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RECULL DE PROPOSTES DE LES ENTITATS 

Proposta 1

Proposta: Endavant les Unitats Territorials

Presentada per: Secretariat

Breu descripció:

Un dels reptes de la Federació aquests darrers anys ha estat fomentar el sentiment 

de pertinença entre les entitats i els equips de monitors i monitores. Les distribució 

geogràfica de les entitats és un factor limitant de la participació dels equips i els 

infants i joves en moltes de les activitats col·lectives proposades des de la Federació.

Els bons resultats d’iniciatives col·lectives descentralitzades, però que comparteixen 

objectius, metodologia i campanya de difusió, com el #DretalLleure o 

#Cimsxlainfància són un clar exemple de que ens podem enfortir com a moviment 

des dels territoris i la seva participació.

A la vegada, algunes Unitats Territorials han avançat en objectius anuals específics, 

i han adaptat en els darrers anys les seves trobades per inclourehi accions 

formatives, trobades de responsables, etc...

Per aquests motius proposem:

 Fomentar que cada UT proposi un pla d'actuació, amb uns objectius que 

responguin a les seves necessitats i expectatives.

 Donar visibilitat a les activitats que cada UT o comissió organitza. 

 Dotar a les Unitats Territorials d’un pressupost a gestionar de forma autònoma.

 Garantir la coresponsabilització de totes les entitats pertanyents a la Unitat 

Territorial en la confecció del pressupost i la seva justificació en el marc de cada 

Assemblea General, juntament amb la memòria, el pla d’actuació i el pressupost 

de la Federació.
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Proposta 2

Proposta: Som Infants, Som present

Presentada per: Club d’Esplai Pubilla CasesCan Vidalet

Breu descripció:

Després de l’èxit obtingut en la participació del projecte de la PINCat (Plataforma d’Infància de 

Catalunya) mitjançant el qual vam assumir el compromís de promoure la participació activa 

dels infants i joves a la governança de la nostra entitat i que va comportar que tres joves de 

l’entitat passessin a formar part de la Junta Directiva de l’associació de l’Esplai. Considerant 

que aquest projecte ens ha dut a reflexionar, compartir projectes i experiències, resoldre 

dubtes i establir sinèrgies en el sí de la nostra entitat i fora d’ella. I que, en definitiva, ens ha 

fet créixer i enfortirnos com a organització educativa i social.

Proposem: 

Generar espais per al retorn i difusió de l’experiència i el projecte portat a terme en relació a 

la participació infantil en la governança de les entitats.

Avançar en incorporar la veu dels i les nostres participants, especialment els infants, joves i 

persones amb diversitat funcional, en tots els programes i projectes que impulsem des dels 

esplais i la Federació, dotant–los de mecanismes i espais per articular la seva participació.
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Proposta 3

Proposta: Seguir Caminant

Presentada per: Comissió de Movijove

Breu descripció:

Seguir caminant dins de la Federació i de l’esplai. El pas del joves configura un estadi, una etapa

més de l’infant que creix amb l’esplai. Dibuixa el camí del compromís del pas de joves cap a 

premonitors/es, enfortint el sentiment de pertinença al moviment.

El Movijove, dona globalitat a les accions que es realitzen amb els joves dels centres esplais de 

la Federació Catalana de l’Esplai, proporcionant també, un espai de trobada, formació, reflexió 

i treball pels monitors/es encarregats d’aquest grup d’edat.

Al llarg dels anys s’han organitzat activitats col·lectives, carregades de simbolisme, que han 

esdevingut tradició, com el “Ral·li Jove”, la “Trobada Jove”, la “Acampada Jove” o projectes 

comuns, implicats en la transformació de l’entorn, com el de Custòdia del Territori, entre 

altres.

Treballem amb un equip de monitores i monitors compromesos i consolidat amb ganes de 

generar opcions per als i les joves de les seves entitats. Això ha donat forma a unes activitats 

col·lectives molt participatives, amb uns grups de joves que comparteixen experiències 

significatives i molt rellevants, amb ganes de fer un pas més, dins del Movijove. 

Volem seguir treballant de forma autònoma per ...

� Reforçar el sentiment de pertinença al col·lectiu i a la Federació Catalana de l’Esplai. 

Els joves es senten part d’un moviment, d’una història, d’un moment i d’un temps. Es

senten propers a altres joves, encara que siguin d’altres poblacions i contextos socials 

i culturals. 

� Generar espais de reflexió i creixement dels monitors/es, de construir col·lectivament 

mètode educatiu i adaptarlos constantment a les noves realitats socials i dels joves.

� Fomentar activitats on els joves siguin autònoms i actius. Joves que s’autorganitzin, i 

participin en la planificació de les activitats i els projectes col·lectius, aprenent a 

assumirne responsabilitats.

� Les entitats de la Federació vetllin per detectar joves que poden ser els futurs relleus 

i  implicarlos en l´associació. 

� La Federació continuï treballant per desenvolupar projectes per a joves,  apostant per 

oferir espais formatius tant pels grups de joves, com pels monitors i monitores, per tal 

de millorar les seves capacitats i habilitats i que responguin a les seves necessitats i 

expectatives.

Proposem: 

� Les entitats de la Federació  vetllin per detectar joves que poden ser els futurs relleus 

i  implicarlos en l´associació. 

� La Federació continuï treballant per desenvolupar projectes per a joves,  apostant per 

oferir espais formatius tant pels grups de joves, com pels monitors i monitores, per tal 

de millorar les seves capacitats i habilitats i que responguin a les seves necessitats i 

expectatives.
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Proposta 4

Proposta: Formació per a joves i adults amb diversitat funcional

Presentada per: Comissió Suport a la disCapacitat

Breu descripció:

La Federació Catalana de l’Esplai, com a moviment de lleure que treballa en favor del col·lectiu  

de persones amb diversitat funcional, compta amb 8 entitats que treballen específicament 

amb infants i joves amb diversitat funcional, i dos grups d’adults. 

Els esplais de la Federació es caracteritzen per a donar cabuda a tothom, perquè som esplais 

inclusius.

Proposem: 

 Que des de la Federació i Fundesplai, s’aposti  fermament, per a la creació de nous espais 

formatius per a joves i adults amb diversitat funcional, que els aportin noves 

oportunitats en l’àmbit del lleure però també en d’altres àmbits importants per a les 

seves vides, com el laboral. 

 Fer més incidència política per a que els seus drets  estiguin inclosos, en totes aquelles 

negociacions que com a Federació i Fundesplai es puguin fer.
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Proposta 5

Proposta: 8 de març, enCORatja’ts per la igualtat!

Presentada per: Comissió pedagògica de la Proposta educativa 

Breu descripció:

El 8 de març, data reconeguda per l’Organització de les Nacions Unides l’any 1977, 

commemorem la reivindicació dels drets de les dones i l’eradicació de les desigualtats 

existents en tots els àmbits de la vida. 

Enguany, la celebració d’aquesta data suposa una nova oportunitat per difondre i 

reforçar els valors que estem treballant a través de la proposta educativa enCORatja’t. 

Amb aquesta finalitat, la comissió pedagògica ha elaborat l’activitat “Gimcana dones 

enCORatjades”. 

Aquesta activitat pretén els següents objectius: 

 Donar visibilitat a les aportacions lluites, i descobriments que han fet o fan les 

dones però que moltes vegades queden invisibilitzades o no són prou valorades. 

 Reflexionar sobre les desigualtats de gènere. 

 Contribuir a que la nostra societat avanci envers la igualtat i al cultura de pau. 

Per aquests motius proposem:

 Que tots els esplais de la Federació se sumin a la celebració del 8 de març 

mobilitzant els infants, joves, famílies, equip educatiu i comunitat en general, en 

una acció col·lectiva a favor de la igualtat i per una societat lliure de 

discriminacions i violències.

 Que l’acció col·lectiva suposi el desenvolupament de l’activitat de la Gimcana

“Dones EnCORatjades” juntament amb altres propostes que cada centre impulsi. 
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Proposta 6

Proposta: Més que mai, compromesos amb la pau, la democràcia 

i la llibertat

Presentada per: Junta Directiva

Breu descripció:

Aquests darrers mesos estem vivint un greu i generalitzat retorcés democràtic que afecta a les 

llibertats  i  drets  fonamentals  de  les  persones,  d’entitats  i  organitzacions  i  de  les  nostres 

institucions. Retrocés acompanyat de preocupants acusacions, crítiques  i qüestionaments a 

l’acció educativa que portem a terme, tant a  les escoles com en  l’àmbit de  l’educació en el 

lleure.

S’acusa  d’adoctrinament  a  mestres  i  educadors  i  educadores,  d’involució  educativa 

uniformitzadora, d’adoctrinament ideològic. Acusacions que generen sospites, desconfiances 

i que posen en risc el model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitats dels 

infants, en la convivència i en els valors cívics i democràtics de la societat. Però a l’esplai i a 

l’escola no adoctrinem. No adoctrinem, no!

Ara això si, som incapaços de mirar cap a una altra banda davant el drama humà de totes les 

persones  refugiades  i  davant  l’immobilisme,  passivitat,  fredor  i  menyspreu  dels  governs 

europeus. Compartim amb tots els  infants  i  joves, de manera rotunda  i clara, que totes  les 

persones som  iguals. Si  iguals!. Sense distinció per  la sort d’on han nascut, dels diners que 

tenen, de la llengua que parlen, de la persona que els agrada o de la religió que volen practicar. 

I amb aquests infants i joves, combatem els prejudicis, que de la mà del racisme i la xenofòbia,

s’estenen  socialment  i ens  fan menysprear  l’altre.  A  l’esplai, mai ningú  serà  un  “moro de 

merda”, ni el “sucada”, ni el “maricón”.

No adoctrinem, no!

Ara això si, no podem restar passius davant les manifestacions d’odi, de la repressió i violència 

exercida pels mandataris de torn davant persones pacífiques que defensen les seves idees. A 

l’esplai  treballem  cada  dia,  amb  cada  joc  i  cada  gimcana,  el  valor  de  la  convivència,  del 

respecte, del diàleg i de la pau i la llibertat. Si, a l’esplai els valors cívics i de la democràcia són 

essencials. Les assemblees, les reunions de grup, les decisions col·lectives, la participació activa 

dels  infants  són  la  nostra  aportació  per  ajudar  a  formar  ciutadans  i  ciutadanes  actives  i 

compromeses amb la nostra societat. Som escola de ciutadania i som escola de llibertat. No 

adoctrinem, no!

Els  centres  d’esplai  som  part  del  model  educatiu  català,  sempre  compromès  amb  la 

democràcia, el pensament crític, el respecte a la diferència i els valors de pau i llibertat. Ens 

solidaritzem amb mestres, educadors i educadores que es veuen qüestionats, i ens reconeixem 

com a  indispensables, necessaris  i  imprescindibles. Recordemho sempre,  i  cridemho ben 

fort! Visca la pau, la democràcia i la llibertat!

Per aquests motius proposem:

� Adherirnos com a Federació i des de les entitats, a les accions i mobilitzacions  que des 

de  la  Plataforma  Som  Escola  es  proposin  en  suport  a  l’escola  catalana i al model  de 

cohesió social que aquesta representa.

� Que els esplais segueixin treballant críticament tot allò que succeeixi al seu voltant amb 

els infants i  les seves famílies, convençuts que la defensa de la pau, la democràcia i  la 

llibertat son un pilar irrenunciable de la nostra tasca educativa.


