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Junts, tot fent
història...

20 anys de compromís
amb el lleure educatiu

18

comarques

46

municipis

13.157
infants i joves
als esplais

Extracte del discurs d’AgoFedeEsplai
a Montesquiu, 16 d’abril de 2016

Vint anys pot trigar un roure a donar el seu primer
fruit. Ara fa vint anys van
morir les cintes de casset,
de ben segur que alguns
no n’heu vist mai cap.
Però sobretot, fa vint anys
que va néixer la Federació
Catalana de l’Esplai. El 10
de novembre del 1996, la
13a Assemblea de Movibaix ratificava la creació
de la nostra Federació.
Gard el canta va allò
de “Veinte años no es
nada...”, però en el nostre
cas sí que ho són.
En aquest temps hem
aconseguit crear un moviment que ha mantingut
l’essència, fortalesa i reconeixement que el seu
predecessor, el Movibaix,
es mereixia.
Hem consolidat un model
que proclama el paper
educatiu i social dels centres d’esplai.
Hem teixit una xarxa arreu
del territori amb la voluntat que tots els infants i
joves tinguin dret a gaudir
d’un lleure de qualitat.
Hem reivindicat, i ho seguim fent, el lleure i l’educació en valors com
a eina d’inclusió social i
d’enfortiment dels barris, pobles, ciutats i del
país en general.
Si em permeteu el símil
gastronòmic, ha estat
com elaborar una recepta en què la diversitat
d’ingredients i la mesura
justa de cadascun han estat la clau de l’èxit. L’amor
per la cultura popular i les
tradicions, el compromís
amb la natura i l’excursionisme, la mirada social i
de garantia de drets... han
estat alguns d’aquests ingredients essencials.
Un proverbi africà diu:
“Molta gent petita, en
llocs petits, fent petites coses, pot canviar el
món”.
Imagineu-vos què passa
quan aquesta gent petita
s’uneix! Això és el que ha
estat, és i vol ser la Federació Catalana de l’Esplai.
Junts fem més Esplai i
Junts podem canviar el
món. Fem-ho i celebremho!
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Esplais d’arreu. Monitores i monitors d’entitats d’arreu de Catalunya es van reunir al parc del Castell de Montesquiu. FOTO: J. M. Valls

esplais
de la Federació
especialitzades
en lleure i atenció
a la diversitat

La Federació Catalana de l’Esplai fa 20 anys
La Federació, que celebra aquest
2016 el seu 20è aniversari, és
l’entitat de Fundesplai que im-

pulsa el reconeixement social i
educatiu, dóna suport, reforça la
identitat i la vinculació territorial

dels centres d’esplai i n’articula
diferents dinàmiques territorials
a través del treball en xarxa.

Tota la informació a

esplai.fundesplai.org
93 474 74 03

