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Reclamem locals dignes pels esplais
Els esplais de Barcelona d'Esplais Catalans, la federació d'esplais laics i progressistes
de Catalunya, organitza el dia Localitza’t el 21 de maig. Els esplais reivindiquem l’ús
de l’espai públic, reclamem locals dignes per realitzar les nostres activitats i ens
visibilitzem per aconseguir major reconeixement públic i institucional.
El Localitza’t és un projecte del Sector Barcelona d’Esplais Catalans. De caire reivindicatiu,
treballem durant tot el curs per mostrar a la societat la problemàtica de manca de locals i
la necessitat de poder utilitzar els espais públics (prohibit per diferents ordenances d'ús d'espais
públics a la ciutat de Barcelona). Una de les accions principals és la celebració del #diaD, l’acte
reivindicatiu més nombrós i amb més força del projecte.
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. On també reflecteix la
problemàtica amb la que es troben els esplais respecte els seus locals: un 13% dels esplais
realitzen les activitats en un lloc diferent d’on es troba la seu de l’entitat. Pel què fa als casos de
cessió de local, en un 29% dels casos no sabem com és regulada aquesta cessió i no tots els esplais
tenen sales per fer activitats amb els infants, magatzem ni secretaria.
Aquesta situació afecta a 10 esplais d’Esplac situats a la ciutat de Barcelona, afectant a prop
de 670 infants i 210 monitores membres de les entitats de la capital catalana.
Aquesta és la programació de l'acte:
• 13:30h: quedem per dinar a la Glorieta de la transsexual Sònia (parc de la Ciutadella).
• 15:30h: per grups d’edat, podrem participar d’activitiats per treballar el tema de local i ús
d’espai públic. Per a joves i famílies, hi haurà un debat sobre la temàtica!
• 17:30h: lectura del Manifest davant el Parlament i manifestació fins Arc de Triomf.
• 18:00h: acció final davant Arc de Triomf.

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
f o r m e n p a r t d ’ E s p l a c 104 esplais q u e a g r u p e n 6750 i n f a n t s i 1560 m o n i t o r s i
monitores distribuïts en 62 poblacions catalanes.
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