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LES 10 QÜESTIONS CLAU PER IMPULSAR L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

REDACCIÓ

Han participat Marta Buxó,
presidenta de la Federació
Catalana de l’Esplai, Mer-

che García, de l’Área d’Esplais d’Es-
panya, Víctor H. Martínez, gerent de
la Federació Catalana de l’Esplai.
Roser Batlle, pedagoga, membre del
Patronat de la Fundació i coordina-
dora, juntament amb Salvador
Carrasco, del llibre “Els centres 
d’esplai, ara i aquí”, ha actuat de
moderadora. 

Com s’ha viscut el procés 
d'elaboració d’"Els centres 
d'esplai ara i aquí"? ¿Quina és
la utilitat d'aquest llibre?

Víctor: Realment necessitàvem un
llibre que t'expliqui que és un
esplai. Jo m'ho tornava a llegir ahir
i deia, és que això està molt bé i
amb molt de contingut. El sol fet
de poder explicar aquests 10 temes
a una família, a un monitor, a un
alcalde o un regidor ja és molt.
T’està dient coses sobre les quals
tu com a esplai has de reflexionar,
o recordar com has de fer. Per tot
això, és un llibre que feia molt de
temps que reclamava.

Marta: Destacaria que ha estat un
procés participatiu i això fa que no
calgui anar a convèncer ningú, 
perquè ja ha estat fet entre tots. 

Merche: Per a mi el document
ajudarà a tenir el marc referencial
més present, a dotar-nos de con-
tingut i saber perquè fem les
coses. La ideologia és el que ens
diferencia d'una empresa de servei
que no té aquest marc referencial.
Nosaltres a primers de novembre
hem fet la mini assemblea dels
esplais de L’Hospitalet i ho hem
portat perquè després cada esplai
ho pugui treballar. Crec que tindrà
usos múltiples. Servirà per expres-
sar la nostra vinculació a un deter-
minat model de centre d’esplai. 

Volem treballar
amb l’escola en
la perspectiva

d’una dimensió
social

Si tornéssiu a muntar un centre
d'esplai ara, quines coses no
repetiríeu? 

Merche: No tornaria a fer serveis
escolars, si més no com els vam

començar a fer, amb l’objectiu de
recaptar diners que necessitàvem
per estabilitzar les activitats de
l’esplai i perquè els monitors
poguessin estar treballant. 

Això va distorsionar molt, perquè
l'’escola va percebre el centre d’es-
plai com a una empresa de serveis,
no com una institució educativa. 

Marta: Completament d’acord.
També va passar que ens vam dei-
xar endur perquè es parlava molt bé
de la feina de l’entitat i ens dema-
naven serveis educatius tant des de
l’escola com des de l'ajuntament. 

Però vosaltres voleu treballar
amb l'escola...

Merche: Sí, però amb la perspecti-
va d’un projecte educatiu, de l'edu-
cació en valors i amb una dimensió
social, no com una prestació o 
venda de serveis. 

Crec que si haguéssim enfocat la
relació de treball amb l'escola 
d’aquesta manera, la tasca educa-
tiva que estaríem fent en conjunt
seria molt més important que la
que estem treballant ara. 

Marta: Si, del que es tracta preci-
sament és de que tots els agents
educatius d'un territori ens benefi-
ciem del treball en xarxa. Serà 
creant sinèrgies quan la nostra
intervenció envers als infants serà
més eficient.

Víctor: Estic en part d'acord, perquè
penso que els serveis desvien la nos-
tra atenció, però també cal dir que
els serveis a les escoles han permès
als centres d’esplai consolidar 
una petita estructura professional,
garantint la continuïtat. 

Merche: Està clar que estem par-
lant dels centres d’esplai, no de

les entitats de servei que són per-
fectament legítimes. 

Víctor: Altres coses que evitaria
seria ser massa laxe o poc estricte
amb les coses que hem de fer, o
deixar tant al criteri dels monitors
les qüestions bàsiques del que cal o
no cal fer a l’entitat.

Què passa llavors amb la 
participació...?

Víctor: Si l’esplai ha de fer unes
funcions, que no depengui de cada
equip de monitors que es facin o
no es facin. Hi ha coses que les
hem de fer i altres, en canvi, són
qüestionables. Hi ha aspectes que
l’esplai ha de tenir clars.

Merche: És que, a vegades, li hem
donat valor exagerat al canvi conti-
nu. Hem repetit que els monitors,
per fer-se seu l’esplai, havien de
participar inventat-se cada any tota
la pel·lícula. Però això no és equili-
brat, perquè hi ha determinades
coses que cal estabilitzar per conso-
lidar la tasca educativa de l'esplai.

Marta: Tot i així, cal assegurar la
participació dels equips de moni-
tors i monitores a les entitats ja que
lligat al concepte de participació es
troba la implicació.

Què és important per
als centre d’esplai del futur i
quines serien les assignatures
pendents?

Merche: Una de les coses més
importants és sentir-se i mantenir-se
molt arrelat al territori. 

Marta: Els esplais tenim com a
valor no perdre la nostra base
social, la identificació dels infants
i joves, en tant que socis, amb l'en-
titat. Un esplai no pot convertir-se
mai en un lloc que tan sols gestio-
na activitats... M'agradaria, a més,
que es consolidés el reconeixe-
ment de les entitats d'esplai i del
treball que fan. Una mica com ha
passat a L'Hospitalet.

Merche: Com a assignatures pen-
dents en destacaria tres. D’una ban-
da, el tema del voluntariat, perquè
els voluntaris han de ser el motor de
les entitats. Crec que un centre d'es-
plai no és sostenible, ni té futur, si no
és capaç d'integrar voluntaris. Això
porta molts d'esforços i no ens hem
sortit, ho hem d'analitzar. D’altra
banda, el tema dels joves, perquè
ens cal recuperar la seva implica-
ció i compromís. I, finalment,
hem de reforçar la dinàmica més
comunitària del centre d’esplai.

Víctor: Afegiria el consolidar el
nostre treball en xarxa, avançar i
fer un treball més permanent,
sobretot en relació a l’escola. I
també aconseguir un bon equip
combinat de professionals i de
voluntaris, implicats, i, parlo més
de futur, que tinguin unes bones
condicions laborals, millors que
les d’ara.

Cal aconseguir
un bon equip
combinat de
professionals

i voluntaris
implicats 

Marta: Nosaltres estem procurant
fer una supervisió externa de tot el
que fem. No tant una supervisió
pedagògica de les activitats que
fem, sinó una supervisió general
de tot plegat i també més concreta
cap a l’equip.

Què ha de passar perquè a
Catalunya neixin i es consolidin
més esplais?

Víctor: És fonamental el suport
institucional. No estic parlant
només de posar diners, sinó que es
reconegui que l’esplai és molt
important, que els ajuntaments ens
tinguin en compte. 

Merche: Lligat al que diu el Víc-
tor, cal que es visqui l'esplai com
una institució educativa. 
Ara per ara, des del meu punt de
vista, encara que cada vegada esti-
gui més prestigiat, l'esplai no arriba
a veure's com una institució educa-
tiva necessària en la vida educativa
del nen. Com que no té prou recol-
zament institucional, no té prestigi
per a què la gent també s’hi vulgui
dedicar. A dia d'avui la gent encara
no sap què és un esplai. 

Marta: Estic completament d’a-
cord amb vosaltres. Cal recolzar als
esplais per tal de seguir treballant
per un major reconeixement institu-
cional. 

I això, tal com diu en Víctor, no pas-
sa només per un major recolzament
econòmic (que també), sinó assegu-
rant condicions infraestructurals
adients, rebent la consideració que
mereixem i fent-nos partícips de 
la realitat educativa i social dels 
nostres entorns. 

D’esquerra a dreta: Roser Batlle, Merche Garcia, Marta Buxó i Victor H. Martínez. Merche, Marta i Víctor
estan vinculats als esplais a La Florida, La Gresca i Espurnes, respectivament

TREBALL EN XARXA, PARTICIPACIÓ, VOLUNTARIAT, SUPORT INSTITUCIONAL... 

El futur dels centres d’esplai
a les nostres mans
Taula rodona amb responsables de la Federació Catalana de l’Esplai
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