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La Fundació Catalana de l’Es-
plai ha fet una reflexió interna
sobre els centres d’esplai que

ara, acaba de publicar. El proper 21
de gener es farà una presentació a
la comunitat educativa a la seu de la
Federació de Moviments de Reno-
vació Pedagògica a Barcelona. 

El centre d’esplai com a entitat edu-
cativa té molts anys de trajectòria
des de la seva aparició al paisatge
català dels anys 70. Una fotografia
d'aquella època ens revelaria proba-
blement un espai parroquial, un dis-
sabte a la tarda, amb una colla de
joves, generalment estudiants moti-
vats pel capellà, que pretenien ofe-
rir als nens i nenes del barri una
alternativa educativa en el lleure del
cap de setmana. 

Amb el temps la societat s’ha tor-
nat més complexa, d’alternatives 
-educatives i deseducatives- n’hi
han moltes més, i les famílies i les
escoles també han evolucionat.

Els centres d’esplai han experi-
mentat molts canvis en quaranta
anys: quant a titularitat i perti-
nença; quant a intensitat de funcio-
nament i models de gestió; quant a
activitats ordinàries i extraordinà-
ries; quant a franges d’edat dels
infants i joves atesos...

Actualment és necessari fer una
pausa en el camí, repassar l’evolu-
ció experimentada i revisar què
estem fent ara, confirmant si respo-
nem als reptes actuals, i evitar que
els canvis siguin només reactius o
mancats de reflexió i perspectiva.  

Amb aquesta convicció, la Funda-
ció Catalana de l’Esplai ha estat
impulsant des de l’any 2008 un
procés de reflexió interna sobre els
centres d’esplai. Ha estat un procés
intens, en el que han participat més
de 90 persones: responsables i
monitors dels esplais, membres del
Patronat, i del Consell Assessor,
responsables i tècnics de diversos
departaments.

El primer resultat tangible ha estat
l'elaboració d'un dossier: Els Cen-
tres d'Esplai, ara i aquí. Les 10
qüestions clau per impulsar l'edu-
cació en el lleure. Es tracta d'un
document viu, simple, flexible i
amb data de caducitat: un radar per
orientar les funcions i les tasques
educatives dels centres d'esplai en
un futur proper. 

Quins són els reptes actuals?
Per definir com educar avui en el
lleure calia plantejar-se prèviament
quins son els reptes més impor-
tants que més directament condi-
cionen la vida dels nostres nois i
noies, per poder després ajustar les

respostes coherents que els centres
d'esplai han de poder articular.

El debat generat va definir 10 rep-
tes principals, plantejats tots ells
amb la seva cara esperançadora i
optimista i la seva creu, problemà-
tica i difícil. Aquest és el llistat
resultant:

La cohesió social.
La immigració.

La identitat catalana i 
les pertinences múltiples.

La ciutadania i la 
democràcia.

Les tecnologies de la 
informació i la comunicació.

El medi ambient.
Valors i estils de vida.
La vida familiar.
L’educació de qualitat per 

a tothom.
El temps lliure. 
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CULMINA UN PROCÉS DE REFLEXIÓ AMPLI I PARTICIPATIU AMB LA PUBLICACIÓ “ELS CENTRES D’ESPLAI, ARA I AQUÍ”  

Què són i cap on van 
els centres d’esplai?
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Tolerar les frustracions
Han d’ajudar a que, tot passant-s’ho
bé, els nens i nenes aprenguin a to-
lerar les frustracions. Això ha estat
sempre un objectiu pedagògic, però
crec que, en la societat catalana ac-
tual, s’hi ha de posar més èmfasi. Els
nens i nenes, quasi independent-
ment del seu estatus familiar, han
viscut en un temps de bonança
econòmica, es més, de consumisme
desmesurat (encara que sigui de bo-
tigues de “tot a cent”) i ara, en
temps de crisi ,s’han d'adaptar a una
nova situació que no els és gens fàcil
si no se’ls ajuda. Els centres de es-
plai són un excel·lent lloc per apren-
dre’n... és tot un repte!

Justícia per oportunitats
Som immersors en una nova socie-
tat. Malgrat el progrés de les socie-
tats “avançades”, el vell fantasma de
la desigualtat campa lliurement i pe-
netra totes les dimensions de la vida
col·lectiva. Per on passa deixa cade-
nes d’exclusió social i alterofòbia,
que impedeixen exercir la responsa-
bilitat cívica i condemnen al fracàs en
l’assoliment d’una vida digna.
Quin és el repte principal? Construir
la vida social sobre aquella justícia
que crea per a tots els infants i joves
un futur i dóna a cada un la seva
oportunitat. El centre d’esplai  és un
instrument per respondre a aquest
repte, en el camp del lleure educatiu. 

Un espai d'equitat  
La societat catalana actual és molt
canviant i dinàmica, per tant un dels
primers reptes és adaptar-nos a les
noves realitats de l’entorn: famílies
noves, diferents unes de les altres.
Alhora l’esplai ha de ser un lloc que
permeti als infants i famílies conèixer
la llengua, la cultura i el país on estan,
a través de les activitats, sortides, 
excursions…
L’esplai som una entitat de servei a
les famílies, per tant, hem d’ajudar la
conciliació familiar. D’altra banda
hem d'oferir ara més que mai beques
per a tots aquells que ho necessitin,
que l’esplai sigui un espai d’equitat. I
com sempre, potenciar el voluntariat!

Participació comunitària
El repte dels centres d’esplai és donar
sentit al temps lliure educatiu dels in-
fants i joves. Un centre d’esplai no es
pot reduir a “distreure” i/o “emple-
nar” el temps lliure, com fan altres
entitats o empreses de serveis. Els
esplais tenen el repte d’educar en va-
lors i de crear un espai de formació i
participació comunitària. L’esplai, on
un s’hi apunta lliurement, esdevé la
família ampla dels infants i joves, on
aprenen a conviure, reflexionen so-
bre els valors col·lectius i el conse-
qüent estil de vida. S’ha d’implicar les
famílies i relacionar-se amb l’escola
per coresponsabilitzar-se, cadascú en
el seu àmbit.  

Participar és la clau
La societat en general és força can-
viant. També la societat catalana
presenta actualment tendències re-
lacionades amb la discriminació i
l'exclusió social, i amb la pobresa,
augmentada per la crisi actual. Si
volem donar respostes  a través dels
centres d'esplai, caldrà dissenyar
propostes  que contribueixin a millo-
rar la manera en què les respectives
comunitats, famílies, infants i joves,
els agents socials i el mon empresa-
rial, participin en trobar  respostes,
per avançar en el procés relacional
que pugui actuar com a motor de
canvi i transformació, per a, en defi-
nitiva, construir ciutadania.
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A quin repte de la societat catalana actual és prioritari que els centres d'esplai s'adaptin i facin propostes?  

Descobrir, participar, comprometre’s, acompanyar, relacionar-se

L’índex de la publicació 
il·lustra dels seus continguts:

1. Qui som i què volem? 

2. Quins reptes presenta la 
societat catalana actual? 

3. Què aporta el centre 
d'esplai a la societat? 

4. Què aporta el centre 
d'esplai als nois i noies? 

5. Per quin tipus d’educació
apostem? 

6. A qui ens adrecem?

7. Quins models de centre
d’esplai podem impulsar? 

8. Quines àrees d’actuació té
el centre d'esplai? 

9. Quina mena de treball en
xarxa necessitem? 

10. Quin equip ho fa possible?

La publicació 
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