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Un dels plats forts 
del Movidic va ser la 
intervenció del peda-
gog Jaume Cela, que 
va destacar la impor-
tància dels esplais en 
l'educació dels infants 
pel foment que fan de 
la participació i de les 
experiències úniques 

per a nenes i nens. 
Cela, a més, va incidir 
en la importància del 
joc: “En una socie-
tat tan accelerada, 
els infants no tenen 
temps per jugar i cal 
defensar el dret al joc 
de nenes i nens i el 
bon ús del temps”.

Jaume Cela: “Els infants han de tenir temps per jugar”

xarxa esplai 

“l’educació en el 
lleure ofereix a les 
noies i nois que as-

sisteixen als esplais una 
sèrie d’experiències 
que només poden fer en 
aquests llocs i, sobretot, 
posen en el centre de la 
seva activitat el joc com 
una experiència vital 
que tota criatura ha de 
tenir”. aquestes parau-
les que reflecteixen el 
valor de la tasca dels 
esplais són de Jaume 
Cela, mestre i escriptor, 
durant la seva interven-
ció al Movidic, la troba-
da d’inici de curs dels 
esplais de la Federació 
Catalana de l’Esplai, que 
va tenir lloc a Centre 

 Opinió

Por al buit. Portes 
tancades. Local 
abandonat. Somriu-
res i corredisses que 
ja no ompliran els 
dissabtes a la tarda. 
Infants que no des-
cobriran que el gaig 
és l’ocell “policia” 
del bosc, que amb 
el seu cant alerta 
les altres aus que 
s’acosten humans. 
Un món una mica 
pitjor.

Però les portes 
s’obren de nou. Els 
locals s’omplen. 
Mentre corren 
amunt i avall, els 
infants riuen. Una 
nena sent emba-
dalida per primer 
cop com els ocells 
es comuniquen al 
bosc, i descobreix 
una font amagada 
en una roureda. 
L’esplai continua. El 
cicle es tanca. Nous 
monitors i monito-
res prenen el relleu, 
n'assumeixen el 
lideratge.

Qui estava al da-
vant ho va deixar 
i, en lloc del buit, 
algú ocupa la seva 
responsabilitat. Sap 
que caldrà dedicar-
hi hores i paciència. 
Però la recompensa 
és gran. Un món una 
mica millor.

El mateix esplai por-
ta l’antídot contra 
l’horror vacui. És una 
medicina coneguda 
amb diferents com-
ponents: solidaritat, 
iniciativa, felicitat i 
utopia. 

Esplai (el Prat de llo-
bregat) el dissabte 17 de 
setembre.

Aquesta jornada, que va 
reunir prop de 300 moni-
tores i monitors d’esplais 
d’arreu de Catalunya, va 
servir per fer el balanç de 
la campanya d’activitats 
d’estiu i presentar els rep-
tes del nou curs. També es 
va presentar el segon any 
d’aplicació de la proposta 

'Horror vacui' 

educativa "Camins", que 
aposta per la implicació 
dels esplais al territori amb 
diferents accions. 

Fer xarxa
La proposta ens convida 
a col·laborar amb enti-
tats especialitzades en 
la conservació del medi 
ambient i a treballar edu-
cativament mitjançant 
la metodologia aprenen-
tatge-servei. Per fer-ho, 

comptarem amb el suport 
i l’expertesa de diferents 
organitzacions.

Una de les propostes 
estrella d’aquest curs 
serà l’activitat #enruta, 
mitjançant la qual es fo-
mentaran els intercanvis 
entre esplais amb un do-
ble objectiu: promoure la 
descoberta dels territoris i 
reforçar els llaços d’amis-
tat entre els centres. 

 Movidic. La reunió d’inici de curs va aplegar a Centre Esplai prop de tres-cents  
monitores i monitors d’esplais de la Federació

La implicació dels esplais al 
territori, eix del curs 2016-2017

Enfortir llaços. Monitors/es vinguts d’arreu de Catalunya van participar al Movidic, una jornada que serveix per reforçar el projecte comú dels esplais. FOTO: J. M. VALLS
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El Periódico, la millor informació de 
teatre i ara també la millor butaca

entrades.elperiodico.cat

Formació i cloenda 
del 20è aniversari
Al Movidic també es van 
organitzar diferents ta-
llers formatius, orientats a 
oferir recursos pedagògics 
i de gestió als educadors/
es. Entre les formacions, 
van destacar les pensa-
des per fomentar la par-
ticipació dels infants als 
esplais, les destinades a 
fomentar la comunicació 
digital (web, xarxes soci-
als...) als esplais o eines 
per fer créixer els equips 
de l'entitat. A més a més, 
es va comptar amb la col·l-
aboració de diverses enti-
tats mediambientals amb 
les quals s’incentivarà la 
participació dels esplais 
en projectes de preserva-
ció de la natura.

La trobada va servir per 
cloure els actes del 20è 
aniversari de la Federació.


