
Torna la presencialitat a les formacions i jornades 

d’Esplais Catalans 

 

El passat cap de setmana es van dur a terme les II Jornades Dissidents i 
les II Jornades d’Interculturalitat en les quals van participar monitores i 

sòcies d’Esplac i d’altres entitats de l’associacionisme educatiu 
 

 

 
 

 

20 de maig de 2021 

 

El passat 15 i 16 de maig es va dur a terme la segona edició de les Jornades Dissidents i 

d’Interculturalitat, que aquest any han girat al voltant de les temàtiques del desig sexual i com 

aturar i transformar els discursos discriminatoris en espais de lleure, respectivament. 

 

Després de l’èxit de l’any anterior a les dues jornades, enguany s’han tornat a repetir amb la 

voluntat de seguir creant espais de formació que potenciïn el coneixement i 

l’aprenentatge de les persones vinculades al món del lleure educatiu. Les jornades 

s’han tornat a realitzar de forma presencial, després de mesos d’activitats i formacions virtuals 

a causa de la Covid-19.  

 

Les II Jornades Dissidents, organitzades per la Comissió de Gèneres i Sexualitats Diverses i 

Dissidents (GSDD) d’Esplais Catalans el passat diumenge 16 de maig, han comptat amb 60 

persones, entre monitores i sòcies d’Esplac. La jornada es va desenvolupar entorn el desig 

sexual, enfocat des de la perspectiva de les diversitats funcionals o la normativitat 

de l’al·losexualitat. 

 

Les II Jornades d’Interculturalitat, organitzades conjuntament amb Casals de Joves i Escoltes 

Catalans, la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Escola Lliure el Sol el dia 15 de maig, han comptat 

amb gairebé 40 persones del món de l’associacionisme educatiu. La xerrada inicial, a càrrec 



d’Edoardo Bazzaco de Sos Racisme Catalunya va girar entorn de l’ús del llenguatge, com 

afecta a les persones migrades o els marcs interpretatius que es creen, portant a 

deshumanització en els processos migratoris. 

 

Ambdues jornades obren portes a Esplais Catalans per crear nous recursos enfocats a treballar 

i posar en pràctica aquests aprenentatges en el món del lleure educatiu.  

 

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, d'acord amb els drets dels infants i mitjançant 

l'educació popular. Actualment el formen 106 esplais distribuïts en més de 60 poblacions 

catalanes, amb prop de 1700 monitores i monitors, i 7500 infants. 

 

 

 

Trobareu més informació a esplac.cat o als següents enllaços: 

 

· II Jornades Dissidents: clic aquí · 

· II Jornades d’Interculturalitat: clic aquí · 

 

____________________________________________ 

 

Per a més informació podeu contactar amb: 

 

Clara Millán Pruna 

comunicacio@esplac.cat 

M. 609653554 | T. 933026103 

 

____________________________________________ 

 

Segueix-nos també a les xarxes 

 

Instagram | @esplaiscatalans 

Twitter | @esplaiscatalans 

Facebook | Esplais Catalans 
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