
En la darrera agofe-
desplai,  Marc alca-
raz (28 anys) va ser 

escollit nou president de 
la Federació Catalana de 
l’Esplai, l’entitat que aplega 
63 esplais, amb 14.000 in-
fants i joves i més de 1.300 
monitors/es.  En Marc és el 
coordinador del Grup d'Es-
plai Espurnes (Esplugues 
de Llobregat) i, acompa-
nyat d’una junta renovada 
i ampliada, afronta el nou 
mandat amb l’objectiu de 
consolidar el paper de la 
Federació davant dels nous 
temps, reforçant els esplais 
i el sentiment de pertinença 
al projecte col·lectiu.

a l’estiu, els esplais no fan 
vacances, oi?
Tot el contrari, quan l’escola 
para, nosaltres ens activem. És 
el moment àlgid de l’educació 
en el lleure: colònies, campa-

ments, rutes, casals d’estiu... D’u-
na banda, és la culminació de tot  
un curs de treball i, de l’altra, una 
bona opció per conciliar la vida 
laboral i familiar. Tothom qui ha 
participat en alguna d’aquestes ac-
tivitats, especialment les sortides, 
sap que són moments màgics que 
no pots viure d’una altra forma.

Què representa per a un 
infant en situació de vulne-
rabilitat poder anar a unes 
colònies?  
Si per a qualsevol infant les co-
lònies són un moment especial,  

per als infants en situació de 
risc, encara més. Tenir un es-
pai propi durant uns dies, val-
dre’s per si mateix, compartir 
moments amb els companys 
i monitors/es... són aspectes 
que enriqueixen el desenvo-
lupament de qualsevol infant 
i, especialment, d’aquells que 
durant el curs tenen mancan-
ces en alguns d’aquests àmbits.

Quin paper juguen els 
monitors i les monitores 
d’esplai en la formació dels 
infants?
Al meu parer, som uns privi-
legiats dins de l’àmbit de l’e-
ducació. Els infants ens veuen 
com un referent, un educador 
però sense el punt seriós d’un 
mestre. Això crea vincles molt 
especials que ens donen mol-
ta facilitat per incidir en el seu 
procés de vida. Som, a més, 
un dels adults que durant més 
temps som presents en el seu 
dia a dia. He estat monitor 
d’un mateix grup de joves du-
rant cinc anys, actualment han 
començat com a monitors/es i 
puc assegurar que ha estat un 
procés apassionant per a tots/
es. Un regal!

Quin paper han de jugar 
els esplais ara i al nostre 
país?
Seguir creant xarxa per donar 
oportunitats a tots els infants, 
joves i famílies, sigui quina si-
gui la seva realitat. Cal que si-
guem referents als barris i que 
seguim reivindicant la nostra 
tasca educativa i social. No obli-
dem, a més, la nostra essència 
de promoció i treball en valors, 
tothom parla d’economia quan 
de ben segur el gran problema 
també està en aquest àmbit. 

la Conselleria d’Ense-
nyament ha anunciat la 
introducció del Servei Co-
munitari per a l’alumnat 
d’ESO. Aquesta iniciativa 
pot fer possible la pro-
gressiva introducció dels 
projectes d’Aprenentatge 
i Servei, com a actuacions 
transversals en algunes 
àrees del currículum. Una 
innovació que hauria de 
suposar la dotació dels 
recursos pertinents.

A la plataforma Somes-
cola.cat, de la qual for-
ma part Fundesplai, per 
aglutinar persones i enti-
tats de diferents àmbits 
en la defensa del model 
d’immersió lingüística en 
català a l’escola. Després 
de la mobilització del 14 
de juny, començarà el 
curs al setembre amb la 
seva defensa del model.

A Espanya els infants 
en risc de pobresa són 
2,3 milions, és a dir, un 
27,5%, segons un informe 
d’Unicef. A més, l’organit-
zació indica que el risc de 
pobresa és encara més 
gran entre els infants que 
entre la resta de la pobla-
ció, una situació insosteni-
ble que ha fet demanar un 
Pacte d’Estat.

A peu de carrer... per Josep M. Valls

Vivències 
de colònies
Sentir l’olor del bosc mullat 
després de la pluja, caminar 
sota la lluna plena de juli-
ol, escoltar els gripaus de la 
bassa, veure la posta de sol 
darrere el pantà, observar els 
estels en un cel sense llum. 
Escoltar el missatge secret 
del personatge del centre 
d’interès, organitzar l’estra-
tègia amb els companys del 
grup en el joc de nit. Banyar-
se a la piscina i al riu amb els 
amics.
Preparar-se la roba de l’en-
demà, endreçar la tenda o 
l’habitació, rentar els plats, 
cantar junts la cançó abans 
de dinar, escombrar el men-
jador. Caminar darrere el 
company a la travessa, assolir 
el cim que semblava impos-
sible. Organitzar la vetllada 
de la nit, explicar acudits i 
riure amb els companys, can-
tar cada dia el cançoner del 
campament. Fer l’assemblea, 
parlar de com ha anat el dia.
Estar deu dies sense mòbil, ni 
ordinador. Viure envoltat de 
la natura, sense sorolls, sense 
cotxes. Superar les adversi-
tats lluny dels pares. Sentir-
te part del grup, acceptat i 
estimat pels teus companys. 
Compartir confidències. Ex-
plicar-li el teu problema al 
monitor.
Mirar les fotos al tornar, 
conservar a l’habitació el 
“record” que ens van donar 
el darrer dia, quedar amb 
els companys després de la 
colònia.
A colònies, a campaments, 
tot això és possible. Es tracta 
d’experiències significatives, 
intransferibles, que ajuden a 
créixer. 

Apunt
pedagògic
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Entrevista a: Marc alcaraz
President de la Federació Catalana de l’Esplai

el color
de la pinya

“Reivindiquem la nostra 
tasca educativa i social!”

Si per a qualsevol 
infant les colònies 
són un moment 
especial,  
per als infants 
en situació de risc 
encara més

@carlesbarba

Carles  
Barba

Vicepresident de 
Fundesplai 

(Fundació catalana 
de l’esplai)

Ajuda’ns 
a aconseguir
Un estiu 
per a 
tothom!

Ves al vídeo 
de la campanya!

Fes un  
donatiu!

Fes el teu donatiu

Campanya solidària per becar

colònies i casals
per a infants amb necessitats socials

www.fundesplai.org I 902 10 40 30   
Número de compte: 2100 3151 67 2200067683
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