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MANOLITA SANZ

CENTRE ESPLAI, la seu de
L'Esplai, al Prat de Llobregat,
va acollir l'11 de maig la I Jor-

nada d'Intercanvi de L'Esplai Sense
Fronteres, amb l'objectiu de com-
partir les bones pràctiques en clau
de temps lliure educatiu no formal,
infantil i juvenil, que desenvolupen
organitzacions que formen part de
L'Esplai Sense Fronteres, així com
enfortir els vincles entre les persones
i les entitats. 

El programa Esplai Sense Fronte-
res, amb una perspectiva de treball
horitzontal, ha desenvolupat un
seguit d'accions com ara intercan-
vis de metodologies educatives,
formació; projectes educatius
compartits... En aquest context la
Fundació Catalana de l'Esplai i la
Federació Catalana de l’Esplai
amb el recolzament de la Liga Ibe-
roamericana i diferents ajunta-
ments i institucions que donen
suport al programa, va organitzar
la I Jornada d'Intercanvi d'Esplai
Sense Fronteres. Les persones, arri-
bades d'Amèrica Llatina van visitar
diferents esplais de la Fundació, van
rebre sessions de formació teòri-
copràctica als esplai i van participar
a la Festa Esplai d'enguany.   

Experiències compartides i
sinèrgies
A les sessions de l'11 de maig es
van mostrar experiències d'esplais
que ja funcionen a l'Amèrica Llati-
na: els dos centres d'esplai impul-
sats per la Fundació Comunitària
Querétaro i L'Esplai, amb el suport
de l'ajuntament de Sant Joan Despí
o els centres d'esplai d'Itauguà
(Paraguai), impulsats pel CIRD i
L'Esplai, amb el suport de l'Ajunta-

ment de L'Hospitalet i la Secretaria
de Joventut de la Generalitat de
Catalunya. Al costat d'aquestes,
també es van compartir altres expe-
riències d'esplai, com per exemple
“A què juguem?”, un projecte edu-
catiu d'intercanvi entre Catalunya i
Mèxic basat en el joc, presentat pel
Centre d'Esplai El Nus de Sant Joan
Despí, (on també han participat el
Club Infantil i Juvenil Bellvitge i
l'Esplai El Tricicle), o L'Esplai a la
Florida a L'Hospitalet.

Durant la jornada, també es van
mostrar les experiències d'Envion,
un programa municipal d'inclusió
juvenil del municipi d'Avellaneda, a
l'Argentina, i la Setmana pels Drets
de la Joventut que organitza la Fun-
dación SES, també d'Argentina; el
Centro Ruta Joven de Funsalprode-
se, a El Salvador; o el treball com-
partit a Quitumbe-Quito (Equador)
amb Fundación Esquel i Cooperati-
va Solidaritat.

Els membres de la Fundación
Social Uramanta de Cochabamba
(Bolívia), també van explicar com
estan adaptant la proposta educativa
“Viure i somriure” als seus centres
d'infants i joves. 

Per un temps lliure 
educatiu i lúdic 
La característica comuna dels pro-
grames és que tots estan dirigits a
la infància i la joventut i que volen
aprofitar les sinèrgies i oportuni-
tats locals del model d'educació en
el temps lliure que L'Esplai du a
terme des de fa més de 40 anys a
Catalunya. Aquesta idea va sorgir
en el transcurs del debat, quan els
ponents van assegurar que volen
treballar un temps lliure educatiu i

lúdic, amb valors de ciutadania
compromesa activa, fomentant la
cultura de cada país i lloc. 

Implicació de la Liga 
Al final de la Jornada, Alejandra
Solla, presidenta de la Liga hi va
participar per videoconferència, afir-
mant que “el model esplai i Esplai
Sense Fronteres possibiliten un
temps lliure de qualitat per a infants i

joves” i que es comprometia a
impulsar l'Esplai Sense Fronteres
com a programa de la Liga. Per la
seva banda, Josep Gassó, president
de la Fundació Catalana de l'Esplai
va dir que s'ha d'aconseguir una xar-
xa iberoamericana, tenint en compte
els esplais d'Espanya que ja hi parti-
cipen i va posar la data del 25 aniver-
sari de Festa Esplai que serà l'any
vinent, com a punt de trobada. 
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Vers una xarxa 
d'Esplai Sense Fronteres
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Una suma d'esforços
Ha estat una gran satisfacció poder
organitzar i acollir a CENTRE ES-
PLAI la Primera Jornada d' Inter-
canvi de l'Esplai Sense Fronteres,
en la que han confluït sinèrgies
d'entitats i institucions que treba-
llem a la regió d'Iberoamèrica. En
aquest sentit La Liga Iberoameri-
cana ( més de 10 anys de camí) s'ha
consolidat com un espai fantàstic
de treball i trobada, de les organit-
zacions de la societat civil compro-
meses en la lluita contra la pobresa i
l'exclusió social.
La Primera Jornada és una suma
d'esforços personals i institucionals
per tal poder compartir les bones
pràctiques de lleure educatiu infan-
til i juvenil a Iberoamèrica, que 
tenen una força transformadora
brutal. Hem gaudit amb la Primera
Jornada del resultat de coses diver-
ses, evidentment de l'aposta que la
Fundació Catalana de l'Esplai ha fet
per l'educació en valors de la infàn-
cia i la joventut; ja són 40 anys 
dedicats al treball en aquest sentit. 

Aquest procés compartit a Ibero-
amèrica ens fa reinventar col·lecti-
vament el procés d'adaptació del
model esplai i el fa créixer, amb
aquesta suma de mirades. L'Esplai
Sense Fronteres és el programa de
L'Esplai per la transformació social,
al Sud i al Nord alhora, amb accions
i propostes de treball conjunt co-
responsable, on d'allò local podem
realment anar a transformar allò
global, que fa millorar directament
la vida, el present i el futur de molts
infants, joves, famílies i comunitats.
La  realitat i la vida de la infància i la
joventut a Amèrica Llatina és molt
dura i per això és clau el rol de les
organitzacions de la societat civil,
que possibilitem la millora d'aques-
tes realitats a partir del nostre know
how. Ho hem viscut, i per això ens
hem compromès, la Fundació Cata-
lana de l'Esplai s'ha compromès:
més i millors oportunitats per a la
transformació social.

Ivonne del Pozo
Àrea Internacional 
de L'Esplai 

Opinió

Participants a la I Jornada d’Intercanvi de L’Esplai sense Fronteres, l'11 de maig a CENTRE ESPLAI  

Les dues taules en que es van explicar les bones pràctiques van es-
tar presidides per Marta Corachán (dalt) i Salvador Carrasco (baix),
membres del Consell Assessor i del Patronat de la Fundació, 
respectivament
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