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Vint anys van ser necessaris per construir la gran piràmide de 

Keops. Són també els que triga un roure en donar el seu primer 

fruit. 

Ara fa vint anys van morir les cintes de cassette, de ben segur 

que alguns no n’heu vist mai cap. Ara fa vint anys naixeu alguns 

de vosaltres. 

Però sobre tot, 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, amb la vo-

luntat de ser un espai de relació i enfortiment dels esplais arreu 

del territori. 

Gardel cantava allò que: “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 prede-

cessor, el Movibaix, es mereixia.  

Hem consolidat un model que proclama el paper educatiu i soci-

al 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. 

Siguin com siguin, vinguin d’on vinguin.  

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, 

ciutat i del país en general. 

I us preguntareu: Com ho hem fet possible? Com hem arribat fins 

aquí? 

Ho hem fet entre tots i totes, us pot sonar a tòpic, però així és. 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.  La compartiré amb vosal-

tres, els esplais: 

La trajectòria i la història de Castanyot, Bellvitge, Mowgli, Can 

Serra, Cargols, Gisc, Casa de Sol Naixent, Espurnes, Mamut, Pubi-

lla Cases-Can Vidalet, Barretina, Globus i Voltrera.  

La il·lusió i passió d’aquells qui comencen com La Maduixa, Tren-

calòs, Montsplai, Guardiola, Riuroig, l’Estiu Al Pas, La Caseta Hor-

tonenca i les Pinyetes. 

L’amor per la cultura popular i les tradicions de Salsa jove, Di-

versitat Lúdica, Raconet, el Grup de Polinyà i Caixa de Trons.  

El compromís amb la natura i l’excursionisme de l’Olla, Nus, 

Tricicle, Campiquipugui, El Pas i El Cep.  

La mirada social i de garantia de drets de la Gresca, APADIR, 

Guadalhorce, ACORDIS, Quijote, Disprat, Espírall, Comkedem , 

Eixida Camps Blancs, JOKIN, Un pas més i Suport a la Qualitat.  

La relació amb el món educatiu formal de la Ballaruga, Dinàmic i 

Punt Sud.  

El compromís per fer arribar el lleure i l’educació en valors a 

tots els racons dels pobles de la Flama, Picapins, Picaparets, 

Uraka, Marcianet, Endinsa’t, Xerinola, Giravolt, Pingüí, Quirro 

Blau, Guardiola, Ca l’Oliverar i Treu Banya.  

La creació de xarxes amb altres entitats i de cohesió als barris i 

ciutats com Xino Xano, Enlleura’t, Druida i Fontsanta.  

Tots aquests ingredients ben barrejats, com a moviment divers 

que som, i ben lligats amb les mans indispensables d’un gran 

equip tècnic. Persones que durant aquest període i especialment 

ara, donen el millor de si mateixes, amb passió i compromís, per 

recolzar les entitats i fer créixer el nostre moviment dia a dia.  

A l’Aida, l’Asun, el Carles, la Luci, la Macarena, la Mireia, la Rosa i 

la Susagna; simplement Gràcies. 

Gràcies a cada monitor i monitora avui present, per estar aquí 

celebrant un moment tant especial.  

Gràcies per la vostra dedicació, compromís i voluntat. 

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.  

Digueu-me agosarat, però Junts fem més Esplai i Junts podem 

canviar el món. Fem-ho i celebrem-ho!  

Moltes felicitats i Endavant! 

Marc Alcaraz Diez 

President de la Federació Catalana de l’Esplai 


