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Berga serà l’epicentre d’una històrica trobada de
monitors i monitores d’Esplais Catalans
La capital del Berguedà acull aquest cap de setmana la Monifesta’t, una trobada de
monitors marcada per la formació i la reivindicació del paper educatiu de l’esplai
Més de 700 monitors i monitores participen a la trobada, convertint aquesta en la més
multitudinària de la història de l’associació
Esplac, la federació d’esplais laics i progressistes de Catalunya, celebra a Berga aquest cap de setmana
(16 i 17 d’abril) la trobada de monitors i monitores més massiva de la seva història. La Monifesta’t,
organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga, comptarà amb un total de 730
participants de 65 esplais de tot el territori català. A la trobada, els monitors i monitores volen
reivindicar el valor dels i les monitores com a educadores i la seva incidència social a través de
l'educació d'infants i joves. És per això que el lema de la trobada és «Juntes construïm el present,
som #MonisImparables». A més, aquesta trobada ha de servir per visibilitzar els valors de l’esplai
que defensa Esplac (laïcitat, drets dels infants, voluntariat, participació, internacionalisme i
transformació social).

El moment central del cap de setmana serà diumenge 17 d’abril a les 12:00 hores, moment en què els
més de 700 participants realitzaran una acció conjunta a la plaça de Sant Pere. Allà, els i les
monitores, dividits en 10 espais que representen els 10 sectors geogràfics en què es divideix Esplac,
escriuran en lletres grans una frase que simbolitza els valors de ser monitor i de la importància de fer
esplai. Tot seguit, ajuntaran aquestes frases per tal de construir un manifest conjunt que giri al
voltant de la frase «Nosaltres que .... som #MonisImparables». Tota aquesta acció es gravarà des d’un
dels balcons de la plaça per tal de tenir una visió aèria del manifest i de totes les accions que vagin
fent els i les monitores.

El programa de la trobada inclou també espais formatius, jocs i dinàmiques, organitzats pels
mateixos monitors.
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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 104 esplais que agrupen 6500 infants i 1500 monitors i monitores distribuïts
en 62 poblacions catalanes.

Què és la Monifesta’t?
La Monifesta’t és la trobada general de monitors i monitores d’Esplac, en què fem formacions,
activitats i festa! Es duu a terme generalment cada tres anys i esta organitzada pels mateixos
monitors i monitores participants.
La Monifesta’t es planteja com un moment important en la consciència col·lectiva del conjunt de
monitors i monitores dels esplais i com un espai on poder aprendre, en el sentit més ampli de la
paraula, no només tècniques i coneixements, sinó també saber aprendre de l’experiència del
company o companya i contagiar-nos l’alegria que ens ha d’acompanyar per aconseguir l’objectiu de
ser una mica més feliços, per poder fer més feliços als altres.
La darrera edició la va acollir la població de Vila-seca els dies 26 i 27 d’abril de 2014 i va girar al
voltant del procés de revisió del Projecte Educatiu i lareivindicació del paper dels monitors i
monitores com a educadores.

Més informació: esplac.cat/monifestat
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