
Resolució
Els esplais som #Imprescindibles

El passat curs 2020-21 va ser un dels cursos més complicats que recordem pels esplais.
Quan tot just molts estàvem començant les activitats i adaptant-nos als nous protocols que
afectaven l’educació en el lleure, el 29 d’octubre es van suspendre les activitats de lleure per
fer front a la Covid-19. A partir del 7 de gener es van prorrogar unes mesures on en cap cas
es van tenir en compte els esplais, prohibint l’activitat fins la setmana del 22 de febrer.

La poca estabilitat en les mesures cap a l’educació en el lleure va fer que un 20% dels esplais
d’Esplac no haguessin començat activitat ben entrat el segon trimestre del curs. Per tant, 1
de cada 5 esplais va aturar la seva activitat amb la incertesa de no saber quan podrien
reprendre-la i en quines condicions. Cada vegada va anar fent-se més complicat
adaptar-nos a la situació i reinventar-nos a través de formats virtuals que, com hem pogut
comprovar, tenen moltes limitacions i fan que la nostra tasca com a monitores no pugui
arribar per igual a tots els infants i joves.

En aquest context, el dia 20 de febrer els esplais vam decidir sortir als carrers per seguir
reivindicant el reconeixement de la nostra tasca educativa. Vam convocar concentracions
arreu del territori: Barcelona, El Vendrell, Palau-Solità i Plegamans, Tona, Folgueroles,
Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vilafranca del Penedès. Sota el crit de
#imprescindibles, reivindicàvem que les institucions no havien estat a l’alçada del que
necessitàvem, prioritzant l’economia per davant de la salut mental i emocional dels
infants i joves.

Durant el transcurs d’aquells mesos, vam poder comprovar que l'educació en el lleure juga un
paper molt important en l’acompanyament emocional dels infants i joves. Eduquem en base
uns valors i en base a una socialització que ara, i sempre, són necessàries per garantir
una correcta salut mental dels infants i joves. Segons l’Hospital Sant Joan de Déu, s’han
atès un 47% més de joves per trastorns mentals i s’han duplicat els joves que s’autolesionen.

Les dades ens mostren com la pandèmia ha empitjorat la salut mental dels joves i, en
aquest context, l’esplai és més imprescindible que mai. És un espai de socialització entre
iguals on es treballa des de la participació per garantir els drets dels infants. Som projectes
consolidats i, enmig de la crisi social que hem viscut, volem seguir exercint la nostra tasca i
que aquesta tingui el reconeixement que es mereix, com portem reivindicant des de fa anys.
Els valors a través dels quals eduquem als esplais són més necessaris que mai.

Amb la represa de l’activitat, vam tornar a demostrar una vegada més la nostra capacitat
d’adaptació i compliment de les mesures de contenció de la Covid-19. En el marc de l’estiu,
els esplais d’Esplac vam realitzar gairebé 190 activitats de colònies, campaments i rutes. Més
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que en els estius d’abans de la pandèmia. I, a més, vam realitzar totes les mesures de
prevenció de la Covid-19 que se’ns van oferir: els cribatges a farmàcies, vacunació a
monitoratge, seguiment dels protocols de detecció de positius...

Però vam ser optimistes en pensar que les coses canviarien després de la pandèmia: molts
esplais seguim tenint problemes per desenvolupar la nostra tasca. Alguns de nosaltres
encara no tenim locals dignes on desenvolupar la nostra activitat i les subvencions
públiques que rebem segueixen estancades, malgrat cada cop som més i fem més activitat.

Per tot això, Esplais Catalans i els esplais ens comprometem a:

- Seguir reivindicant el paper essencial i imprescindible de l’educació en el lleure.

- Garantir una educació en el lleure laica i de base voluntària, com a via cap a la
transformació social.

- Consolidar els esplais com a espais segurs i de socialització on vetllar per la salut
mental d’infants i joves.

- Teixir aliances estratègiques amb les altres entitats i col·lectius del nostre territori per,
de manera conjunta, treballar per un associacionisme fort i cohesionat.

Des d’Esplais Catalans exigim:

- Unes condicions materials dignes i segures per tots els esplais, especialment pel
què fa a locals: reivindiquem que tots els esplais tinguin un local on fer activitat.

- Que l’educació en el lleure sigui reconeguda com a agent educatiu clau en el
desenvolupament d’infants i joves.

- Visibilitat i reconeixement cap a la tasca imprescindible dels esplais voluntaris,
sovint invisibilitzada per les grans empreses de lleure.
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