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S’estrena el documental ‘Transformar Educant’
sobre la realitat dels esplais catalans
El 2 de febrer als Cinemes Girona es presenta el documental, realitzat per la
federació Esplais Catalans-Esplac i la productora audiovisual Camille Zonca i
finançat gràcies a una campanya de micromecenatge

L’Andrea té 22 anys i és monitora de l'esplai La Tribu (Mataró) i hi va des de petita, com el
Lamin. La Dolors i el Carles són una parella que va fundar amb altres amics i amigues
l'esplai Espurna (Sants, Barcelona) i hi continuen vinculats des del 1975
ininterrompudament. L’Anna i la Berta són dues germanes de 12 i 8 anys que estan boges
per anar a l’esplai i de campaments, amb l’Agrupament Roques Albes (Sallent).
Aquests són els personatges de tres generacions diferents que protagonitzen
«Transformar Educant: el documental dels esplais catalans», realitzat per la
productora audiovisual Camille Zonca documental Al llarg d’un estiu descobrirem a través
d’aquests personatges diferents activitats i moments característics dels esplais i de
l'educació en el lleure. Uns campaments a la muntanya, l’organització d'una festa major,
una reunió amb les famílies dels infants o la planificació d’activitats de l’equip de
monitors i monitores formen part del dia a dia “esplaiero”.

Un projecte amb 146 mecenes
La realització d’aquest documental ha estat possible gràcies a una campanya de
micromecenatge que Esplac va llançar per xarxes socials entre juny i juliol de 2016. En
aquest Verkami es va superar àmpliament l’objectiu d’arribar a 5.000 € de finançament: es
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van recaptar 6730 € amb aportacions de 146 mecenes.
Aquest documental és una mirada al present i al futur dels esplais, però beu del passat i la
història recopilada en el llibre Transformar Educant: una història dels esplais catalans,
escrit per l’historiador Albert Claret i amb pròleg del periodista Carles Capdevila. És la
segona pota d’un projecte que té com a objectiu explicar els orígens de l’esplai i la seva
importància com a eina de transformació social i educativa.

Què és Esplais Catalans-Esplac?
Esplais Catalans-Esplac és una federació 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.

ESTRENA DOCUMENTAL «TRANSFORMAR EDUCANT»
Dia: Dijous 2 de febrer
Horari: 19:45 hores (Durada: 50 minuts + col·loqui posterior)
Lloc: Cinemes Girona (carrer Girona 175, Barcelona)
Formulari per confirmar asistència

Per a més informació...
Víctor Yustres (Responsable de Comunicació)
comunicacio@esplac.cat
esplac.cat
933026103

