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Un cap de setmana de monitors imparables
d'esplai a Berga
Més de 700 monitors voluntaris han realitzat una gran trobada a la capital
del Berguedà per reivindicar la tasca educativa de l'esplai
«Juntes construïm el present, som monitors imparables». Aquesta frase resumeix un cap de
setmana de formació, convivència, experiències compartides i reivindicació a Berga. El 16 i 17
d'abril, Esplais Catalans-Esplac, la federació d'esplais laics i progressistes, ha celebrat la
Monifesta't, la trobada de monitors i monitores d'esplais, a la capital del Berguedà, amb més de
700 participants, una xifra històrica per a l'entitat.
L'objectiu de la trobada ha estat reivindicar la tasca educativa i transformadora de l'esplai i
concretament, reforçar la figura del monitor i monitora voluntari, considerat un agent educatiu
més en la formació de l'infant, com ho és l'escola o la família. Aquesta reivindicació s'ha plasmat
en la celebració d'un gran acte reivindicatiu conjunt diumenge 17 d'abril a les 12 h, moment en què
els diferents esplais han construït entre tots un manifest pintant frases que sintetitzen què vol dir
ser monitor o monitora en diferents pancartes. Missatges com «Revolucionem l'educació», «Juntes
eduquem per transformar la societat» o «Quan del no res ho fem tot» han estat alguns dels
escollits pels més de 700 participants, que han confluït a la plaça Sant Pere de Berga, on han
ajuntat totes les pancartes amb les frases i han aixecat unes lletres on es podia llegir «SOM
MONIS(monitors) IMPARABLES».
Tot aquest acte ha estat gravat des d'un dels balcons davant de l'Ajuntament, demostrant un cop
més la força i la creativitat dels esplais laics i voluntaris de Catalunya. «És un orgull per a
l'associació poder fer una trobada d'aquesta envergadura amb èxit, sobretot tenint en compte que
ha estat organitzada entre tots», ha assenyalat Irene Torrecilla, presidenta d'Esplais Catalans, en
acabar l'acte central. «Veure la plaça Sant Pere plena de monitors i monitores ha estat molt
emocionant», ha afegit.

Un cap de setmana ple de formació i oci
Els monitors i monitores, que han dormit al pavelló de Berga, van arribar dissabte al matí, moment
en què van aprofitar per realitzar diversos jocs i activitats de coneixença. Per la tarda, els
participants van dividir-se per realitzar diverses formacions, organitzades en la majoria dels casos
per membres dels esplais. La gestió de la por, l'educació emocional, la transsexualitat i la diversitat
de gènere, la música a l'esplai o la mediació de conflictes han estat alguns dels temes principals
que s'han debatut i tractat en les 27 formacions simultànies que s'han realitzat a l'IES Guillem de
Berguedà.
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El dissabte a la nit, els participants i la resta de berguedans i berguedans han pogut gaudir d'un
concert del grup local Thug Life i la punxadiscos Ketzy, que han fet ballar i saltar als monitors al
centre del passeig de la Indústria.
Cal assenyalar que la trobada, que es celebra cada 3 anys, ha estat organitzada i dinamitzada pels
propis monitors i monitores dels esplais, amb el suport de l'Ajuntament de Berga. L'elecció de
Berga com a epicentre de la trobada respon a la voluntat de reforçar i consolidar els esplais del
sector Bages-Berguedà, un dels 10 sectors geogràfics (territoris) en què està dividida l'associació.

Contacte: Víctor Yustres Santiago Cap de Comunicació - comunicacio@esplac.cat
c. Avinyó, 44 2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat

