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Més de 700 monitors i monitores d’Esplais Catalans
participaran a la trobada Monifesta’t a Berga
Es tracta d’un espai de formació i trobada per reivindicar la tasca educativa dels
monitors i monitores i els esplais voluntaris

Els monitors i monitores d’Esplais Catalans – Esplac, la federació de 105 esplais laics de Catalunya, es
reuniran a Berga el proper cap de setmana del 16 i 17 d’abril per destacar la importància de l'acció educativa
de les monitores i monitors d'esplai. Sota el lema «Juntes construïm el present, som #MonisImparables!»,
Esplac reivindica el valor dels i les monitores com a educadores i la seva incidència social a través de
l'educació d'infants i joves. Alhora, pretén donar visibilitat als valors de l’esplai, que es basen en l’educació en
els drets d’infants, la participació i la transformació social.

La importància de la tasca educativa dels monitors i monitores es veu reforçada per l'estudi Els esplais en
xifres de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, publicat el 2013. Segons aquest, els monitors i monitores
dediquen més de 7 hores de mitjana a l’esplai voluntàriament. L'estudi també destaca que el PIB ocult que
s'obtindria de remunerar les activitats que realitzen els esplais seria de més de 4,8 milions d’euros anuals.

El programa de la trobada inclou espais formatius, jocs i dinàmiques organitzades pels propis monitors i un
acte reivindicatiu conjunt, en el qual els més de 700 participants de la trobada confluiran a la plaça Sant Pere,
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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. L’acció reivindicativa conjunta es farà a les 12h del diumenge 17 d’abril. Us convoquem a què
assistiu si ho desitgeu i us preguem que confirmeu assistència a comunicacio@esplac.cat

Què és Esplais Catalans?
Esplais Catalans - Esplac és una associació d'esplais laica i progressista que treballa des del voluntariat per a la
transformació social mitjançant l'educació en drets dels infants. Actualment formen part d’Esplac 105 esplais
que agrupen 6500 infants i 1500 monitors i monitores distribuïts en 61 poblacions catalanes.
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