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Any de constitució i com va néixer 

“El Casalot” és un centre d’educació en el lleure que està situat al poble de Roda de Ter, comarca 
d’Osona, i que es va constituir el 1992. Aquell any, i sortint de la idea d'un casal d'hivern que es portava 
a terme a la Parròquia de Roda de Ter, neix el Casalot. El Casalot es crea amb un ideari permanent i 
clar. L'objectiu és construir un espai obert a tothom, sense discriminacions de cap tipus, obert al poble 
i que impulsava un compromís ferm amb els infants, fossin de la religió que fossin. 

Els inicis del Casalot van ser molt bons, amb un gran nombre d'infants inscrits i amb un bon pilot de 
projectes als quals calia anar donant forma. Dos anys després va ser el moment de redactar estatuts i 
censar-se com a entitat de temps lliure, iniciar la formació dels monitors i monitores i organitzar el 
treball dels equips a partir de centres d'interès. A més, el 1994 el Casalot va federar-se al MCEC, cosa 
que li va obrir les portes a conèixer noves realitats de centres d’esplais, a descobrir altres equips de 
monitors/es i monitores, a participar en trobades, etc. 

Al llarg dels cursos 1997, 1998 i 1999, el Casalot viu una època amb molt pocs infants inscrits. També 
és molt difícil trobar monitors/es que es comprometin a seguir un curs al centre. De tota manera, 
queda un grup de monitors/es que té ganes de seguir endavant i aporta noves idees com les colònies 
d’estiu, que en els seus inicis són compartides amb dos altres centres, un de Manlleu i un de Salelles. 
També es comença a donar forma a una petita assemblea de pares. 

L’any 2000 marca un nou canvi de rumb en el funcionament del Casalot. El petit grup de monitors/es 
i les famílies aposten per noves idees i es comencen a preparar activitats més variades com la cantada 
de Nadales, sortides trimestrals, sopars, sortides al Saló de la Infància... 

L'any 2002, El Casalot fa un canvi de rumb, deixa el MCEC i es federa al MIJAC (Moviment Infantil i 
Juvenil d'Acció Catòlica). Aquest canvi obre noves visions de la diòcesi, de treball en equip i permet 
mantenir relacions més adequades amb altres centres. També és en aquest moment quan el centre 
viu un canvi molt important, el grup de monitors i monitores augmenta i es forma a partir de gent 
bastant jove i que ja havia estat infant del centre. El nombre d’infants també augmenta i es torna a 
assolir vora la seixantena d’inscripcions per curs. 

L’any 2017-2018, El Casalot celebra el seu 25è aniversari preparant varies activitats obertes al poble i, 
sobretot, a tota aquella gent que n’ha format part.  Enguany 2021, el grup de monitors i monitores 
d’El Casalot decideix deixar el MIJAC i es federa a l’ESPLAC (Associació d’Esplais Catalans). 



  

Ideari i objectius 

El Casalot és una entitat d’educació en el lleure basada en l’educació popular com alternativa de 
l’educació formal i té com a finalitat la transformació social a partir de l’educació en valors. A nivell de 
centre s’ha treballat sempre amb uns valors i objectius generals, que any rere any s’adapten a la 
situació i que cada grup treballa de la seva manera segons l’edat dels infants i adolescents. Aquests 
valors i objectius engloben tot el conjunt del que conforma el Casalot (infants, monitors/es/es i tot el 
seu entorn), i provenen directament de l’ideari del centre, que identifica l’esplai i marca com s’actuarà 
en línies generals. 

Objectius generals: 

- Facilitar la integració de tots els infants que puguin sentir-se exclosos del grup. 
- Crear consciència de qualsevol desigualtat social, cultural, religiosa, econòmica, etc. 
- Crear consciència de qualsevol discriminació per qüestions de gènere, sexe i orientació sexual. 
- Fomentar i vetllar per crear espais lliures de qualsevol discriminació per identitat de gènere, 

de sexes i d'orientació sexual. 
- Proporcionar espais per la participació d’infants i famílies. 
- Transmetre el sentiment d’implicació i participació des de l’exemple de l’equip de monitors/es 

i monitores. 
- Crear i mantenir vincles amb altres entitats del poble. 
- Fomentar la participació en activitats del poble i alhora donar a conèixer el Casalot. 
- Proporcionar eines perquè els infants puguin desenvolupar el seu creixement personal i el seu 

esperit crític. 
- Crear un espai de comoditat i confiança perquè els infants puguin expressar les seves 

emocions lliurement. 
- Conscienciar i actuar amb una actitud responsable envers l’entorn i al medi natural. 
- Crear relacions de confiança amb els infants i famílies per així generar un enriquiment 

multidireccional. 
- Vetllar per una relació menys jerarquitzada entre l’infant i el monitor. 
- Posar en valor la importància del voluntariat, sent els monitors/es l’exemple d’aquesta. 

Dins l’ideari sempre tenim presents els següents aspectes: 

� Igualtat 

El Casalot forma part d’una realitat diversa, però no justa. Sent conscients d’això, eduquem en 
igualtat (de gènere, ètnia, origen, condició social i econòmica, etc.) per a pal·liar aquestes 
desigualtats. 

 
� Feminisme 

Creiem en el feminisme com a valor i com a conjunt d’idees que cerca la igualtat entre homes i 
dones, així com la zero discriminació per identitat de gènere, de sexes i d’orientació sexual. 



o La infància i l'adolescència són etapes en les que es desenvolupen les desigualtats 
inherents a la societat patriarcal, i per tant, és important incidir-hi per a generar un canvi 
en el desenvolupament de rols i actituds. 

 

� Participació activa 

Entenem la participació activa tant a dins com a fora del centre: 
- Dins l’esplai: Valorem la participació activa com a principal eina d’implicació i motivació 

tant d’infants com de famílies i monitors/es. Així doncs, es proporcionen els espais 
adequats per aquesta participació, buscant una resposta compromesa i intentant així que 
tothom es pugui sentir inclòs en el projecte. 

- Fora l’esplai: El Casalot forma part del teixit associatiu del territori, i això significa mantenir 
contacte actiu amb la realitat que ens envolta. Així doncs, eduquem fent èmfasi en la nostra 
condició social i la importància de teixir xarxes de suport i solidaritat, sempre entesa com 
a ajuda conscient entre iguals i lluny de la idea de caritat paternalista i jeràrquica. 

 

� Desenvolupament personal 

L’Esplai proporciona espais “per al” creixement personal dels infants (i monitors/es). A través 
d’activitats, debats, sortides… i la pròpia convivència es donen eines per a fomentar l’esperit crític, 
l’autonomia i en definitiva, el desenvolupament personal dels infants i adolescents. 

 
� Educació emocional 

Una part fonamental de l’educació en el lleure és l’educació emocional, que mitjançant les 
emocions pretén dotar als infants d’una intel·ligència emocional a partir de la pròpia experiència. 

 
� Ecologisme i sostenibilitat 

El fet de formar part de la societat actual comporta un seguit de contradiccions, però no per això 
cal deixar de tenir un compromís amb l’entorn i el medi natural. Així doncs, és vital tenir 
consciència global per així adquirir i transmetre hàbits i actituds en relació l’emergència climàtica, 
la destrucció del nostre entorn, la sobirania alimentària, privatització de la terra, etc.  

 

� Enriquiment mutu 

Entenem l’esplai no com l’educació convencional (monitor/a → infant) sinó com multidireccional, 
on les diferents parts que conformen El Casalot (infants, monitors/es i famílies) aprenen envers 
de les altres, en qualsevol context, ja sigui dins o fora de l’esplai. 

 
� Voluntariat 

La implicació voluntària dels monitors/es és el motor del Casalot. Al ser una entitat sense ànim de 
lucre basa la seva acció en la “motivació i vocació” dels seus participants en l’educació en el lleure. 
Així doncs, amb aquesta tasca es pretén fomentar la voluntarietat en els infants perquè la 
coneguin, l’entenguin i la posin en pràctica. 

 

 



Organització de l’entitat (monitors/es i infants)  

Grups del Casalot 

Els principals grups del Casalot són els següents: infants, monitors/es i famílies.   

¾ Infants 

Els infants i adolescents són la prioritat del Casalot; són el centre i el motor de totes les activitats que 
es plantegen. Per tal de poder portar a terme un bon treball educatiu adequat a les seves necessitats 
i al seu desenvolupament personal, es distribueixen en grups d’edats semblants a les seves. 

Existeix una assemblea d’infants (AIC) que es troba periòdicament amb representants de cada grup i 
de monitors/es, els quals dinamitzen i organitzen activitats per tots els infants del Casalot i fan 
propostes de sortides. 

Actualment El Casalot està format pels següents grups: 

- Rossinyols (infants de P4 a 2n) 
- Fredolics (infants de 3r a 5è) 
- Pimpinelles (infants de 6è a 2n ESO) 
- Amanita musacria (infants de 3r i 4t ESO) 
- Pre-monitors (≥ 16 anys) 

 
¾ Monitors/es 

L’equip de monitors/es del Casalot es reparteix entre els grups d’infants segons les inscripcions de 
cada curs i les preferències i capacitats de cada monitor o les necessitats del grup (normalment entre 
1 i 3 monitors/es per grup). Dins de cada grup d’infants són els mateixos monitors/es els que 
decideixen la seva organització per preparar activitats i per avaluar-les, sempre tenint en compte els 
criteris generals del centre. 

¾ Famílies 

Les famílies dels infants tenen un paper important també en el Casalot. 

Els inicis del grup de famílies daten del 1992, any en què un grup de pares va començar a col·laborar 
desinteressadament amb els monitors/es en l’organització d’algunes festes. A mesura que va 
augmentar el grup de nens i nenes que participava de les activitats de l’esplai dels dissabtes, les 
famílies s’hi van implicar més. Quan van ser ja un grup considerable, va començar a sorgir la necessitat 
d’organitzar-se d’una manera més formal. 

Des de 2003-2004 la col·laboració de famílies va anar creixent, implicant-se encara més en 
l’organització de diverses activitats. També la seva cohesió es va anar veient reflectida en les situacions 
d’agraïment de famílies cap a monitors/es. 



Va ser a partir del curs 2007-2008 quan ja hi va haver una estructura organitzada en càrrecs dins 
l’equip de pares. Els càrrecs dins l’equip de pares són el d'Ecònom/a i Secretari/ària. 

Criteris organitzatius 

Pel que fa al funcionament general del grup de monitors/es del centre, hi ha un seguit de càrrecs que 
permeten que tot funcioni de manera més àgil i que són ocupats pels monitors/es. 

Els càrrecs són els següents: 

President/a Contacte monitors/es-famílies Consell Pastoral 

Vicepresident/a Moderador/a de l’assemblea 

d’infants 

Iniciador-formador 

Secretari/a i cartellera Contacte amb cases de colònies Mitjans de comunicació 

Tresorer Material i farmaciola Pàgina web+fotos 

Vocals Diversitat Aniversaris 

 

L’equip de monitors/es es reuneix de manera periòdica, normalment cada dues-tres setmanes, però 
s’augmenta la freqüència de les reunions en moments en què hi ha més feina o cal complir unes 
tasques concretes. La presa de decisions es duu a terme conjuntament, debatent les idees i si cal 
votant per majories simples. A més a més, per organitzar correctament activitats, sortides i colònies, 
es creen comissions temporals per facilitar la preparació i la realització de les diferents tasques que 
comporten. 

El relleu generacional és garantit de manera que el grup d’adolescents d’edat més avançada l’últim 
curs realitza unes activitats concretes, que combina les activitats de lleure habituals i formacions de 
monitors/es que engloben diferents aspectes del dia a dia del monitoratge (educació social, primers 
auxilis, funcionament intern de l’esplai, psicologia i d’altres). 

 

 

 



Funcionament i activitats 

Al Casalot les activitats es realitzen els dissabtes a la tarda de 2/4 de 5 a 7 de la tarda des de l’inici 
d’octubre fins a finals de maig. A banda, cada trimestre es fan unes colònies a diferents destins, les 
del primer trimestre són un cap de setmana de novembre, les del segon trimestre coincideixen amb 
tres dies de Setmana Santa, i les del tercer trimestre solen ser set dies d’estiu. A més a més, durant el 
curs es fan excursions i activitats extraordinàries.  

Les activitats extraordinàries esmentades anteriorment es distribueixen depenent de la data de cada 
any segons el següent esquema de calendari: 

� Activitat inici de curs: sol ser el 1r dissabte d’octubre (conjunta) 
� Castanyada: dissabte més proper al 31 d’octubre (conjunta amb famílies) 
� Colònies d’hivern: cap de setmana de novembre 
� Activitat de Nadal: últim dissabte del primer trimestre (conjunta) 
� Activitat carnestoltes: dissabte del carnestoltes de Terra Endins (Torelló) (conjunta) 
� Sortida de primavera: sol escaure en un dissabte de març (conjunta) 
� Colònies de Setmana Santa: dilluns, dimarts i dimecres de Setmana Santa 
� Dormida de final de curs: sol ser l’últim cap de setmana de maig (conjunta) 
� Colònies d’estiu: sol ser l’última setmana d’agost (7 dies) 

Els monitors/es de cada grup s’organitzen internament per preparar les activitats de cada dissabte. 
Les activitats conjuntes són organitzades per una comissió de tres o quatre monitors/es de diferents 
grups. Les activitats organitzades pel grup de famílies es desenvolupen de manera que ells tenen el 
rol d’organitzadors. 

Les activitats de dissabte es documenten en una plantilla de fitxa d’activitat on s’anoten els objectius 
de cadascuna, l’explicació, el material, i un cop realitzada l’activitat, també hi ha un apartat per anotar 
l’avaluació dels infants i monitors/es. Tots els dissabtes cada grup destina els últims deu minuts de 
l’activitat per a l’avaluació d’aquesta. 

Totes les activitats de cada colònies es plasmen en una fitxa d’activitats molt similar a l’anterior, i totes 
aquestes es recullen al dossier de colònies. Posteriorment, les colònies són avaluades a la següent 
reunió de monitors/es, i aquesta avaluació queda recollida a l’acta de la reunió. Anteriorment els 
infants també fan una valoració general de les colònies. 

 

Seu social 

Els locals del centre es troben al Carrer Pere Almeda, 17 de Roda de Ter. Aquests són propietat de la 
parròquia de Roda de Ter i l’esplai hi està en règim de lloguer. L’edifici consta de 2 plantes, amb un 
total de 6 sales, una sala de material i de monitors/es, i un lavabo equipat per persones minusvàlides. 
Una d’aquestes sales disposa de material per cuina, i tot l’edifici està equipat amb calefacció. A banda, 
el recinte té un pati espaiós amb tobogan, caseta de fusta, cistella  i equipament perquè juguin els 
infants i fer tot tipus d’activitats. 



 

Relació que manté amb altres entitats 

Dins dels objectius del Casalot hi trobem fomentar la participació en activitats del poble i alhora donar 
a conèixer el Casalot, i crear i mantenir vincles amb altres entitats del poble. Per aquest motiu, segons 
el curs, el Casalot col·labora en diferents activitats del poble, com són la Fira de Pont a Pont, la Fira de 
Nadal, la Festa Major o la Fira de la Llavor on hi participen també altres entitats com la colla gegantera, 
els diables del Pont Vell o l’assemblea de jove Eskerdats, entre altres. 

El Casalot manté un estreta relació amb Càrites Roda ja que alguns infants són derivats i subvencionats 
per Càrites a participar al Casalot. També manté relació amb les escoles de primària del poble ja que 
se’ls hi fa arribar la informació de les inscripcions que transmeten als seus alumnes i famílies, i segons 
el curs, també s’hi ha realitzat activitats. 

A més, el Casalot té previst fer un treball en xarxa o contacte amb els esplais del seu sector geogràfic 
d’Esplais Catalans, els del Sector Ripollès, Osona i Moianès i participar en les activitats proposades per 
l’Esplac.  

 


