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Reforç positiu de la família
Els centres d’esplai han fomentat el lleure
per a tots i totes, sense discriminacions, so-
bretot allà on poden aportar un valor com-
pensatori per la qualitat de vida dels infants
i joves. L’esplai els hi aporta una manera 
de ser, de fer, de conèixer i de conviure que
els prepara per ser uns ciutadans compro-
mesos amb la societat on viuen. Però, al da-
rrera d’aquests infants i joves, hi ha unes fa-
mílies  que van creixent amb ells i elles i en
un entorn determinat. Reforçar els aspectes
positius de les famílies actuals i ajudar ma-
res i pares en la seva funció parental és una
bona estratègia per millorar l’educació dels
infants i joves.

Coordinació escolar/no escolar
Centre d’esplai és espai de compromís, de co-
responsabilitat, de treball en equip. Un canal
de coordinació entre el món escolar i el no es-
colar. Un projecte  per un model de ciutadania
democràtica. Un centre on s’aprèn i des d’on
es fa un servei. Una evidència contundent que
estem davant una generació de joves extraor-
dinària. Una eina de millora de l’entorn pro-
per, afavoridora d’un sentiment de pertinença
a una comunitat. Un espai de formació que
no oblida la dimensió ètica, social i emocional
de les persones. Una font inesgotable de
temps d’infància per als infants i d’espai de
joventut per als joves. Un espai educatiu amb
majúscules, convenient i necessari.

Ajudar a educar infants feliços
Crec que una de les aportacions amb més
transcendència és que l’esplai actua com a mo-
tor de ciutadania, oferint una forma diferent i
alternativa de viure el temps lliure a través
d’una acció educativa global. L’esplai ajuda al
creixement i al desenvolupament dels infants,
adolescents i joves com a subjectes actius,
constructius, crítics i lliures, alhora que poten-
cia la construcció de relacions d’igualtat amb
els altres i promou valors com la solidaritat, la
cooperació i el respecte. Com bé s’escriu al lli-
bre: els nois i noies que han passat per l’esplai
"se’ls nota"; per tant, serà ben cert que partici-
par d’un esplai ajuda a educar a infants feliços
que esdevindran ciutadans compromesos.

Generar sinergies positives
El seu doble vessant educatiu i social fo-
menta la difusió de valors com el civisme, el
voluntariat o el treball en equip. La fragilitat
de la nostra societat en temes de cohesió,
convivència i inclusió necessita comptar
amb els centres d’esplai per generar siner-
gies positives de projectes compartits, de
compromís i responsabilitat entre els joves. 

La manera de copsar la realitat per part dels
adolescents i joves és més visual i testimo-
nial que mai, i l’educació en el lleure els
aporta actituds vitals que els ajuden en el
seu creixement personal i a descobrir que
sense els altres no ens podem fer persones.
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Quina és la principal aportació dels centres d’esplai a l’educació dels infants, adolescents i joves?

EL 21 DE GENER A BARCELONA, A LA SEU DE LA FEDERACIÓ DE MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

“Els centres d’esplai, ara i aquí”
presentat a la comunitat educativa
La proposta actualitza la funció i el paper de l’educació en el lleure 

MANOLITA SANZ   

Després del procés partici-
patiu per posar-se al dia
sobre la tasca dels esplais,

analitzant les necessitats educati-
ves i socials actuals, un treball con-
cretat en el llibre “Els Centres
d’Esplai, ara i aquí”, que el 21 de
gener es va presentar davant unes
150 persones membres de la comu-
nitat educativa. Va ser un acte
organitzat conjuntament per la
Fundació i la Federació de Movi-
ments de Renovació Pedagògica de
Catalunya a Barcelona. Entre el
públic, hi havia, Joan Rigol, impul-
sor de la Convocatòria Social per
l’Educació a Catalunya, Eugeni

Villalbí, Secretari de Joventut;
polítics i tècnics de la Diputació i
regidors de Barcelona, Esplugues i
L’Hospitalet.

A l’acte de presentació del llibre hi
van participar Raül Manzano, pre-
sident de l’FMRP; Carles Barba,
vicepresident de la Fundació i Víc-
tor Martínez, responsable de l’Àrea
d’Esplais de la Fundació. Després,
es va realitzar una taula rodona 
moderada per la periodista de Cata-
lunya Ràdio, Gemma Bonet, on van
participar Ricard Aymerich, mestre
i psicòleg i president de l’FMRP
del 2004 al 2009; Lola Abelló, vi-
cepresidenta de la FAPAC, Teresa

Pijoan, secretària del Consell Esco-
lar de Catalunya i Marta Buxó, pre-
sidenta de la Federació Catalana de
l’Esplai. L’acte es va cloure amb el
grup de Timbalers de l’Esplai Can
Serra.

Oberts a l’entorn i a la
comunitat
Raül Manzano, que va donar la
benvinguda va destacar que “el pro-
jecte educatiu fa una diagnosi per
fer un projecte de centres d’esplai
adaptable i flexible”. En aquest sen-
tit va remarcar que “des de l’FMRP
destaquem la visió holística de 
l’educació; la dimensió intergenera-
cional; l’aposta d’obrir-se a l’entorn

i el valor que dóna a la comunitat”.
Va acabar amb una referència a la
fórmula  I+F=C2 , que expressa el
convenciment de la Fundació Cata-
lana de l’Esplai que “els infants
més feliços esdevindran ciutadans
compromesos”.

Carles Barba va destacar l’autoria
col·lectiva i va emfasitzar la vo-
luntat dels esplais de ser part de 
la comunitat educativa. També, la
proposta positiva amb missatge
d’optimisme, en un context de crisi,
desconcert i desànim. “Llancem”
va dir “el missatge a la societat que
els centres d’esplai són més neces-
saris i útils que mai”. 

Joves voluntaris 
A continuació, Víctor Martínez, va
analitzar les propostes del llibre i
després 4 joves del barri de la Flo-
rida de L’Hospitalet van explicar la
seva participació, en un programa
d’aprenentatge-servei que porta tres
anys funcionant. Els i les joves van
remarcar la il·lusió i felicitat que els
aporta el treball amb els infants, així
com el reforç personal que els su-
posa sentir-se valorats pels infants i
monitors de l’esplai. 

Els timbalers del Centre d’Esplai Can Serra van cloure l’acteRaül Manzano i Carles Barba, van fer la presentació general

Podeu descarregar-vos 

el llibre en pdf a:

www.esplai.org
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