
Esplais Catalans aposta per una infància apoderada, amb veu i capaç de 
participar del seu entorn immediat, en la 37a Assemblea General Ordinària de 

l’associació. 
 
Aquest passat cap de setmana, Esplais Catalans – Esplac, l’associació que agrupa 105 esplais              
laics de Catalunya, ha celebrat la seva 37a Assemblea General Ordinària, l’òrgan de decisió              
més important d’aquesta entitat dedicada a l’educació en el lleure infantil i juvenil. 
 

Badalona, 25 de novembre de 2018 
Enguany, l’assemblea ha decidit nomenar a Caterina Pedregal com a nova presidenta d’Esplais             
Catalans, agafant el relleu d’Irene Torrecilla, qui ha presidit l’associació durant aquests últims tres              
anys. També s’ha aprovat l’entrada de dues noves membres a l’Equip de Coordinació: Carmen              
Alonso-Villaverde i Alícia Flores. Cal tenir en compte que totes les persones que formen l’assemblea               
d’Esplac, tant dirigents com monitores i monitors, exerceixen la seva tasca pedagògica de manera              
voluntària i sempre d’acord a la voluntat del projecte general de l’associació. 

 
Una de les decisions preses ha estat, per exemple, l’aprovació d’una carta amb la qual els esplais es                  
comprometen a fer una gestió responsable i transformadora dels recursos (tant pel que fa a la                
contractació de proveïdors, de transports o de finançament, entre d’altres). 

 
Els esplais, concienciats amb els Drets dels Infants 
En l’edició d’aquest any, els i les monitores han destacat la importància d’allunyar-se de les               
pràctiques adultocentristes, prenent com a objectiu la defensa dels Drets dels Infants en el seu dia a                 
dia als esplais. 

 
Una assemblea amb perspectiva de gènere 
Com a novetat, s’ha dut a terme un recompte de les intervencions que han realitzat els i les                  
assistents a l’assemblea, amb la finalitat de comptabilitzar les intervencions en funció del gènere i de                
l’orientació sexual de les persones presents. Dels seus resultats, se’n farà una anàlisi crítica amb la                
voluntat de revisar les dinàmiques internes de l’associació. 

 

 
 


