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No et quedis sense plaça!
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Durant tot el dia podràs estampar la teva samarreta amb la 
imatge de la Monifesta't 2019. Recorda dur-la de casa!

Agafa número a la Biblioteca humana i tingues una conver-
sa amb persones que tenen experiències i punts de vista 
molt diferents al teu. Ben aviat us facilitarem totes les bi-
ografies de les persones que hi participaran.

Coneix projectes i organitzacions que treballen, com nosal-
tres, per la transformació social. Ens visitaran l'IFM, la Fun-
dació Ferrer i Guàrdia, el col·lectiu feminista Mandràgores, 
Sos Racisme, Cooperacció, Ecologistes en acció, el Consell 
Nacional de Joventut de Catalunya, el col·lectiu feminista la 
Ruda, Unitat Contra el Racisme i el Feixisme, l'Escola Lliure 
el Sol, el Servei Civil Internacional, etc.

Vols conéixer o participar als projectes d'Esplac? Tens 
dubtes sobre el funcionament de l'Era? Necessites asses-
sorament en algun tema per l'esplai? Vine a visitar-nos i 
t'ajudarem en tot el que calgui!

Guerres a Iraq, Síria, Líbia, Iemen, Ucraïna... Cops d’Estat a 
Hondures, Veneçuela, Brasil... Tractats internacionals i 
Plans d’Ajust Estructural... Pugnes pel control del petroli, 
l’aigua, la moneda... Agressions imperialistes i reacció de 
sub-imperialismes... Introdueix-te a la geopolítica per en-
tendre millor quins interessos hi ha darrere les guerres, la 
desestabilització de països i els tractats comercials.

Què és això de l' “Europa fortalesa”? Desenvolupa una 
mirada crítica entorn al fenomen migratori i de les refugia-
des, més enllà de l’humanitarisme. Coneix els efectes de la 
implamentació de plans oficials amb voluntat de dese-
structurar certs països amb el foment de la fuga de cer-
vells i descobreix com patronal europea concep les per-
sones migrades i refugiades com a mà d’obra barata per 
un continent de població envellida.

Què has de saber i com pots educar per a ser un agent 
actiu en la lluita contra el feixisme i el racisme?

Coneix el món de l'economia social i solidària i aprèn a gen-
erar noves eines de canvi que puguis aplicar a l'esplai.

Taller no-mixte (no apte per persones que s'identifiquen 
amb el gènere masculí).Experimenta, a través de la pintura, 
amb el propi cos des d'una nova mirada. Treballa l'apodera-
ment individual i col·lectiu a partir de la pintura i la con-
sicència corporal per prendre cosciència del propi cos i tre-
ballar-ne les cures.

Inicia't a les teles acrobàtiques, una tècnica de circ aèria en 
la que els artistes coreografien moviments a l'aire, suspesos 
des de dues teles. Treballaràs la força, la coordinació i la 
flexibilitat.

Taller no-mixte (no apte per persones que s'identifiquen 
amb el gènere masculí). El col·lectiu feminista la Ruda, del 
Penedès, et té preparada una dinàmica per reflexionar i au-
toconeixer-te posant-te les ulleres feministes. 

Es diu que al Kurdistan el sol neix per l’oest, en referència al 
procés revolucionari de Rojava, “oest” en kurd. Aquesta 
regió autònoma de Síria és coneguda arreu del món perquè 
ha estat capaç d’autogovernar-se democràticament i de 
defensar-se enmig d’un país en guerra.Aquest documental 
és una instantània de la seva germana i veïna, Bakur, la regió 
nord del Kurdistan, al sud-est de Turquia, que també es 
trtroba immersa en la seva pròpia lluita per una vida digna. 
Vine a veure el documental El Sol del Nord. Construint l'au-
tonomia a Bakur i participa en un debat amb els seus 
creadors.

Aprèn algunes tècniques d'acroioga, una pràctica que es 
realitza en parelles i combina ioga i acrobàcia per treballar 
l'equilibri, la tècnica, la consciència corporal, la força i la 
flexibilitat! 

Tens tendència a castigar? A vegades creus que no et 
queda més remei tot i que no vulguis fer-ho? Coneix alter-
natives al càstig que pots aplicar en el teu dia a dia a l'es-
plai!

Coneix eines i estratègies tant teòriques com pràctiques 
per fer dels teus campaments una activitat molt més re-
spectuosa amb el medi ambient!

Cada sector geogràfic ha preparat una activitat en la que 
pots participar! Vine a jugar!

Aprofita la Monifesta't per parlar sobre com us organitzeu i 
eduqueu a l'esplai! Podràs participar en activitats on inter-
canviar bones pràctiques, coneixements i habilitats per així 
millorar  la teva tasca com a educadora.



Forma't en la prevenció, detecció i actuació vers el bullyng 
per poder garantir relacions afectives saludables a l'esplai i 
per donar suport als infants que en són víctimes tant dins 
com fora del centre.

Taller no-mixte (no apte per persones que s'identifiquen 
com a gènere femení). Amb aquest taller podràs compren-
dre el vincle entre els homes i els feminismes, assolir o con-
solidar conceptes i teoria bàsica per entendre el vincle 
homes-feminismes, analitzar críticament el model de mas-
culinitat hegemònica, replantejar i debatre sobre la  partici-
pació dels homes amb els moviments feministes.

Si t'interessen els projectes d'habitatge alternatius has de 
conéixer La Llavor! Són un grup de joves d'entre 18 i 23 anys 
que viuen a Lleida i han engegat un projecte de masoveria 
urbana per trencar amb el model d'habitatge hegemònic. 

Com arribar a final de mes sense entrar en crisi a l'esplai? 
No tens clar que a l'esplai gestioneu els diners bé?  Sempre 
teniu dificultats per fer els tràmits que us demanem des 
d'Esplac? Apunta't a aquesta formació i viuràs molt més 
tranquila l'administració de la resta del curs!
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El col·lectiu Mandràgores ens presenta una proposta de tall-
ers sobre educació sexual i afectiva que després podrem 
aplicar amb els adolescents i joves de l'esplai.

Quan has de preparar els menús per campaments, 
colònies, rutes o excursions només et bases en el pres-
supost? Tens present la dieta equilibrada però no tens ni 
idea de quantitats? Se t'acaben les idees de menús? 
Aquesta és la teva formació!

Taller no-mixte (no apte per persones que s'identifiquen 
amb el gènere masculí). Et donarem eines tant teòriques 
com pràctiques per transversalitzar els principis de l'auto-
defensa feminista en l'educació en el lleure. Identificaràs els 
elements de la cultura de violació que transmetem a través 
de l'educació i eines per l'empoderament individual i 
col·lectiu de les nenes.

La serigrafia és una tècnica molt interessant: la seva real-
ització és versàtil i divertida. Pel taller no cal tenir coneixe-
ments previs de serigrafia ni ser un expert en el dibuix. Si 
hi participes aprendràs a estampar un disseny sobre la 
peça de tèxtil que prefereixis.

Coneix els principis de la cooperació internacional de la mà 
de Setem, els quals et presentaran els Camps de Solidari-
tat, un projecte que porten molts anys realitzant i amb el 
qual treballen per a la justícia global.

Arran dels debats sorgits a la darrera AGO sobre la legitim-
itat de l'ús de la violencia en la desobediència civil, et pro-
posem una taula rodona en la que escoltar diverses opin-
ions d'expertes i poder modelar les teves opinions.

Aprèn a utilitzar la Guia Entre Terres, una guia educativa 
sobre migracions a la Mediterrània. L’objectiu d’aquest ma-
terial és dotar d’eines per tal d’abordar la temàtica de les 
persones refugiades amb infants i joves, des d’una per-
spectiva de construcció de pau i de transformació social. 

Vine a veure i participar en un posterior debat sobre el doc-
umental Demain (demà), en el que podràs conèixer inicia-
tives que treballen en la construcció d’alternatives en els 
camps de l’alimentació, l’energia, l’economia, la democrà-
cia i l’educació. No es tracta de ciència-ficció, no són 
propostes utòpiques: es tracta de projectes i persones 
reals que ja estan treballant per canviar i millorar el futu

Mucho feminismo poca diversion! O no? Les ulleres liles 
ens han rebentat imaginaris! Fem una ullada als contes i 
llegendes que ens han acompanyat des de petites! Si els 
contes canvien podem canviar la història? Repensar i crear 
és revolucionari! Socialitzem talents!

Totes volem un món millor! Forma't per assolir els coneixe-
ments i les eines per educar per un món més just, solidari i 
cooperatiu.

Treballa per combatre les estructures opresores analitzant 
les relacions de poder a través del teatre de l'oprimit! 






