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Som un centre de lleure que neix el 2018 amb la voluntat de cobrir la necessitat del 

barri de Sarrià - Sant Gervasi, on existeix una gran quantitat d’infants i famílies amb 

demanda d’aquesta educació no formal.  

Considerem molt important la relació i l'intercanvi d’aprenentatge entre educador i 

infant, així com el tracte de valors mitjançant una educació integral, activa, 

transformadora i alliberadora.  

 

L’esplai duu a terme la seva acció educativa principal a: l’Escola Frederic Mistral 

Tècnic Eulàlia. L’activitat es desenvolupa dos dissabtes al més en horari de 16:00 a 

19:00h. A més de les activitats de dissabte, la nostra intenció és poder fer sortides, 

colònies, excursions... De moment, hem tingut mala sort i no ha estat possible, però 

esperem poder tirar-ho endavant com abans possible!  

Els infants es distribueixen segons l’any de naixement en grups anomenats colles. Els 

noms de les colles sorgeixen a través de les llegendes fantàstiques de les diferents 

zones de Catalunya i són les següents, ordenats de més petits a més grans: 

Gambutzins, Menairons, Golluts, Tarlans, Tamarros i Pre-monis. Considerem important 

seguir l’etapa evolutiva d’aquests per tal d’implementar de la millor manera les 

actuacions educatives i pedagògiques. 

 

Tot l’equip de monitores i monitors compartim un seguit de valors els quals considerem 

eix vertebrador de l’esplai. Aquests són: la coeducació, la inclusivitat, el respecte als 

altres i a un mateix, fomentar una personalitat crítica i la solidaritat i empatia envers 

les altres persones. Així mateix, defensem tres principis com a identitat de l’esplai 

relacionats amb els tres colors que portem al foulard. Aquests són; el groc en 

representació de la felicitat i l’alegria, el verd amb la natura i el lila de la sororitat.  

 

Formem part de la taula d’entitats del barri i tenim moltes ganes de poder participar 

més activament en el barri i crear més vincles amb altres entitats i associacions que 

s’hi troben.  

 

Creiem que Esplac representa molt estretament els nostres valors i les nostres 

intencions amb la tasca educativa que volem dur a terme. A més, ens motiva 

moltíssim poder conèixer i aprendre dels altres esplais que en formen part per poder 

seguir creixent com a entitat i comunitat! 

 

Moltes gràcies! 

Esplai Agost 
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