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1. Any de constitució i com va néixer

Durant l’any 1967 va arribar el Moviment Júnior a Crist Rei, tot i que, al principi era

molt diferent de com és actualment. La principal diferència és que antigament, els

nens i les nenes anaven en grups separats. Uns anys més tard, entre el 1972 i el

1973, el grup de noies es va instal·lar a l’actual local de Crist Rei, al Carrer Carrió

número 22. Al cap d’un temps, també ho van fer els nois, per tant, els nens i les

nenes van començar a compartir els locals, però encara no compartien grups. No

va ser fins a l’any 1974-1975 que no van començar a ser grups mixtos.

Anys més tard, el 1978 després d’una assemblea celebrada a Manresa, el

Moviment Júnior va passar a ser MIJAC, és a dir, Moviment Infantil i Juvenil

d’Acció Catòlica, però la dinàmica del centre va seguir sent la mateixa. Va ser

aquell mateix any, quan el MIJAC va experimentar un creixement espectacular i

molts nens i nenes s’hi van apuntar.

Durant el curs 2020-21 s’ha fet un seguit de canvis al centre tot fent el procés per

canviar d’entitat i passar a formar part d’Esplac i el curs 2021-22 es començarà

com a nova entitat i canviant el nom de MIJAC CRIST REI a ESPLAI CAN

CRISTU.

Actualment els locals de l’esplai Can Cristu es troba a Manresa, a un local cedit

per la parròquia de Crist Rei, així que ja sabeu on trobar-nos i si hi voleu passar

una nit només ens ho heu de comentar :)
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2. Ideari i objectius

Missió: L’Esplai Can Cristu és una associació laica i progressista que

treballa des del voluntariat per la transformació social, basant-se en els

drets dels infants, a través de l’educació popular i en el lleure.

L’educació amb valors dels infants és la nostra raó de ser.

Visió: L’Esplai Can Cristu vol ser un agent educatiu clau en la

transformació social, inclusiva, diversa, i arrelada al barri.

Per fer-ho, creem un espai de lleure amb els pilars de la laïcitat, el

voluntariat i l'associacionisme, posant el protagonisme de l’infant al centre i

educant de manera horitzontal, tot procurant educar els infants i joves a

través de l'aprenentatge i guiant-nos pels valors que compartim i que, com

a monitores, reflectim. Volem trencar amb l’al·litització socioeconòmica del

moviment de lleure en la nostra zona; l’educació és un dret que tenen tots

els infants, i per això, l’esplai ha de ser un espai representatiu de la realitat

del nostre entorn. Volem ser un moviment conscient de la realitat, disposat

a canviar-la.

D'aquesta manera, pretenem intervenir en el nostre entorn basant-nos en

aquests valors: ecologisme, feminismes, arrelament, associacionisme,

actitud laica i crítica, acció transformadora i acompanyament dels infants i

joves

3. Organització de l’entitat

Organització d’infants:

Actualment, a l’esplai Can Cristu, hi ha sis grups d’infants separats per franges

d’edat que són: Buxis, Paxops, Xirucs, Xirois, Xipiks i Xispes!

Aquests grups d’edat fan tota la seva trajectòria a l’esplai junts i, cada dos anys,

entra un grup nou, que tria un nom original per a la seva estada a l’esplai durant el

primer dia.
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Cada grup d’edat té entre quatre i set monitors, en funció de la quantitat d’infants i

les necessitats d’aquests.

Organització de monitors:

Els monitors ens organitzem i prenem decisions de manera assembleària a través

de les reunions periòdiques que fem un cop cada mes.

A més a més, tots els monitors i monitores estan dins d'un càrrec (tetris, xarxes

socials, secretària, gènere, iniciació i formació, etc.) que dura tot l'any i també

estan dins d'una comissió (formació sanitària, caramelles, sortida de setmana

santa, famílies...) que organitza alguna sortida, formació o activitat durant un

període concret de l'any.

4. Funcionament i activitats

Les activitats que es realitzen cada any, a part de fer dissabte cada setmana són

de manera resumida són; sortides amb infants, caminades, la Nadalada, colònies

per Nadal, sortida de Setmana Santa, Caramelles, Sant Jordi i Colònies d’estiu.

5. Relació que mantenim amb altres entitats

L’esplai Can Cristu manté relació amb diverses entitats de Manresa, en especial

participa a GALL (Grup d’Amics del Lleure) on assisteixen totes les entitats del

lleure; tant caus, com esplais de Manresa.

També té una relació molt propera amb el consell parroquial de l’església de Crist

Rei.

6. Formar part d’Esplac

Tant els monitors i monitores com les famílies volem federar-nos a ESPLAC per

estar més acompanyats i acompanyades en el nostre dia a dia i poder educar

millor en el lleure. A més, creiem que és important construir una xarxa de

coneixença amb tots els altres esplais amb relació a l’ensenyament en el lleure,

tant per a nosaltres com per als nostres infants, ja que això després facilita les

seves habilitats de socialització, i a nosaltres ens garanteix la seguretat i
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tranquil·litat de saber que tenim algú a darrere nostre que ens dóna suport i ens

guia en la nostra tasca educativa.

Així doncs, poder compartir experiències, vivències, metodologies i activitats és

una de les parts que més ens interessa per tal de millorar la qualitat de la nostra

educació i poder ensenyar basant-nos en uns valors que reflecteixin millor qui

volem ser i el perfil de persones que volem educar de cara al futur.

La nostra aportació serà una visió nova i diferent, ja que som un centre que hem

vist diferents maneres de treballar i, creiem que podem aportar a ESPLAC noves

metodologies per tal d’aconseguir bons resultats dins dels diferents centres.
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