
Esplais Catalans reforça, en la seva 38a Assemblea General 
Ordinària, la lluita en favor d’una societat més compromesa, més 

feminista i més sostenible.  
 

Aquest darrer cap de setmana, l’associació Esplais Catalans – Esplac ha celebrat a             
Manresa la seva 38a Assemblea General Ordinària, l’òrgan de decisió més important            
de l’entitat. 
 
Manresa, 24 de novembre de 2019  
Esplais Catalans-Esplac ha celebrat el passat cap de setmana (23 i 24 de novembre) a Manresa, la                 
seva 38a Assemblea General Ordinària, el màxim espai de decisió de l’entitat. Més de 300 monitores                
i monitors de 57 esplais d’arreu del territori han aprovat els principals projectes de l’associació pel                
curs vinent, així com els posicionaments de l'entitat. 
 
Enguany, tres nous esplais han entrat a formar part de l’associació. A més a més, Pau Campderrós                 
ha estat escollit nou membre de l’Equip de Coordinació, i Irene Nadal ha ratificat el seu càrrec.  
 
Els esplais fan front a la crisi del clima 
Una de les decisions preses ha estat l’aprovació d’una resolució amb la que els esplais es                
comprometen a actuar davant de l’emergència climàtica actual, fent canvis en el seu dia a dia per                 
contribuir a la sostenibilitat del planeta. En aquest sentit, les monitores i monitors han acordat complir                
la Carta de Gestió Responsable de Recursos de l’entitat, així com formar-se en economia social i                
solidària i educar els infants i joves en el pensament crític, entre moltes altres accions.  
 
Presentació d’un protocol contra agressions discriminatòries 
Les violències i agressions sexistes, l’abús de poder i qualsevol altre tipus de tracte discriminatori són                
un greu problema social i polític que afecta a tota la ciutadania. Degut a la seva idiosincràsia, els                  
esplais son entitats especialment vulnerables, ja que treballen amb infants i joves. És per això que en                 
aquesta assemblea s’ha aprovat un protocol que té l’objectiu d’esdevenir una eina de prevenció i               
protecció, tant per infants com monitores i monitors, de tota mena d’actituds indesitjables. 
 
Visibilització de la diversitat de gènere i d’orientació sexual a les intervencions  
A més a més, i com a segon any consecutiu, s’ha dut a terme un recompte de les intervencions que 
han realitzat les persones assistents a l’assemblea, amb la finalitat de comptabilitzar les intervencions 
segons el gènere i l’orientació sexual. Dels seus resultats, se’n farà una anàlisi crítica amb la voluntat 
de revisar les dinàmiques internes de l’associació. 

 

SOBRE ESPLAIS CATALANS 

Esplais Catalans – Esplac és l’associació d’Esplais laica i progressista de Catalunya. Treballa, des              
del voluntariat, per a la transformació social, en base als drets dels infants i mitjançant l’educació                
popular. Actualment el formen 106 esplais distribuïts en 72 poblacions catalanes, amb prop de 1800               
monitores i monitors, i 7700 infants. 

Els esplais d’Esplac s’agrupen, territorialment, en els anomenats Sectors Geogràfics. El Sector            
Bages i Berguedà, que aplega les comarques que li donen nom, és un dels més extensos de                 
l’entitat, aplegant un total de 16 esplais. A Manresa, hi realitzen la seva activitat els esplais Minuatx,                 
Vic-Remei, Tres Pins i Gugu Esplai.  


