
Prop de 3000 infants i joves dels Esplais Catalans reivindiquen a 
Martorell una societat més inclusiva 

- Al llarg del cap de setmana, els infants i adolescents han reflexionat, a través de jocs                 
i activitats, sobre la inclusió i la diversitat a la nostra societat. 
- L’esdeveniment ha finalitzat amb la celebració d’un gran acte reivindicatiu i un             
concert a la Plaça de les Cultures. 

 
Martorell, 13 de maig de 2018 
Esplais Catalans – Esplac, la federació d’esplais laics de Catalunya, ha celebrat aquest cap              
de setmana un gran esdeveniment amb infants, joves i monitors dels esplais de l’associació.              
2800 persones s’han desplaçat a Martorell de l’11 al 13 de maig per celebrar la Trobada                
General de l'associació. 

Els infants han tingut l’oportunitat de conèixer altres esplais, poder conviure i compartir             
experiències, alhora que realitzaven jocs i dinàmiques seleccionades en funció de les edats.             
L’edició d’enguany ha posat l’accent en la temàtica de la inclusió i la diversitat, sota el                
lema “Obrim els ulls, obrim les portes”, eslògan de l’Esplaiada 2018. Respecte a l’anterior              
edició, celebrada a Llagostera el 2015, l’Esplaiada d’enguany ha comptat amb 300            
participants més. A més a més, aquesta ha estat una edició internacional: una             
cinquantena de joves d’entre 15 i 17 anys han arribat a Catalunya aquesta setmana per               
participar de l’esdeveniment. Els joves, provinents de Geòrgia, Turquia, Lituania, Regne           
Unit, Alemanya, Àustria, Eslovènia i Finlàndia, han volgut destacar que “ens ho hem             
passat tan bé que se'ns ha fet massa curt”. A més a més, afegeixen que “esperem que ens                  
tornin a convidar d'aquí a tres anys per reunir-nos de nou i celebrar la propera Esplaiada”. 

La trobada ha culminat amb un gran acte reivindicatiu diumenge al matí. Els infants han               
llegit un manifest elaborat per ells mateixos. “Tots som igual de diferents” o “Quan et miro                
als ulls veig que soc igual que tu” han estat alguns dels missatges que els infants han volgut                  
transmetre. Després d’aquest acte, el grup d’animació infantil «Ai l’as» ha interpretat            
algunes de les seves cançons, inclosa “Som capaces de tot”, l’himne de l’Esplaiada. 

Irene Torrecilla, presidenta d'Esplac, ha destacat que la trobada “ha comptat amb la             
participació d’una xifra rècord d’assistents”, i que aquest cap de setmana “hem volgut             
reivindicar l’esplai com un espai on les desigualtats no hi tenen cabuda”. 

L’Ajuntament de Martorell s’ha bolcat en l’organització de l’esdeveniment. “Esperem que           
aquesta sigui una jornada d’èxit en què els participants s’ho passin d’allò més bé”, va               
assenyalar el seu alcalde, Xavier Fonollosa, a la roda de premsa de presentació. 
 



Per Esplais Catalans fer un acte d’aquesta envergadura al Baix Llobregat és una oportunitat              
de donar-se a conèixer a la comarca. La federació compta amb 12 esplais i més de 1000                 
infants a les terres llobregatenques, i espera seguir creixent al territori. 
 
 


