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1. Any de constitució i com va néixer

L’Esplai Safa, tot i néixer el 2021, no és una entitat de nova creació, sinó més aviat una

reformulació  d’un centre de lleure ja existent: el Mijac Safa.

Remuntant-nos a l’inici de l’entitat, aquesta va néixer el setembre de 1969 per tal d’oferir als

infants del barri un espai de lleure on poder jugar i dur a terme diverses activitats. En un

principi, l’entitat formava part del Moviment Júnior fins que va passar a ser un Mijac. Els

primers locals de l’entitat van ser els barracons que es van construir perquè els obrers que

van edificar la parròquia de la Sagrada Família hi poguessin guardar les eines i els

materials de construcció. Un cop es van acabar les obres, se’ns va cedir aquest espai per

desenvolupar-hi les activitats de lleure.

Amb el pas dels anys, les barraques on estàvem van començar a perdre estabilitat i l’any

2008 es van començar a construir uns locals nous. Coincidint amb la celebració del 40è

aniversari del Safa, a finals del 2009, vam inaugurar els locals nous, els quals s’utilitzen

encara a dia d’avui.

Durant el curs 2020-2021 ha estat quan, principalment per coherència ideològica, s’ha fet el

pas de Mijac a Esplai. Actualment l’Esplai segueix situat als locals cedits per la parròquia al

Carrer Sant Cristòfol i el pati de l’escola La Font (just davant dels locals). Es troben al barri

de la Sagrada Família, el qual dóna lloc al nom de l’entitat: Esplai Safa.

2. Ideari i objectius

Missió, visió i valors

L’esplai Safa som un grup de persones joves de Manresa i el Bages que ens hem associat

per oferir un espai de trobada als infants i joves del barri de la Sagrada Família de Manresa,

la ciutat i la comarca del Bages. Pretenem respondre a les nostres inquietuds comunes

respecte a la societat que ens envolta i l’interès per l’educació en el lleure a partir de

constituir un espai educatiu al marge de l’escola i l’educació formal.
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Analitzant el model educatiu formal considerem que hi ha mancances i l’Esplai busca ser un

espai on cobrir-les. Creiem en una educació arrelada a l’esperit crític, la consciència social,

la laïcitat, el teixit associatiu i la coneixença i involucració amb l’entorn en què habitem.

Els infants i les persones joves han d’estar al centre de l'educació, defugint de les lògiques

capitalistes que fomenten la individualitat i la productivitat per davant del benestar emocional

de les persones i l’entorn on es troben. L’espai on trobem una alternativa educativa en la

qual ens sentim còmodes i representades és l’educació en el lleure emmarcada en el

projecte del moviment d’ESPLAC. Concretament, considerem que l’educació en el lleure

brinda un espai que fomenta la socialització i el desenvolupament de les habilitats socials tot

posant de manifest la importància de la comunicació i de les cures, tant entre el grup

d’iguals, com també amb persones d’edats diferents. Per tant, en contraposició de

l’educació més tradicional i individualista, demostra que un espai lúdic és també un espai

d’aprenentatge.

És a dir, ideològicament entenem la nostra existència en un present com l’espai que

proposa i reivindica un camí cap a un futur més sostenible, col·lectiu i amb esperit

transformador. Tot això, pretenem fer-ho a partir dels següents valors: inclusió, teixir xarxa,

esperit crític, protagonisme de l’infant, assemblearisme, feminisme, cultura catalana i

ecologisme.

Objectius:

1. Aconseguir que el centre es vegi representat per la pluralitat i la diversitat del barri i la

ciutat.

2. Generar espais de debat centrats en les problemàtiques socials actuals que ens

preocupen.

3. Estendre a la comunitat que forma el Safa les problemàtiques socials actuals que ens

preocupen com a entitat de lleure i com a monitors i monitores.

4. Fer de l’ecologisme un valor representatiu del Safa.

5. Fomentar l’estima per la cultura catalana i les seves tradicions.

6. Construir un equip de monitors i monitores que representin i reprodueixin els valors que

defineixen l’entitat.
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7. Reinventar-nos deixant enrere les tradicions que ja no ens defineixen i incorporant els

aspectes que sí que ens representen.

3. Organització de l’entitat

Organització d’infants i joves

Els infants i joves del Safa estan organitzats per cinc grups d’edat. Depenent de l’any de

naixement de l’infant, aquest forma part d’un grup en concret, el qual serà el seu grup al

llarg de tots els anys que participi a l’esplai. Així doncs, a diferència d’altres centres de

lleure, els grups d’infants no varien, sinó que es prioritza conservar-los any rere any. Cada

dos anys, s’obra un grup nou que coincideix quan el grup de grans acaba la seva etapa com

a infants i poden decidir entrar a formar part de l’equip de monitores i monitors. Actualment

els grups són: Pingüins, Nàufrags, Llumins, Xiules i un grup nou del qual ben aviat, quan

comenci el curs, en sabrem el nom.

Organització de l’equip de monitors i monitores

L’equip de monitors i monitores es regeix per dos aspectes imprescindibles. El primer

d’aquests és que l’estructura organitzativa és horitzontal. Totes les monitores i monitors

compartim una responsabilitat comuna dins l’equip i la relació entre nosaltres és la d’un

igual. El segon és que les assemblees de centre són l’element central de l'organització de

l’equip. Aquestes representen un espai de debat, de valoració, de transmissió d’informació,

d’entesa i de compartir sense el qual l’Esplai Safa no seria el mateix. Per tant, malgrat que

les monitores i monitors ens dividim en diverses suborganitzacions, sempre hi ha aquest

punt i espai d’unió.

Més concretament, tenim tres tipus de subdivisions dins l’equip:

- Comissions, que són les encarregades d’organitzar esdeveniments esporàdics per

tots els infants i joves (com per exemple, la castanyada).

- Càrrecs, la responsabilitat dels quals és d’un any sencer (com per exemple,

economia).

- Grups, on s’ajunten les monitores de cada grup d’edat per preparar les activitats de

dissabte i les sortides.
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4. Funcionament i activitats

Com a esplai fem activitats cada dissabte de 17h a 19h, concretament de principis d’octubre

a juny. Al llarg del curs, desenvolupem activitats que les monitores preparem per als grups

d’infants, partint d’uns objectius de curs i d’un eix d’animació.

A part de les dues hores d’activitats dels dissabtes, fem altres activitats com la celebració de

l’inici de curs, la castanyada, la Caminada Popular Joan Vila, una activitat nadalenca, el

Lleure al carrer (conjuntament amb altres entitats de lleure de Manresa), i la celebració del

final de curs, entre d’altres. A més, realitzem una sortida de cap de setmana a inici de curs,

sortides de tres dies d’hivern, sortides i travesses de tres dies de primavera i colònies i

travesses durant les vacances d’estiu.

5. Relació que mantenim amb altres entitats

L’esplai Safa mantim relació amb diverses entitats de Manresa, la majoria de les quals

pertanyen al món del lleure.

Per una banda, podem destacar la implicació del centre amb GALL (Grup d’Amics del

Lleure), entitat que engloba la major part dels centres escoltes i esplais de Manresa. GALL

s’encarrega de crear una xarxa de recursos entre els diferents centres de lleure de la ciutat i

d’organitzar el lleure al carrer (jornada festiva i lúdica).

Per altra banda, l’Esplai és un centre de formació en el qual les persones que han dut a

terme el curs de monitora poden venir al Safa a realitzar les pràctiques. És en aquest

context que l’entitat manté un vincle amb el CAE (entitat sense ànim de lucre que treballa

per la promoció de l'educació en el lleure i la dinamització sociocultural).

A part d’això, al formar part del barri de la Sagrada Família i fer ús de les instal·lacions de la

Parròquia i de l’escola La Font, l’esplai té una relació especial amb ambdues entitats, com

també amb altres que formen part del barri (AEIG Antoni Gaudí, Associació de veïns de la

Sagrada Família, etc.).

6. Formar part d’Esplac

Deixar de ser Mijac ha estat un debat recurrent en els darrers 5 anys de Safa. L’equip de

monitores i monitors, per una banda, no ens sentíem representats pels valors de Mijac,

moviment que encara avui dia es troba molt arrelat i lligat a la religió catòlica. Per altra
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banda, ens trobàvem soles davant de moltes de les gestions de caire burocràtic, prenent

una gran responsabilitat en aspectes i àmbits que potser no són del nostre domini.

Davant d’això, els centres de lleure de la Diòcesi de Vic vam posar en comú les nostres

inquietuds i dubtes respecte al moviment de Mijac i ens vam adonar que tots compartíem el

mateix punt de vista. Sentint-nos fortes com a grup, el curs del 2019-2020 vam decidir

emprendre un camí plegades i explorar altres moviments de lleure a Catalunya. Va ser en

aquest punt que vam conèixer més detalladament el projecte d’Esplac i, sincerament, ens hi

vam enamorar.

Veiem en Esplac un moviment molt més afí a nosaltres, sentint-nos identificades amb els

valors que els defineix i el projecte que persegueix. Alhora, creiem que ofereix un banc de

recursos i un suport que ens permetrà nodrir-nos com a entitat de lleure i millorar en la

nostra tasca educativa, tant a nivell personal com a nivell de grup.

Entenent que som un grup de voluntàries i voluntaris que ens hem associat per oferir un

espai educatiu al marge de l’escola i l’educació formal dins del món del lleure, considerem

que la tasca que duem a terme es veurà plenament enriquida i recolzada per la xarxa i el

sentit de pertinença que ens transmet i ofereix Esplac. Alhora, esperem que des de Safa

també puguem contribuir i col·laborar al creixement del moviment, de manera que la relació

que ens uneixi sigui de caràcter recíproc.

Iniciem aquest nou camí amb MOLTES ganes i il·lusió i esperem que ens acompanyeu en la

nostra nova etapa com a centre de lleure.
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