
Ja són aquí els 40 anys d'Esplais Catalans!
El 2022, Esplais Catalans (Esplac) fa 40 anys i per celebrar-ho es presenta un

curs ple d'activitats, que inclourà l'Esplaiada, la primera Trobada de Sòcies i la
presentació d'un conte infantil, entre moltes altres sorpreses!

El 1982 es fundava Esplais Catalans i, 40 anys més tard, l’entitat segueix al peu del canó
amb 108 esplais, 1.811 monitores i monitors i 7.698 infants d'arreu del territori català. Per
celebrar el 40è aniversari de l'entitat, s’han preparat activitats durant tot el curs per infants,
monitors, socis, i tot aquell que hi vulgui participar! Ens acompanyeu?

A banda de les activitats anuals que es fan cada any, com les diverses formacions o l'Escola
d'Esplac, s'incorporen al calendari l'Esplaiada 2022, la primera Trobada de Sòcies i la
presentació d'un conte infantil.

https://www.esplac.cat/formacions/
https://www.esplac.cat/formacions/escola-desplac/
https://www.esplac.cat/formacions/escola-desplac/


Formació i assemblearisme

Esplais Catalans sempre s’ha compromès en crear espais de formació constant relacionats
amb els valors i projectes de l’entitat. És per això que, enguany, les formacions transversals
anuals prenen importància. Tornen al calendari les ja reconegudes Jornades Ambientals i
les Jornades de Lleure i Feminismes, així com la 3a edició de les Jornades Dissidents i de
les Jornades d’Interculturalitat. A més, pren més importància el programa Kids Got Rights,
en el marc internacional i amb col·laboració a IFM-SEI i la UB, en què infants Esplac treballen
la participació infantil amb altres infants d’arreu del món.

Finalment, es durà a terme l’Escola d’Esplac 2022, l’esdeveniment de formació més gran per
monitores, dirigents i sòcies, així com la XL Assemblea General Ordinària d’Esplais Catalans
els propers 27 i 28 de novembre.

L'Esplaiada 2022

Com cada tres anys, tots els esplais que formen part d'Esplais Catalans es reuneixen per
celebrar l'Esplaiada, la trobada general que agrupa tots els esplais federats. L'Esplaiada del
40è aniversari tindrà lloc els propers 6, 7 i 8 de maig a Manresa i espera convertir-se en un
moment clau i de retrobament pels esplais, per tal de fer escoltar la veu d'infants, joves i
monitores i monitors, a través d’assemblees, jocs i activitats.

L'anterior edició, que es va realitzar el 2018 a Martorell i va comptar amb rècord de
participació, va ser un punt de trobada per esplais d'arreu del territori. Es va reivindicar una
societat més inclusiva i uns esplais que siguin representatius de la diversitat que ens
envolta. És per això que el lema de l’Esplaiada 2018 era “Obrim els ulls, obrim les portes!”

A l'espera de saber la temàtica de la propera Esplaiada, aquest curs, i en el marc del 40è
aniversari, ja s'estan començant tots els preparatius i es dóna per iniciada l'obertura del
Grup de Treball de l'Esplaiada, que treballa en la seva preparació.

Conte infantil

Des de l’entitat s’ha posat en marxa la proposta de crear un llibre infantil il·lustrat, que
representi els valors de l’esplai i les experiències que es viuen. La reivindicació de l’educació
en el lleure i la participació i assemblearisme infantil seran claus per el desenvolupament
del llibre, que encara s’està acabant de crear.

La presentació del llibre serà a les visperes de Sant Jordi, el 22 d’abril, on també s’hi
presentarà el documental “Transformar educant”.

Primera Trobada de Sòcies

El juny de 2022 finalitzarà amb un esdeveniment creat exclusivament pel 40è, que preveu
agrupar totes les persones sòcies de l’entitat. L’acte, que encara està per definir quant a
format a seguir, vol agrupar diverses generacions de persones vinculades a l’esplai o a
l’associacionisme educatiu i ser un espai de trobada, de canvis i fomentar el sentiment de
pertinença a l’entitat.

https://www.esplac.cat/formacions/jornades-de-lleure-i-feminismes/
https://www.esplac.cat/formacions/jornades-ambientals/
https://www.esplac.cat/formacions/jornades-dissidents/
https://www.esplac.cat/formacions/jornades-interculturalitat/
https://www.esplac.cat/trobada-internacional-del-projecte-kids-got-rights-a-italia/
https://www.esplac.cat/formacions/escola-desplac/
https://www.esplac.cat/39a-assemblea-general-ordinaria-reconeixement-tasca-educativa/
https://www.esplac.cat/trobades/esplaiada/


Les sòcies actualment comptem amb descomptes i avantatges per l’entitat, així com
recentment els ha arribat l’agenda del curs d’Esplac, que també reivindica la tasca de l’esplai
en el marc dels quaranta anys.

40 enfortint els esplais, 40 anys fent Esplac!

A banda d’aquestes activitats, de mica en mica anirem afegint detalls al calendari. Estigueu
atentes a les nostres xarxes socials per poder estar al dia de les activitats així com a
l’etiqueta #Esplac40Anys.

Descarregueu aquí el cartell del 40è aniversari d'Esplais Catalans.

Per a més informació podeu contactar amb:

Clara Millán Pruna

comunicacio@esplac.cat

T. 933026103 | M. 609653554

________

Segueix-nos també a les xarxes

Instagram | @esplaiscatalans

Twitter | @esplaiscatalans

Facebook | Esplais Catalans

https://www.esplac.cat/fes-te-socia/
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2021/09/Cartell-40e_p.jpg
https://www.instagram.com/esplaiscatalans/
https://twitter.com/esplaiscatalans
https://www.facebook.com/esplaiscatalans

