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CARTA DE PRESENTACIÓ DE L’ESPLAI L’OLLA DE GRILLS 
QUI SOM I EN QUÈ CREIEM? 

L’esplai l’Olla de Grills som una entitat socioeducativa sense ànim de lucre situada al centre de 
Mataró, concretament al C/ d’en Moles. Durant 25 anys, hem vetllat pels drets dels infants, 
construint conjuntament espais combatius, inclusius i reflexius per a l’aprenentatge. Eduquem en el 
respecte i la convivència d’ètnies, gèneres, cultures i orientacions sexuals perquè entenem que totes 
les persones som singulars entre si i que la diversitat és enriquidora per a totes, per això rebutgem 
qualsevol discriminació.   

Entenem i veiem l’educació en el lleure com una eina de transformació social, ja que gràcies a ella 
podem ensenyar als infants a ser persones compromeses amb l’entorn i ajudar a millorar-lo, lluitant 
així contra les desigualtats existents. A l’Olla tenim com a propòsit educar en la igualtat perquè els 
infants esdevinguin persones solidàries, empàtiques, tolerants, respectuoses i crítiques dins el 
context social on els ha tocat viure. Tanmateix, fomentem la participació activa de totes les 
integrants que conformen l’esplai (infants, famílies i monitores) i el seu compromís social dins i fora 
d’aquest. De la mateixa manera, com a entitat col·lectiva, hem consolidat un sentiment de pertinença 
envers totes les persones que n’hi formem part i, per això, totes les accions que desenvolupem tenen 
una implicació real i directa amb la idea de societat que volem.  

La nostra tasca educativa es duu a terme majoritàriament els dissabtes de 17.00 h a 20.00 h de la 
tarda. Tot i això, també realitzem sortides trimestrals durant els caps de setmana, colònies d’estiu i 
d’hivern, així com altres activitats complementàries. Per a nosaltres, la participació de les famílies 
dins l’esplai és fonamental, per això, promovem activitats conjuntes per fer possible aquest propòsit. 
Durant els últims anys hem tingut un creixement exponencial arribant a un total de 140 infants i 
joves. Actualment som 18 monitores dins l’equip confiant en aquest projecte que entre totes hem 
construït. 

QUÈ ENS PORTA AQUÍ?  

Partint de la base que ens considerem persones crítiques envers la tasca educativa que duem a 
terme, fa anys que plantegem un canvi dels nostres continguts educatius i pedagògics. Al llarg 
d’aquests últims anys ens hem qüestionat les nostres creences pedagògiques i hem vist que no ens 
sentíem identificades amb el moviment al qual pertanyíem: el MCECC (Moviment de Centres 
d'Esplais Cristians Catalans). Amb l’objectiu de ser coherents amb les idees que defensem, hem 
decidit formar part d’ESPLAC. Des del nostre punt de vista, el primer canvi l’hem de fer nosaltres. 

A l’Olla, considerem que el laïcisme és essencial per assolir tota classe d’igualtat. D’aquesta manera, 
entenem la religió com un aspecte íntim i personal, desvinculat de l’esfera pública. És per això que 
l’esplai és laic, sempre respectant les creences de cadascú. 

Estem molt motivades per poder formar part d’aquest moviment amb el qual ens sentim molt 
identificades. Els canvis que ens esperen ens ajudaran a evolucionar i a millorar la nostra tasca 
educativa i sabem que seran bons i positius per l’entitat. Tenim moltes ganes de participar i endinsar-
nos-hi! 


