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«L’esplai és un estil de vida, una manera de fer i
de pensar»
Esplais Catalans i la productora Camille Zonca van presentar ahir 2 de febrer
a les 20:00h als Cinemes Girona (Barcelona) el documental «Transformar
Educant», que posa en valor la tasca educativa i dels esplais.
La sala 1 dels cinemes Girona estava ahir al vespre gairebé plena amb monitors i
monitores d’esplais, membres d’entitats de l’associacionisme educatiu i juvenil, famílies
amb vàries generacions dedicades a l’educació en el lleure... Unes 275 persones van
assistir a l’estrena de «Transformar Educant: el documental dels esplais catalans», una
producció de la federació Esplais Catalans-Esplac i la productora audiovisual Camille
Zonca, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el finançament de 146 mecenes
mitjançant una campanya de Verkami entre juny i juliol de 2016. En aquest Verkami es va
superar àmpliament l’objectiu d’arribar a 5.000 € de finançament: es van recaptar 6730 €
amb aportacions de 146 mecenes.
A través de tres generacions de personatges que han dedicat i dediquen la seva vida a
l’esplai i el món de l’educació en el lleure (veure sinopsi a sota), el documental reivindica
l’esplai com una escola de participació i de transmissió de valors per a infants i
joves, un espai on s’aprèn a través de les vivències i la reflexió crítica i col·lectiva. Una de
les protagonistes, Dolors Farrés, fundadora de l’esplai Espurna de Sants des de 1975 i
vinculada des de llavors, resumeix l’esperit de l’esplai en una frase del documental:
«L’esplai et fa mirar les coses d’una manera diferent. És, de fet, un estil de vida, una
manera de fer i de pensar».
L’estrena va anar seguida d’un petit col·loqui on la directora del documental, Aïda Torrent,
de la productora Camille Zonca, va explicar alguns detalls del rodatge i va destacar
«l’enorme aprenentatge sobre el potencial dels esplais» que ha suposat aquest projecte per
a ella. La presidenta d’Esplais Catalans, Irene Torrecilla, va donar les gràcies a totes les
entitats i mecenes per assistir i va recordar «que la feina que fan els monitors i monitores
dels esplais és una tasca voluntària i transformadora que s’hauria de tenir més en compte
tant per les institucions, com per la societat i els mitjans de comunicació».
També els principals protagonistes del documental van contestar a les preguntes del
públic.

Mirada al present... i al passat
Aquest documental és una mirada al present i al futur dels esplais, però beu del passat i la
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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.

SINOPSI ‘Transformar Educant’
L’Andrea 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 ha fundat l'esplai Espurna (Sants, Barcelona) i hi
continuen vinculats des del 1975 ininterrompudament. L’Anna i la Berta són dues germanes
que estan boges per anar a l’esplai i de campaments, amb l’Agrupament Roques Albes
(Sallent).
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”.
Amb una mirada naturalista, fresca i detallista, i una estètica atractiva i cuidada, el
documental Transformar Educant enllaça tres generacions unides per una mateixa experiència
vital: l’energia de l’esplai.

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.
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