
Hola esplais!

Sóc la Irene Nadal Homs i us escric perquè 
aquest curs m’agradaria renovar la meva 
candidatura a l’Equip de Coordinació 
d’Esplais Catalans.

Per aquelles que no em coneixeu, em 
presento una mica. Sóc professora de 
ciències a un institut del Vallès Oriental on, a 
part de Biologia, intento acompanyar els 
infants i joves tal i com vaig aprendre a 
l’esplai i al món associatiu. Crec que una de 
les coses més importants de la meva feina 
és situar les joves al centre en tot moment i 
fent que l’educació sigui una eina real de 
transformació, tant personal com col·lectiva. 

La meva relació amb el món associatiu i de l’esplai va començar quan la meva família em va apuntar a 
l’Esplai Guai! de Palou. Anys després vaig passar a ser monitora i això va suposar el meu primer contacte 
amb Esplac. El Guai! no fa massa anys que forma part de l’associació, però de seguida ja em van enredar 
perquè entrés a l’EGS del sector Vallès (quan encara n’era un de sol!) i dos anys més tard em van enredar 
per entrar a l’Equico. 

Aquests dos anys a l’Equip de Coordinació han estat un repte en tots els sentits, amb molta dedicació, 
implicació i compromís; amb moments bons i moments no tan bons, però on lloc on realment he après 
moltíssim acompanyada de persones genials. Crec que el meu camí a l’equip encara no ha acabat. 
Segueixo amb moltes ganes d’aportar, de treballar amb i pels els esplais i donar-vos suport com he intentat 
fer tot aquest temps. 

El projecte d’Esplac és un projecte que m’il·lusiona i em motiva, i en el moment en el que ens trobem és 
necessària la participació de totes i cadascuna de nosaltres. Necessitem a gent motivada i implicada als 
equips de dirigents; per treballar plegades, per cuidar-nos, per debatre, per discutir, per créixer, per 
construir, per transformar i per seguir aprenent. I jo segueixo tenint ganes de ser una d’aquestes persones. 

Moltes gràcies, molta #energiadelesplai i ens veiem per Esplac!

Irene Nadal Homs
inadal@esplac.cat
(Si teniu qualsevol dubte escriviu-me!)
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