
Èxit de participació en l’Escola d’Esplac 2018 sobre política i educació 

Més de 150 joves van participar en el cap de setmana de formació (24 i 25 de febrer) 
organitzat per Esplais Catalans a l’Escola Els Xiprers de Collserola, Barcelona 

 

Barcelona, diumenge 25 de febrer de 2018 
Sota el títol “I tu, per què eduques?”, més de 150 participants van reflexionar sobre el                
vincle que hi ha entre l’educació i la política en un cap de setmana formatiu organitzat per                 
Esplais Catalans, l’associació d’esplais laica i progressista de Catalunya. 

A través de ponències, taules rodones i espais de debat, les persones participants van anar               
intercanviant opinions i extraient les seves pròpies conclusions sobre la relació entre la             
política i l’educació. L’eix central de debat es va abordar des del vessant econòmic, social i                
del poder, i també es van treballar qüestions vinculades a l’educació popular, com l’ideari, la               
laïcitat, l’assemblearisme i el compromís polític. 
  
Aquest cap de setmana de formació va comptar amb la presència de diversos experts en               
l’àmbit de l’educació, la pedagogia i la sociologia: Segundo Moyano (Universitat Oberta de             
Catalunya), Jaume Martínez (Universitat de València), Arnau Riera (Seminari Taifa), Anna           
Quintanas i Xavier Besalú (Universitat de Girona), Miquel Martorell i Lluís Parcerisa            
(Universitat Autònoma), Mireia Cameno (Escola Popular de Manresa), Ani Pérez (Universitat           
Autònoma de Madrid), Miquel Martínez i Josep González (Universitat de Barcelona), i Marc             
Acelga (Xarxa d’Educació Lliure). 
 
Des de l’associacionisme educatiu es treballa amb infants i joves en espais d’aprenentatge i              
acció conjunta per assolir una transformació social. A través de jocs i dinàmiques,             
s’ofereixen eines que promouen la consciència crítica personal dels nens i nenes i que              
fomenten el seu compromís futur amb l’entorn. I en aquesta transmissió de valors, també hi               
ha una transmissió d’idees i opinions, cosa que condueix a pensar que des de              
l’associacionisme educatiu es fa política. Com també se’n fa des de l’educació formal. 

En aquest sentit, però, tots els agents educatius són conscients que estan fent política?              
Tenen clar quina ideologia estan transmetent als nens i nenes? I, d’altra banda, és lícit que                
sigui així? Caldria ser més imparcial o objectiu en la tasca educativa, ja sigui a l’esplai o a                  
l’escola? D’alguna manera, educar és manipular? 
  
Amb tot, l’equip organitzatiu de la trobada valora molt positivament l’edició d’enguany. D’una             
banda, pel gran volum de participació (155 persones) i per la presència de persones              
externes a Esplais Catalans, i de l’altra, pel bon nivell de debat i reflexió potenciat pels i les                  
ponents i els i les expertes convidats. 
 


