
Tot i les mesures anunciades avui 19 de febrer de 2021, les concentracions en el marc de la campanya #Imprescindibles es mantenen 

durant el dia de demà. S'han actualitzat i sumat concentracions a les localitats de Barcelona, Tona i Folgueroles, sent un total de 12 

concentracions que es faran el pròxim dissabte 20 de febrer arreu de Catalunya (document adjunt).  

 

Els esplais es manifestaran arreu de Catalunya sota 

el lema #Imprescindibles 
  

Els esplais d’Esplais Catalans (Esplac) de Catalunya es manifestaran el 
dissabte 20 de febrer als seus municipis per reivindicar que són espais 

segurs i necessaris 
  

Defensen que són essencials per l’educació dels seus infants i joves i que 
les mesures sanitàries actuals no els contemplen 

  
La campanya d'Esplac #Imprescindibles pretén demostrar que els esplais 
no són educació de segona i que són un agent educatiu indispensable que 

ha de ser valorat i escoltat en les mesures sanitàries 
  

Barcelona, 19 de febrer de 2021 

  

Els esplais d’Esplais Catalans - Esplac es manifestaran el pròxim 20 de febrer a les seves 

ciutats i municipis per demostrar que la seva tasca és imprescindible, necessària i 

segura. Es faran concentracions a diferents municipis d’arreu de Catalunya i s’ha creat un 

cartell conjunt (adjunt) que les engloba per visibilitzar que són molts els esplais que 

reivindiquen que se’ls escolti i contempli com a educació essencial. 

  

Les manifestacions estan organitzades pels mateixos esplais. Reclamen que se’ls prioritzi a 

l’hora de fer les mesures sanitàries i que es garanteixi que podran fer esplai durant 

els mesos vinent. L’educació en el lleure juga un paper molt important en l’acompanyament 

emocional dels infants i joves. Els esplais d'Esplac treballen per garantir un espai on es 

puguin exercir els drets dels infants. S'educa en base uns valors i una socialització que ara, i 

sempre, són necessàries per garantir la salut mental dels infants i joves. 

 

Infants, joves, famílies i equips de monitoratge es trobaran aquest dissabte sota el lema 

#Imprescindibles. Les diverses manifestacions han estat notificades i garantiran totes 

les mesures sanitàries necessàries per a les persones participants. 

  

L’esplai marcat per la pandèmia 

Els esplais ja arrosseguen dos cursos escolars en què s’han hagut d’adaptar per fer activitats 

en línia o alternatives a la presencialitat, però se’ls fa difícil garantir totes les necessitats 

dels infants i joves. Des de l'Assemblea General Ordinària d’Esplac ja es va destacar el 

desacord amb la gestió del Govern Central i de la Generalitat, considerant que, si no es valora 

la tasca dels esplais com a prioritària i essencial, s’estan vulnerant els drets fonamentals 

dels infants del nostre territori.  



  

A banda, durant l’octubre passat, Esplac i altres entitats de l’associacionisme educatiu van 

realitzar aquest posicionament en què reivindiquen que l’educació en el lleure és segura i 

necessària per garantir els drets dels infants i joves. 

  

#Imprescindibles 

A raó d’aquests reclams en els últims mesos per part dels esplais, neix la campanya 

#Imprescindibles. Amb ella es reivindica la tasca dels esplais durant el seu dia a dia que, 

tot i les mesures sanitàries, s’ha seguit duent a terme de forma virtual i alternativa adaptant 

les activitats i dinàmiques als diversos grups d’edat.  

  

La campanya es divideix en dos eixos principals: 

  

x Reivindicacions el 20 de febrer. Demostrar que els esplais són #Imprescindibles i 

segurs per l’educació dels infants i joves i que en conseqüència, cal contemplar-los 

a les mesures sanitàries. 

x Difusió per xarxes i material gràfic. Omplir les xarxes de material gràfic perquè 

#Imprescindibles arribi a tothom. 

  

SOBRE ESPLAIS CATALANS 

Esplais Catalans – Esplac és l’associació d’esplais laica i progressista de Catalunya. Treballa, 

des del voluntariat, per a la transformació social, en base als drets dels infants i mitjançant 

l'educació popular. Actualment el formen 108 esplais distribuïts en més de 70 poblacions 

catalanes, amb prop de 1900 monitores i monitors, i 7700 infants. 

  

Trobareu informació actualitzada a https://www.esplac.cat/imprescindibles/  

 

______________________________________________ 

 

 

Per a més informació podeu contactar amb: 

Clara Millán Pruna 

comunicacio@esplac.cat 

M. 609653554 | T. 93302610 

 

______________________________________________ 

 

Segueix-nos a les xarxes 

Instagram | @esplaiscatalans 

Twitter | @esplaiscatalans 

Facebook | Esplais Catalans 
 



 


