Som Educació
Esplais Catalans, associació formada per 104 entitats, treballem per la transformació
social a través de l’educació en el lleure des del 1982. Malgrat fer més de 30 anys que
realitzem la nostra tasca educativa, mai hem tingut el reconeixement que ens mereixem
als mitjans de comunicació del nostre territori. Un reconeixement que, en part, reben els
agents educatius de caràcter formal de la nostra societat (llars d’infants, escoles,
instituts…).
El debat educatiu hauria de ser molt més present als mitjans de comunicació, incloent en
aquest, l’escola, però també tots els altres agents educatius. D’aquesta manera. la
població coneixeria l’associacionisme educatiu i la tasca que fem monitors i monitores
amb infants i joves d’arreu del país.
No obstant, sí que som protagonistes de les notícies en els moments més delicats de les
nostres associacions. És en els moments difícils quan sí que es fa ressò, sense escatimar
detalls, del tipus d’entitat que ha estat la responsable dels fets. En aquestes ocasions és
quan es desvaloritza sense miraments la tasca que fem els esplais, caus i les altres entitats
d’educació en el lleure, deixant de banda les accions positives que també es porten a
terme. Endemés, es remarca en tot moment la distància que, malauradament, hi ha amb
l’educació reglamentada segons l’administració.
Entenem que la nostra tasca diària es mereix un espai en els mitjans de comunicació, tal
com el tenen altres agents educatius. Per això, se’ns fa difícil assimilar que tampoc
tinguem aquest espai quan realitzem activitats que mouen a un gran volum de persones,
tenint en compte que al llarg del curs treballem amb més de 6.500 infants i joves, les
seves respectives famílies i 1.500 monitors i monitores voluntàries implicades en el
projecte.
Des d’Esplais Catalans, entenem que els mitjans de comunicació públics, pagats per
totes, han de representar els interessos de tota la població i, per això, demanem:
•

Ser reconeguts com a agents educatius de canvi de gran valor per a la nostra
societat.
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•

Augmentar la visibilitat de l’educació, tan formal com no reglada, als mitjans
als mitjans de comunicació del nostre territori.

•

Que es doni valor, no tant els errors de les nostres associacions, sinó també a
les nostres bones pràctiques.

•

Que se’ns justifiqui l’absència de la nostra presència als mitjans de
comunicació amb motius i arguments de pes.

“Tenim dret a ser escoltats i escoltades i a donar la nostra opinió.”
Fragment del manifest creat pels infants i joves durant l’esplaiada 2015.

Resolució presentada pel Gran Comitè d'Esplais Catalans

ESPLAC |

