Dossier de Premsa

Monifesta’t 2016:

una trobada de 700 monitors
i monitores d ’Esplais Catalans

Més de 700 monitors
i monitores d’esplais
d’arreu de Catalunya es
trobaran a Berga el 16 i
17 d’abril per
reivindicar i aprofundir
en la tasca educativa
dels esplais.

població de Berga els dies 16 i 17
d’abril de 2016, organitzada conjuntament amb l’Ajuntament
d’aquesta localitat. És un acte clau
per l’entitat, tant pel volum de participació –hi ha més de 700 participants inscrits-, com per l’eix temàtic
de la trobada: la reivindicació del
paper del monitor o monitora en
la tasca educativa i en la transformació social.

l’associació d’esplais laics i progressistes de Catalunya (actualment
comptem amb 104 esplais federats)
realitza cada 2 o 3 anys una trobada
general de monitors i monitores
dels esplais de la federació.

Volem reivindicar amb aquest acte
el paper dels monitors i monitores
que treballen de manera voluntària,
dedicant el seu temps lliure a l’esplai
per aplicar un projecte educatiu
transformador i que posa els drets
dels infants i la participació en el
centre.

L’edició de 2016 la celebrem a la

De fet, el nostre model d’esplai,

Esplais

Catalans

(Esplac),

que compta amb més de 30 anys
d’història, es basa en espais de participació activa i democràtica de les
persones que el formen.
El lema de la Monifesta’t és, doncs,
“Juntes construïm el present,
som Monis Imparables!”, per tal
de reconèixer la tasca educativa
del monitor o monitora i reivindicar que col·lectivament la seva feina
dins l’esplai és molt important i
necessària. Aquesta reivindicació es
plasmarà en un gran acte reivindicatiu diumenge 17 d’abril a les 12h.
La Monifesta’t serà doncs un moment perfecte per fer xarxa i activitats i compartir moments, alhora
que ens donem a conèixer a la comarca del Berguedà.

Els
de l’Esplaiada
2015
Elsreptes
reptes
de la trobada

1

Reivindicar la TASCA DE MONITORS I MONITORES

2

Fer visible el nostre MODEL D’ESPLAI

3

Enfortir Esplais Catalans al sector BAGES-BERGUEDÀ

Dia rere dia, dissabte rere dissabte, volem destacar la tasca educativa i de transformació social que fan els monitors i monitores de manera voluntària.

Els esplais fem una tasca educativa i de cohesió social i volem que obtingui el reconeixement que mereix de la societat, l’administració i els mitjans de comunicació.

Volem donar-nos a conèixer en aquestes dues comarques, on ja comptem amb 13
esplais federats. Fer la trobada a Berga ens permetrà reforçar aquests esplais i el sector.

Participació
activa dels esplais
en la Monifesta’t
Totes les persones que formem part d’Esplais Catalans participem
en el disseny, la preparació i el desenvolupament de la Monifesta’t.
Volem que sigui un esdeveniment fet entre tots i totes, que tothom
s’hi senti part i hi participi activament.
Per això, els esplais dels diferents sectors geogràfics que conformen
Esplais Catalans han proposat diferents activitats, tallers, i jocs que,
alhora, dinamitzaran i organitzaran durant la jornada de dissabte.
També el paper dels 10 sectors geogràfics d’Esplac es visualitzarà en
l’acte reivindicatiu que realitzarem diumenge al matí.

La Monifesta’t 706 participants
43 monitors i monien

xifres

tores que formen part de
l’organització

Més informació:

63 esplais participants
11 sòcies i convidades
Més de 35 tallers,
formacions i activitats

esplac.cat/monifestat

Programa d’activitats
16 i 17 D'ABRIL | BERGA

TROBADA DE MONITORS I MONITORES D'ESPLAIS CATALANS

DISSABTE 16
10h Arribada i Inscripcions
11h Jocs i Activitats de coneixença
14h Dinar
15:30h Espai Formatiu (primera experiència)
17:30h Espai Formatiu (segona experiència)
19:15h Espai Formatiu (tercera experiència)
21h Sopar
22h Concert
24h PDs

DIUMENGE 17
10h Activitat conjunta
12h Activitat reivindicativa
SOM #MONISIMPARABLES!
14h Dinar
17h Tornada
Pots consultar els detalls de la programació a:

www.esplac.cat/monifestat

Organitza:

En col·laboració amb:

En conveni amb:

Amb el suport de:

Acte reivindicatiu
Som #MonisImparables!
Diumenge 17 d’abril, 12 h
Plaça de Sant Pere (Berga)
Els més de 700 participants de la trobada confluirem a la plaça Sant Pere, davant de l’Ajuntament de Berga, per
realitzar un acte reivindicatiu conjunt on destacarem el paper dels monitors i monitores i farem una representació molt visual de tot allò que defensem amb la nostra tasca educativa i la nostra feina voluntària.

Convocatòria de premsa

Convoquem a la premsa durant l’acció reivindicativa sobre el paper dels monitors i
monitores, el diumenge 17 a les 12 h, a la Plaça de Sant Pere de Berga.
Preguem que confirmeu assistència.

Contacte

Víctor Yustres (Cap de comunicació)
comunicacio@esplac.cat
620 46 02 98 - 93 302 61 03

Què és Esplac?
La nostra missió

Esplais Catalans–Esplac és una associació d’esplais
laica i progressista que treballa des del voluntariat per
a la transformació social en base els drets dels infants,
mitjançant l’educació popular. L’enfortiment dels esplais és la nostra raó de ser.
Actualment formen part d’Esplac 104 esplais distribuïts en 62 poblacions catalanes, agrupant a més
de 6500 infants i 1.600 monitors i monitores.

La nostra visió

Volem que l’esplai sigui conegut i reconegut com a
referent educatiu a Catalunya i al món, i que Esplais
Catalans en sigui l’associació representativa. Per això
hem de garantir l’atenció personalitzada i consolidar
el debat permanent sobre el projecte educatiu dels esplais.

El projecte educatiu

L’esplai és, per sobre de tot, un ens educatiu com ho és
l’escola, l’institut i la universitat. El projecte educatiu
dels esplais sorgeix del treball conjunt d’infants, monitors i monitores i famílies, els quals comparteixen un
projecte associatiu. Les entitats associades a Esplac
desenvolupen activitats de lleure adreçades a infants
i adolescents d’entre 3 i 17 anys.
La majoria d’activitats es desenvolupen els dissabtes i
durant els períodes de vacances. L’element central del
nostre projecte educatiu són els infants. Els oferim espais de participació i llibertat on poden realitzar les
activitats que ells mateixos proposen, amb el suport i
l’acompanyament d’un equip de monitors i monitores
que treballen i lideren els esplais de forma voluntària
i no remunerada.
Esplac és el resultat de la voluntat de les entitats i persones membres de comptar amb espais d’intercanvi,
d’aprenentatge i d’acció conjunta. En aquest sentit,
Esplac facilita la formació dels monitors i monitores,
s’organitzen trobades, s’impulsen campanyes de sensibilització i es promou la creació de projectes i comissions de treball sobre aspectes pedagògics, ideològics i
d’organització rellevants.

Esplac al
territori

Segueix-nos a les xarxes!
esplac.cat
somesplai.cat
@esplaiscatalans
Facebook
Instagram
Youtube

Esplais Catalans–Esplac té com una de les seves prioritats estratègiques consolidar els seus sectors geogràfics.
En aquest sentit, la Monifesta’t serà un moment idoni
per donar a conèixer la nostra activitat al sector Bages-Berguedà, on tenim actualment 13 esplais federats.
Actualment a Esplac hi ha 10 Sectors geogràfics constituïts: Bages–Berguedà, Baix Llobregat, Barcelona, Barcelonès Nord, Camp de Tarragona, Girona,
Maresme, Osona–Ripollès, Penedès–Garraf i Vallès.
També comptem amb 3 comissions: Internacional, Gènere i Reduint Petjada i altres grups de treball, com el de
la revista digital SomEsplai.cat, el de Locals i Espai Públic
o el d’Educació Emocional, entre d’altres, on poden participar els monitors i monitores de manera voluntària.

Esplac en xifres
104 esplais

62 poblacions catalanes
1.600 monitors i monitores
6.500 infants
10 sectors geogràfics

Els nostres VALORS
Educació: la tasca i el projecte educatiu dels esplais sorgeix del treball conjunt d’infants, monitors i

monitores i famílies, els quals comparteixen un projecte associatiu de transformació social.

Laïcitat: som un moviment en favor de la llibertat de pensament i d’acció de tota la ciutadania, espe-

cialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a marc de referència.

Voluntariat: el compromís i la responsabilitat que assumeixen els i les joves dels esplais són la nostra
via per a la plena ciutadania.

Associació: som una eina per a l’autodeterminació de les persones i l’autogestió dels grups a través de

la participació associativa democràtica i de la vertebració federal dels esplais en el territori.

Internacionalisme: fomentem la capacitat de mirar cap enfora, de treballar en xarxa i de compartir experiències per tal d’entendre el nostre context quotidià i transformar-lo, tot desenvolupant una
consciència de responsabilitat mundial compartida.

Amistat: recolzem el treball en equip, la motivació, el creixement personal, la convivència i el respecte
en el tracte quotidià dels esplais com la manera d’estimar-nos i ser feliços.

esplac.cat/monifestat

Organitza:

En conveni amb:

En col·laboració amb:

Amb el suport de;

Sponsors:

Contacte:

comunicacio@esplac.cat – 93 302 61 03
Avinyó 44, 2n pis, Barcelona

