
 
Benvolgudxs,                                                                   

 

Des de l'esplai Foc Nou, ens definim com una entitat d'educació en el lleure, que volem ajudar 

als infants en el seu creixement, acompanyant-los en el procés que els portarà a ser lliures i 

autònoms. Persones amb capacitat de decidir i escollir per si mateixes per tal que puguin 

prendre una opció de vida madura i conscient per millorar la societat amb respecte i 

compromís. 

Ja fa vint-i-set anys que es va fundar l'esplai i des de llavors ha passat diferents etapes. Els seus 

inicis es basaven en l'educació en la fe cristiana i l'activitat pastoral, però ja fa força anys que 

tot això va quedar enrere. També cal mencionar que l'esplai està vinculat a l'Escola Pia Balmes. 

Donat aquest context, l'esplai ha anat creient condicionat per aquests factors. En un 

primer moment, per guanyar més autonomia ens vam federar a MCECC i més endavant ja amb 

la confiança de l'escola i amb la necessitat creixent de l'esplai, hem cregut oportú el canvi de 

federació. 

Som un esplai una mica estrany: fem grups majoritàriament divendres i no fem 

moltes excursions ni acampades. Un cap de setmana al trimestre marxem a una casa de 

colònies i a l'estiu també fem una setmana de colònies. Algun any es feia acampada 

a setmana santa, però actualment és a lliure elecció de cada grup durant el curs. 

A les activitats treballem les sis dimensions de les persones: personal, interpersonal, social, 

cultural, ecològica i transcendent. Considerem important treballar l'afectivitat, l'autonomía i el 

sentit crític. També considerem important treballar amb i per la comunitat en què vivim i amb 

medi ambient que ens envolta. El gènere i la diversitat cultural també són dos aspectes en 

què hi posem especial atenció, així com la diversitat en general i les múltiples opressions cap a 

les persones. 

Aquesta és la línia en la que ens movem, un dels principals motius per voler adherir-nos 

a Esplac. Ideològicament compartim molts valors amb la vostra federació i ens hi sentim 

representades. Volem formar part d'aquesta xarxa per aprendre de totes vosaltres, créixer i 

compartir amb altres espais. Alhora, creiem en el suport de l'altrx com a mitjà per avançar, i 

en aquest cas, busquem el vostre suport. A més, en tenim moltes ganes, volem conèixer-us, 

que ens conegueu i participar activament de l'entitat. Per últim, ens agrada la 

implicació política d'Esplac i creiem que és important implicar-se-hi d'aquesta manera. 

Ja per acabar no ens volem deixar de presentar el més important de l'esplai: els grups 

d'infants! De les més petites a les més grans ens diem de la següent manera: guspires, 

espurnes, flames, fènix, dracs i futcats. 

 

 

Atentament,  

Equip de monitores i monitors de Foc Nou 

 


