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“ÀGORA”, UNA PROPOSTA EDUC

E L M O N O

Un jove esplai amb ganes!

L’Esplai Picaparets 
va néixer fa un any i 
té la ferma voluntat 
de moure’s i fer coses 
per als infants, joves 
i famílies d’Alcanar, 
població del Mont-
sià on no hi hagut 
mai una iniciativa de 
lleure educatiu. 

Són un grup de gent 
jove que fa temps 
que van sentir la ne-
cessitat de fer algu-
na cosa per canviar 
i millorar la realitat 
socioeducativa del 
seu poble. Tenien clar que volien fer-ho a través del lleure, incidint en el territori. Són gent compromesa i 
il.lusionada amb aquest projecte transformador i col.lectiu que intenta pintar de molts colors la vida dels 
nens i nenes d’Alcanar. Se’ls dóna veu setmana rere setmana i se’ls mostra de manera vivencial la possibilitat 
d’actuar, de participar, de provocar canvis a millor en l’entorn. Senten que aquest voluntariat els fa créixer 
com a persones i estan implicats en aquest projecte per convicció personal, i el fan funcionar de manera de-
mocràtica. Saben que, a vegades, tirar l’esplai endavant pot ser feixuc, però estan convençuts i convençudes 
que el que fan té sentit. 

Experiència APS Contesplai

El grup Indi del Club d’ Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet és
un grup d’ adults amb diversitat funcional. Tenien clar 
que volien dur a terme un projecte d’Aprenentatge 
i Servei (ApS) i, després de sospesar diverses 
possibilitats, van decidir redactar contes i 
anar a explicar-los a diferents llocs. Un 
dels indrets triats va ser l’àrea infantil 
de l’Hospital Sant Joan de Déu, on la 
iniciativa va tenir molt d’èxit.

Amb aquesta experiència ben 
present, quan aquest curs van co-
mençar les activitats van contactar 
amb la biblioteca de La Bòbila, de 
l’Hospitalet, per oferir-los el  pro-
jecte. Ara,  un cop al mes  hi van i 
expliquen contes al nens i nenes del 
barri, que s’ho passen d’allò més bé 
amb les representacions. La possibilitat 
de difusió conjunta entre La Biblioteca 
i l’esplai enforteix el projecte i, a més, és 
un treball de sensibilització dels infants i les 
famílies força intens, ja que es valora les persones 
“actrius o contacontes” tal com són, amb les seves 
habilitats i capacitats.

Les comissions pedagògiques

La Federació Catalana de l’Esplai, disposa de diversos espais de participació on els monitors, els equips di-
rectius i els infants dels diferents esplais adherits poden dir la seva. Les comissions pedagògiques en són un i 
funcionen des de fa molts anys. El seu ob-
jectiu és reforçar, a nivell pedagògic, les 
activitats dels esplais, unificar esforços, 
estalviar recursos, potenciar la interrela-
ció, incitar a muntar activitats conjuntes 
de qualitat que ho reforcin tot. 

La Comissió de Petits (monitors i mo-
nitores d’infants de 3 a 7 anys), la de 
Mitjans (de 8 a 12) i la de Movijove (de 
12 a 17) representen un punt de trobada 
on s’intercanvien experiències, es debat 
i reflexiona, i es decideix què es vol fer 
durant el curs, segons les necessitats que 
s’hagin detectat.

Cada comissió es reuneix tres cops l’any, 
i entre aquestes trobades es fa feina en 
petits grups de treball que, a partir de 
les directrius i objectius dibuixats a la 
primera comissió general, es dediquen a 
aprofundir en temes específics, com pre-
parar l’activitat col.lectiva que tradicionalment es fa cada any.

Implicació de les famílies

El Grup de Polinyà  realitza activitats i projectes diaris 
per a infants, joves i les seves famílies des de fa 20 
anys a la població homònima, situada al Vallès 
Occidental. L’entitat va ser creada per un grup 
de famílies amb fills de diverses edats i, per 
aquesta circumstància, sempre s’ha conce-
but l’associació com “familiar”.

Participa en totes les activitats sociocul-
turals de Polinyà, com la Cavalcada de 
Reis, les festes majors, el Carnestoltes, la 
fira d´entitats, la festa de l’esport, la fira 
de Santa Llúcia, la festa dels Tres Tombs, la 
Castanyada... Els infants i joves consideren 
aquesta participació una cosa normal i no 
quelcom extraordinari. Que la feina la realitzi 
gent de diferents edats i generacions (mares, 
pares, avis...) sembla un aprenentatge i una me-
todologia molt enriquidora per a tothom.

Treballa estretament i en xarxa amb l’Associació Excur-
sionista Polinyà i l’Associació Pessebrista de  Polinyà, ambd
de caire familiar. Comparteixen equipament, la qual cosa
sempre un  valor afegit per a l’associació.
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