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Esplais Catalans presenta el llibre sobre la història
dels esplais i prepara un documental
El dia 2 de juny a les 19h es presenta als Lluïsos de Gràcia el llibre històric, amb pròleg
del periodista Carles Capdevila, i es donarà el tret de sortida d’una campanya de verkami
per finançar el documental dels esplais
Esplais Catalans-Esplac, la federació d’esplais laics i progressistes de Catalunya, vol conèixer els fets que han
marcat la seva història per tenir més clar cap a on vol anar. Per això, ha encarregat una recerca històrica de la
història dels esplais catalans a Albert Claret, historiador vinculat a l’associacionisme educatiu. El resultat és el
llibre “Transformar educant: una història dels esplais catalans”, que presentarem el dia 2 de juny a les 19h al
local dels Lluïsos de Gràcia, seu de l’esplai GMM, actualment el més antic de la federació.
El llibre comptarà amb una introducció de l’Equip de Direcció de l’associació i un pròleg del periodista Carles
Capdevila, en què reflexiona sobre la importància i el reconeixement necessari cap a les entitats que es
dediquen a l’educació en el lleure.
Aquesta investigació ha comptat amb la participació dels esplais –que han facilitat informació sobre els seus
orígens i han proporcionat fotografies històriques. També han col·laborat en el projecte persones que han
format part dels esplais o de la federació en els més de 30 anys d’història d’Esplais Catalans; així com monitors
i monitores actuals d’esplais i personatges de referència en l’àmbit educatiu.

El documental
A més de conèixer el nostre passat i recollir-ho en un estudi històric, també volem explicar d’una manera més
visual què fem i com transformem el món els esplais laics i progressistes a Catalunya. Per això, completem
aquest projecte amb la realització d’un documental sobre els esplais, que estrenarem a la tardor de 2016.

Aquest documental, del qual s’encarrega la productora audioviosual Camille Zonca, mostrarà les realitats
diverses de l’esplai i la manera de transformar a través del lleure a través de la mirada de diferents
protagonistes (un/a monitor/a, una persona jove que assisteix a l’esplai i un personatge vinculat a l’esplai en
una època passada i amb relació actualment amb el món de l’educació en el lleure).
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Per tal d’acabar de finançar el projecte, llançarem una campanya de micromecenatge aquest dijous 2 de juny
a les 19h a Lluïsos de Gràcia, coincidint amb la presentació de l’estudi.

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 6750 infants i 1600 monitors i monitores distribuïts en 62 poblacions catalanes.

Més informació
esplac.cat/transformar-educant

Víctor Yustres (Comunicació)
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