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Esplais Catalans reivindica el dret a veu i vot
dels infants en la 35a Assemblea General
Més de 300 monitors de 66 esplais han participat en el màxim òrgan de decisió de la
federació que s’ha celebrat el diumenge 29 de novembre a Granollers
Esplais Catalans-Esplac, la federació que agrupa a 106 esplais laics i progressistes de Catalunya, va
celebrar diumenge al Centre Cultural de Granollers la 35a Assemblea General Ordinària, el màxim
espai de decisió de l’entitat. Més de 300 monitors i monitores de 66 esplais d’arreu del territori van
aprovar els principals projectes de l’associació per l’any vinent, així com els posicionaments de
l’entitat.
Un d’ells ha estat la reivindicació de la plena ciutadania dels infants i del seu dret a ser escoltats.
«Volem que els infants puguin participar arreu i se’ls reconegui com a persones amb veu i vot», va
afirmar Irene Torrecilla, presidenta de l’associació. «La participació infantil és un dels nostres
pilars i no volem que sigui així només a l’esplai», afegeix.
Els esplais d’Esplac també han reclamat una major presència i reconeixement de les entitats
d'educació en el lleure a la societat i als mitjans de comunicació. «En els moments difícils per les
nostres entitats sí que es fa ressò, sense escatimar detalls, del tipus d’entitat que ha estat la
responsable dels fets i es desvaloritza la nostra feina positiva», apunta la resolució aprovada a
l’Assemblea. I apunta, a més que «la nostra tasca diària es mereix un espai en els mitjans de
comunicació, tal com el tenen altres agents educatius»
Enguany, set nous esplais han entrat a formar part de la federació. Actualment, els 106 esplais
d’Esplac estan formades per monitors i monitores voluntàries i que comparteixen un model
associatiu i democràtic.
Com cada Assemblea General, els esplais han debatut els principals projectes del Pla de Treball del
nou curs, han aprovat uns nous Estatuts i Reglament de Règim Intern i han presentat el nou
pressupost de l’entitat.

Presentació del tràiler del documental dels esplais
A la cloenda de l’Assemblea, s’ha presentat per primera vegada el tràiler del documental
Transformar Educant, un projecte que pretén fer una retrospectiva de la història dels esplais i
una mirada cap al futur. El documental, realitzat per la productora Camille Zonca i finançat
parcialment a través d’una campanya de micromecenatge, s’estrenarà al febrer de 2017.
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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 106 esplais que agrupen 7000 infants i 1600 monitors i monitores distribuïts
en 67 poblacions catalanes.

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

