
w w w . e s p l a i . o r g     D I A R I D E  L A  F U N D A C I Ó  C ATA L A N A D E  L ’ E S P L A IN O V E M B R E  2 0 1 1  N Ú M E R O  6 5

CRISTINA OLIVA

Incidir en la vida del barri i tre-
ballar per la igualtat social és 
una qüestió fundacional en els 

esplais. En aquest sentit, cal des-
tacar la trajectòria dels esplais de 
la Federació Catalana de l’Esplai 
en l’impuls d’una pedagogia acti-
va i participativa. En aquesta línia, 
Àgora, la proposta educativa d’en-
guany, ajuda a seguir avançant per 
aquest camí. Per arribar fins aquí, 
cal treballar la participació indivi-
dual i grupal dels infants.

La participació sempre es tre-
balla a les propostes educatives 
de manera transversal. Aquest 
curs s’ha volgut dedicar tot l’es-
forç a aquest important valor 
per entendre quins són els seus 
mecanismes i quines noves vies 
s’hi poden trobar per incentivar 
que els infants, joves i famílies 
s’avinguin a construir conjunta-
ment, amb empenta, compromís 
i consciència. Perquè participar 
vol dir prendre part, contribuir, 
aportar, col·laborar. A nivell in-
dividual, participar aporta l’apre-
nentatge de donar i rebre, d’en-
tomar les dificultats, d’aprendre 
que existeixen límits i que les 
coses tenen un procés natural. 
Amb el guiatge de l’adult i en un 
ambient càlid i positiu, l’infant 
aprén que les seves opinions són 
importants i desenvolupa el sen-
timent de pertinença al grup, on 
pren responsabilitats i exerceix la 
seva autonomia. 
En l’ADN dels esplais es troba la 
participació contínua i democrà-
tica, ja que el seu quotidià s’arti-
cula a partir de reunions d’equip, 
valoracions i avaluacions, pluges 
d’idees, reflexions autocrítiques, 
intercanvi amb altres agents so-
cials, etc. Pel que fa als infants i 
els i les joves, a mesura que van 
creixent se’ls dota de recursos 
per aprendre a conèixer-se i a 
posicionar-se en la vida i en el 
món. L’objectiu és ajudar a què 
siguin persones crítiques i inte-
grades en la societat, que puguin 
transformar-la des de la seva vida 
diària en família, a la feina, a la 
comunitat de veïns i veïnes, a tot 
arreu.

Participar en els nous 
contextos de crisi
La important crisi econòmica que 
s’està vivint a nivell global posa 
en qüestió el funcionament de les 
democràcies actuals a nivell po-
pular, amb accions visibles, amb 
repercussió mediàtica i a molts 

La tasca dels voluntaris als es-
plais de diari i de dissabte és vari-
ada, rica en matisos i possibilitats 
i cabdal per al seu funcionament i 
existència. Es treballa per educar 
els infants en el valor del com-
promís per als altres, del temps 
donat per al bé comú, de la im-
plicació en projectes en el quals 
es creu. Si se’ls dóna recursos per 
aprendre a participar, ells i elles 
seran els voluntaris d’un futur 
gens llunyà. 
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Els esplais, paradigma 
de la participació

Carles Barba
President de la Federació 
Catalana de l’Esplai

La part i el particular
La proposta educativa Àgora, 
d’enguany, és una fantàstica 
ocasió per reflexionar sobre 
la participació als esplais i a la 
Federació.
Llegeixo al nostre diccionari: 
“Participar”: “Prendre part en 
una cosa”. Miro més amunt i 
veig “Part”: “Cosa que, amb 
una altra o d’altres, integra un 
tot més gran”. Vaig cap avall i 
em trobo “Particular” “Que 
concerneix exclusivament a una 
persona o a una cosa”.

Participar té a veure en formar 
part d’un projecte col.lectiu. Més 
que una acció individual és  un 
exercici de comunitat. És sugge-
rent també la definició de “part” 
que trobem al diccionari. “cosa 
que amb d’altres, integra un tot 
més gran”. És maca: la part s’ex-
plica pel tot. Participar suposa 
treballar en favor de “l’interès 
general” que va més enllà de 
“l’interès particular”, aquell que 
“concerneix exclusivament a una 
persona o a una cosa”.
És important que els nois i les 
noies visquin a l’esplai l’expe-
riència de construir un projec-
te col.lectiu, sobre la base de 
l’aportació i el compromís  de 
tots i totes. Un concepte que 
no té a veure amb la defensa de 
l’interès particular o l’exigència 
del “client que consumeix” una 
activitat o un servei.

Comparteixo amb vosaltres les 
darreres paraules de la cloenda 
de la nostra darrera assemblea: 
“La Federació serà forta en la 
mesura que cadascú de nosal-
tres hi aporti la seva realitat i el 
seu treball. Una federació no és 
un lloc on et donen diners i ser-
veis i on esperem “rebre”, és so-
bretot un espai per aportar, per 
compartir un projecte amb els 
monitors, les famílies i els nois i 
noies i els joves de l’esplai.” 

“ÀGORA”, UNA PROPOSTA EDUCATIVA PER A LA PARTICIPACIÓ

llocs del planeta. En el moviment 
del 15M ha estat de capital im-
portància la participació, el de-
bat assembleari, la iniciativa per 
proposar alternatives i consensuar 
posicions. Molts dels monitors i 
monitores hi han estat presents i 
molts esplais s’han significat en 
aquesta demanda d’una sortida de 
la crisi més justa socialment.

Participar coneixent l’entorn i 
els recursos
En aquest sentit, els esplai estan 
aplicant les propostes d’Àgora en 
un curs en el qual es desplegarà la 
Llei de drets i oportunitats de la 
infància i l’adolescència, aprova-
da el 12 de maig de 2010. 
En ella són destacables aspectes  
que és important saber. El més 
notable és que situa l’infant i 
l’adolescent com a subjecte de 
drets i oportunitats, que ha de ser 
escoltat i informat, i estableix que 
s’ha de tenir en compte l’interès 
superior de l’infant. Per altra ban-
da, el dret a la participació dels 
infants és un dels seus principis 
orientadors i s’impulsa un Consell 

Nacional de la Infància i l’Ado-
lescència de Catalunya (CNIAC) 
a partir del qual els infants poden 
expressar la seva opinió sobre as-
pectes del seu entorn i promoure 
l’associacionisme infantil.

Participar en el marc de l’Any
del Voluntariat
A més, la proposta educativa 
d’enguany s’emmarca en el con-
text de l’Any del Voluntariat, ac-
tiu valuós i cabdal dels esplais. 

“Ciutadania compromesa” 

Amb la proposta edu-
cativa Àgora la Funda-
ció Catalana de l’Esplai 
tanca un programa de 
quatre anys sota el lema 
“Ciutadania comprome-
sa”, que ha inclòs també 
les propostes Barrinem,
entorn el civisme i la 
convivència; Manda-
la, entorn la diversitat 
cultural i la fraternitat, i 
Mirall, entorn la igualtat 
d’oportunitats. 
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La proposta educativa Àgora es va presentar en el transcurs del Movidic 2011

Opinió


