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Esplais Catalans, Esplac Sector Osona Ripollès i Moianès

1. DADES GENERALS

Nom: Esplai Sanferm

Adreça: Carrer de la Riera Major

Correu electrònic: esplaisanferm@gmail.com

2. HISTÒRIA DE L’ENTITAT

L’associació Juvenil Grup d'Esplai Sanferm neix del que inicialment era el Mijac Sanferm, una

entitat que forma part del Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les

Balears (és a dir, MIJAC C/B).

El MIJAC neix cap a l’any 1977 per tal de donar resposta a un conjunt de necessitats i

interessos en els infants i joves d’aquells barris en perill de risc d’exclusió social. Però no és

fins l’any 1993 que neix el centre de la Serra de Sanferm per iniciativa d’un grup de veïns

que volien crear un espai on els joves es poguessin trobar. De mica en mica l’esplai va anar

creixent i es va creure oportú formar part d’un moviment més gran donant lloc, així, al Mijac

Sanferm.

La Serra de Sanferm és un barri residencial als afores de la ciutat de Vic. Va néixer quan els

pagesos abandonaven el camp i s’instal·laven a la perifèria de la ciutat. Actualment, el barri

té una escola i un centre cívic, on es realitzen les activitats del Mijac. La població de la Serra

és majoritàriament gran però gràcies al  centre cívic i l’escola al barri sempre hi ha gent jove.
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3. IDEARI

Protagonisme de l’infant: és l’element neuràlgic de l’esplai, ja que posem l’infant al centre

per tal que ells mateixos puguin gaudir d’una autonomia alimentada i estimulada per l’equip

de monitors.

Arrelament a la realitat que ens envolta: creiem que l’infant és important que es relacioni i

s’impliqui amb el context social i polític del seu voltant, sobretot, tenint el barri com a marc

de referència on arrelar-se i així poder establir uns valors aplicables en altres contextos i

situacions del futur de l’infant.

Respecte al medi: vivim en un entorn privilegiat que podem gaudir sempre que podem, per

això, fomentem aquesta estima i respecte cap a l’entorn natural i la responsabilitat que les

persones podem tenir en cuidar-lo.

Inclusió i transformació social: la implicació dels infants i dels joves ha de quedar vertebrada

a partir d’uns valors que facin millor la societat. Per això, creiem que és important fomentar

la inclusió social tenint en compte el feminisme, l’antiracisme, l’anticapacitisme i altres

diferències socials que puguin venir de qüestions econòmiques. Per això, cal entendre

aquestes idees com a motor de canvi des de les classes populars i considerar l’esplai com un

lloc i una eina des d’on fer possible aquesta transformació social.

La figura del monitor com acompanyant: el monitor té el paper d’acompanyar a l’infant i al

jove en el desenvolupament de les seves capacitats com també de treballar les seves

mancances. Per això, creiem que és important que el monitor esdevingui un guia i una

persona de suport més enllà de la família i l’escola.

Esperit crític, consciència i compromís: aquests tres elements són vitals per tal que els

infants i els joves puguin construir una autonomia que els pugui permetre participar

activament en els seus diferents contextos que es trobin al llarg d’aquest aprenentatge.

L’esperit crític i la consciència són factors que cal construir i transformar a mesura que

l’infant creix i viu noves experiències, per tal que sigui capaç de llegir el seu entorn i actuar

en conseqüència. Aquests dos elements també fan que el compromís es construeixi des d’un

lloc positiu i sincer i no com una obligació.



Responsabilitat afectiva: desenvolupar el sentit de pertinença al grup, tant al petit com el

gran, per tal que l’infant se senti part del projecte però també acompanyat i comprès pels

seus iguals i pels monitors.

Tradició i cultura: transmetre i fer valdre les tradicions i cultura catalana per tal de

conèixer-les, però també valorar i acollir les tradicions d’altres cultures per enriquir el capital

cultural i social dels infants i els joves i fomentar la diversitat cultural.

4. OBJECTIUS GENERALS

1. Educar en el lleure fent valdre el nostre ideari i responent a les necessitats

socioeducatives i afectives dels infants i joves.

2. Desenvolupar la cohesió entre infants i joves, com també entre l’equip de monitors.

3. Impulsar l’autonomia de l’infant i del grup.

4. Reivindicar la figura del monitor com a acompanyant.

5. Entendre l’esplai com una eina de transformació social.

4.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Impulsar el creixement personal dels infants, potenciant les seves habilitats

socials, físiques, cognitives i afectives, com també treballar les mancances de la

mateixa índole.

2. Fomentar els valors de respecte i companyonia en les persones, però també en

l’entorn natural i el context social de cadascú.

3. Crear sentiment de pertinença al grup, a l’esplai i al barri.

4. Participar en la construcció d’una societat lliure, democràtica i justa.

5. Prendre consciència de la identitat cultural i nacional.

6. Acollir noves representacions culturals que vinguin de la diversitat de gènere,

d’ètnia i de cultura.

7. Educar en el diàleg, en saber escoltar, compartir, respectar les opinions diverses i

assumir actituds de solidaritat.



8. Eliminar tabús, tòpics, prejudicis, estereotips, informacions incorrectes i models

socials poc o gens respectuosos cap als altres.

9. Lluitar contra qualsevol discriminació per raó de sexe, de gènere, d’orientació

sexual, d’ètnia, de capacitats físiques o intel·lectuals i de classe social.

10. Fomentar el treball en grup, les habilitats individuals i les diverses maneres de

ser i d’actuar amb persones en un entorn diferent del familiar o escolar.

5. ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT

Poden ser membres de l’associació totes les persones. En són membres de ple dret els joves

amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys. També hi poden pertànyer, amb veu però

sense vot, persones menors de 14 anys i persones majors de 30, que no tindran, però, la

possibilitat de formar part de l’òrgan de govern.

Les persones que compleixin 30 anys mentre estiguin ocupant un càrrec a la Junta Directiva,

podran continuar formant part de l’òrgan directiu fins que finalitzi el seu mandat. Per ser

membre de l'associació cal demanar-ho, identificar-se amb els seus fins i ser admès per la

Junta Directiva.

Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva,1 que componen el president/a,

el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs que han de

ser exercits per persones diferents.

L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de

l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el

càrrec.

6. FUNCIONAMENT I ACTIVITATS

L’Associació Juvenil Grup d’Esplai Sanferm desenvolupa la seva tasca educativa cada dissabte

de 16h a 18h de la tarda al Centre Cívic del barri de la Serra de Sanferm de Vic. En aquest

1 La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre
els quals hi ha d’haver un president/a i un secretari/ària



espai es troben infants i joves del barri acompanyats per un equip de monitors voluntaris, i

desenvolupen activitats de lleure basades en els principis de l'associació i en les necessitats

dels infants i joves.

A més a més,  anualment també es realitzen dos sortides més llargues:

● Colònies d’hivern

● Colònies d’estiu

7. SEU SOCIAL

La seu social de l’associació on es desenvolupa l’activitat coincideix amb el domicili de

l’entitat: Carrer Riera Major 2, 08500 Vic.

8. RELACIÓ QUE MANTÉ AMB LES ALTRES ENTITATS

Considerem que és important crear xarxa i vincle amb els esplais propers de la

comarca.  També destacar que realitzem activitats amb les entitats del nostre

entorn més proper.

Esplai Sanferm
C/ de la Riera Major, 2, Vic (08500)


