’una al-
tra es dóna el reconeixement
com a consumidors: es conver-
teixen en objectiu prioritari de
nous mercats. Malgrat això,
mentre els nins van accedint a
més poder polític i econòmic,
són sotmesos a més vigilància i
control dels majors, passen més
temps a les institucions que els
preparen pel món adult, sobre-
tot es tendeix a augmentar el
temps a l’escola, a perllongar la
dependència dels pares i a gau-
dir d’un temps lliure privatitzat i
curricularitzat (Buckingham,
D., 2002). Quant a la comple-
mentarietat de la tasca socialit-

“L’àmbit de
l’educació en el
lleure des de final
del segle XX s’ha
convertit en un nou
context socialitzador
que complementa la
tasca educativa de
l’escola i la família”t
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d’aquests canvis en el món del
lleure, hem de situar la nostra mi-
rada en el context de la denomina-
da era del capitalisme informacio-
nal. En aquest context socioeco-
nòmic, els canvis socials no només
són ràpids sinó que el seu impacte
arriba a totes les institucions so-
cials. Des de l’economia o la polí-
tica fins a la família o l’escola,
adopten un nou significat, noves
funcions i nous reptes. Així doncs,
la realitat del lleure està relaciona-

da amb altres re-
alitats com ara el
procés de tercia-
rització de l’eco-
nomia, el desen-
volupament de la
indústria cultu-
ral i de l’oci, els
canvis en la fa-
mília o el paper
de l’Estat a l’eco-
nomia.2

Fins els anys vuitanta-noranta la
lògica de la protecció social i la
defensa dels drets socials de part
de l’Estat havia estat una màxima
dels governs europeus. A partir
d’aquest moment es comença a re-
duir la cobertura pública, a qües-
tionar-se el poder de l’Estat social
i se cedeix espai polític i econòmic
a l’àmbit local. Aquesta recessió de
la cobertura pública coincideix
amb el predomini de discursos te-
òrics que justifiquen aquest des-

mantellament i promouen formes
diferents d’entendre el benestar i
les polítiques redistributives. Al
mateix temps es donen tendències
segregadores i s’incrementen les
desigualtats i el risc d’exclusió per
a amplis sectors de la població. La
polarització entre rics i pobres sig-
nifica que, al darrere de les millo-
res socials generals, s’amaguen
creixents desigualtats en relació
amb el consum, la salut, l’educa-
ció i el temps lliure. 

En aquest context, els models de
gestió dels serveis socials, culturals
i d’oci, destinats al benestar dels
ciutadans, s’inspiren cada vegada
més en la gestió empresarial i s’ar-
ticulen entre el sector privat (ser-
veis personals adreçats al sector de
la població amb poder adquisitiu)
i el tercer sector (associacions i
fundacions sense ànim de lucre).
Aquests serveis s’adrecen, d’una
banda, al mercat amb alt poder ad-

“La realitat del lleure està 
relacionada amb altres realitats com
ara el procés de terciarització de
l’economia, el desenvolupament de
la indústria cultural i de l’oci”

Centre d’Estudis de l’Esplai

Centre d’Estudis de l’Esplai
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És a dir, la principal
finalitat de l’educació
en el lleure és el desen-
volupament de la so-
ciabilitat del subjecte
promovent-ne l’auto-
nomia, la integració i
la participació crítica,
constructiva i transfor-
madora en el marc so-
ciocultural que l’envol-
ta, comptant en primer
lloc amb els seus pro-
pis recursos personals i
en segon lloc, mobilit-
zant tots els recursos
socioculturals necessa-
ris de l’entorn o creant,
a la fi, noves alternati-
ves (Riera, 1998, 45,
citat a Herrera Men-
chen, 2006, 16). Així doncs, cal
entendre l’educació social en el
lleure més enllà del vessant d’a-
daptació, adquisició de compe-
tències socials, didàctica social,
educació extraescolar, resposta a
la inadaptació social o prevenció i
control social (López Noguero,
1999, citat a Herrera Menchen,
2006, 15-16). És necessari que es
mantengui un plantejament de
l’educació des de la perspectiva de
la socialització en el més am-
pli sentit del terme, la forma-
ció política del ciutadà i pro-
moure el desenvolupament de
les capacitats socials dels indi-
vidus i grups. A prop dels
plantejaments teòrics de l’ani-
mació sociocultural i de l’edu-
cació social, l’educació en el
lleure ha d’entendre’s com el
conjunt de processos socioe-
ducatius que pretenen la
transformació d’una realitat
social, millorant les condi-
cions socials d’un grup o la
seva comunitat, partint de la
seva pròpia cultura i recursos,
i mitjançant la participació.3

L’oferta educativa de temps
lliure no s’ha de limitar a l’oferta
de serveis sinó que ha d’oferir la
possibilitat que siguin els joves i
infants els protagonistes dels pro-
jectes, promoure’n l’autonomia,
la iniciativa i l’expressió de les se-
ves necessitats. Des dels principis
que fonamenten la intervenció
comunitària, la participació in-
fantil i juvenil suposa el foment
de la implicació activa dels me-

nors en la presa de decisions de la
comunitat. Tot i que en l’actuali-
tat des de l’administració pública
es plantegen polítiques de joven-
tut orientades a reforçar els espais
de participació i representació
dels joves, d’acord amb R. Meri-
no (2007), es donen i promocio-
nen pocs espais d’autoproducció
en el món del lleure, espais verta-
derament participatius que per-
metin complir la funció de trans-

formació social que també els
correspon als espais educatius
d’infància i joves.4

D’acord amb les conclusions
de l’estudi fet l’any 1995 pel
Centre d’Estudis de l’Esplai ti-
tulat Cap a la professionalització
de l’oci. Aproximació sociològica
a les activitats d’estiu, les activi-
tats de lleure “han de tendir
cap a una modernització i un
canvi de la realitat organitzati-
va interna i externa, per inten-
tar aconseguir uns resultats més
òptims tant quantitativament
com qualitativament (…) Han
de tenir capacitat per millorar
les seves propostes, cercant co-

“La principal finalitat
de l’educació en el
lleure és el
desenvolupament 
de la sociabilitat del
subjecte promovent-
ne l’autonomia, la
integració i la
participació crítica”t
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zadora de les activitats de lleure,
consideram que aquestes no han de
significar la substitució de les res-
ponsabilitats familiars. En aquest
sentit, entre d’altres estratègies, la
promoció de polítiques públiques
que facilitin la conciliació de la
vida laboral i familiar afavoriran
que les activitats de lleure no siguin
un substitut sinó un complement
amb la intervenció de la família.

Quant a la relació entre l’educa-
ció en el lleure i l’escola, en pri-
mer lloc podem considerar l’espai
educatiu dins les escoles amb la
funció d’atendre la infància en ho-
rari extraescolar mentre els pares
són a la feina. D’altra banda, la
funció del lleure com a estratègia
bàsica per evitar desigualtats edu-
catives des de la tendència a am-
pliar la perspectiva escolar i el re-
forç del teixit social. 

Des d’entorns acadèmics es reco-
manen polítiques educatives com-
prensives que, des d’una perspecti-
va local i integral, afavoreixin el
vincle entre el sistema educatiu i la
comunitat. Això implica conside-
rar des de l’organització escolar l’o-
bertura a la comunitat des de la
pràctica d’estratègies efectives
(amb la comunitat i no només per
a la comunitat) i, per part de les
entitats que fan feina en educació
en el lleure, de la integració neces-

sària de la seva
intervenció tam-
bé dins el con-
junt dels recursos
comunitaris i a
partir de l’expres-
sió de les necessi-
tats dels mateixos
p a r t i c i p a n t s .
Carles Armengol
(1994, 17) ja ex-
pressava el se-
güent: “entrar en

col·laboració amb la institució es-
colar, salvaguardant la identitat
pròpia i diferenciada de cadascú,
pot oferir noves possibilitats a l’en-
torn del temps lliure dins l’escola.”

En aquest sentit, cal evitar que
l’oferta de temps lliure es convertei-
xi en l’element distintiu de determi-
nades escoles (component elitista) o
en un simple mecanisme compensa-
dor de les desigual-
tats. Consideram ne-
cessari vincular l’e-
ducació en el lleure i
les polítiques educa-
tives, cercant la qua-
litat educativa (del
lleure i del sistema
escolar) sempre ate-
nent els principis
d’igualtat, inclusió,
participació i equitat
educatives (March,
M. X. i Pascual, B.,
2006; Merino, R.,
2007). Les políti-
ques educatives han
de superar una con-
cepció de la qualitat
centrada en la funció
selectiva de l’escola i
tendir cap a plante-
jaments comunitaris
que possibilitin una
escola integradora,
comprensiva i equi-
tativa.

L’educació en el lleure té com a
finalitat la promoció de l’espai i
el temps per a unes pràctiques
d’oci sa i educatiu. Però aquesta
finalitat se suma a la d’altres ac-
cions educatives orientades a l’ad-
quisició de consciència, destreses i
coneixements per a actuar en la re-
solució de problemes ambientals,
promoure hàbits i estils de vida sa-
ludable, promocionar actituds de
responsabilització per a la salut
pròpia i de l’entorn, desenvolupar
la capacitat conscient i crítica da-
vant el consum, desenvolupar el
sentit associatiu, desenvolupar els
valors necessaris per a la millora
de la convivència (igualtat, respec-
te a la diversitat, participació de-
mocràtica, ciutadania activa),
sensibilitzar per a la convivència
pacífica i per a l’ajuda i coope-
ració amb països menys desenvo-
lupats. 

“Consideram necessari vincular
l’educació en el lleure i les polítiques
educatives, cercant la qualitat educativa
(del lleure i del sistema escolar)”

Centre d’Estudis de l’Esplai

Centre d’Estudis de l’Esplai
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ses útils a la societat, més centra-
des en el nostre territori i amb

capacitat per satisfer els
ciutadans” (Antich et al.,
1995, 80). Consideram un
error que el lleure associa-
tiu-educatiu entri en una
competència directa amb
el lleure privat sense gaires
objectius educatius, sinó
que el que s’ha de procurar
des del primer àmbit és
competir indirectament
oferint un treball d’alt ni-
vell qualitatiu, que no es
basi tant en intervencions
puntuals i es centri més en
unes activitats de llarga
durada que són les que po-
den tenir uns sòlids objec-
tius educatius i fins i tot
socials.

Notes:

1. Aquest desenvolupament acadèmic ha estat acompanyat per un procés de professionalització creixent tot i que en relació
amb un mercat laboral vinculat sovint a la rotació i la precarietat (Merino, 2007). 

2. Des de la fundació del moviment scout a principi del segle XX i, després de diversitat d’experiències d’educació al lleure des
dels estats o els partits polítics, els estats democràtics a Espanya a partir dels setanta (a la resta d’Europa va ser als cinquanta-sei-
xanta) comencen a reconèixer un espai d’intervenció específica, a articular un cos teòric al voltant del lleure i a definir el perfil de
l’educador voluntari i professional.

3. En aquesta línia cal tenir en compte experiències a l’àmbit del lleure amb població juvenil, com la del Club d’Esplai Jovent
de Palma (http://www.saindioteria.com).

4. Cal tenir present, d’acord amb l’estudi de la Direcció General de Joventut (2005), que el grau d’associacionisme a la CAIB
és inferior al conjunt de la joventut espanyola. La gran majoria dels joves no pertany a una associació o organització ni n’ha for-
mat mai part (73,0%, enfront del 57,4% del conjunt d’Espanya). Entre els que formen part (13,9%) o han format part d’algu-
na associació (12,0%), predomina l’associacionisme esportiu i recreatiu sobre el reivindicatiu i polític. 
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actual i ta t

Viquipèdia, 
l’enciclopèdia lliure

que creix cada minut

a la xarxa

L a Viquipèdia (Wikipedia en an-
glès, del hawaià wikiwiki –pro-

nunciat amb variació lliure /vikiviki/ o
/wikiwiki/– que vol dir ‘ràpid’, i enciclo-
pèdia) és una enciclopèdia lliure escrita
de forma col·laborativa des d’Internet
per voluntaris, usant un programa lliu-
re Wiki anomenat MediaWiki. La major
part dels continguts poden ser millorats
per qualsevol persona que disposi d’un
navegador web. No s’hi accepta el plagi
d’obres de consulta preexistents: els re-
dactats els han de fer els viquipedistes a
partir dels seus propis coneixements.
Per això es consideren lliures. El seu
contingut no té cap mena de drets. To-
thom en pot obtenir informació i millo-
rar-la si ho creu convenient.

Joan Fàbregues

Centre d’Estudis de l’Esplai

“Les activitats de
lleure han de tendir
cap a una
modernització i un
canvi de la realitat
organitzativa interna
i externa, per
intentar aconseguir
uns resultats més
òptims”


