Ens cal espai per fer esplai!
Un esplai és una associació on eduquem infants i joves tot jugant, fent excursions i activitats,
d’acord amb un projecte educatiu i un ideari que ens serveixen de full de ruta. Eduquem en la
llibertat, el pluralisme i la tolerància, posant la laïcitat en l’eix de la nostra proposta pedagògica. Una
escola de ciutadania, on fem educació integral per a la transformació social, on els infants i joves
decideixen.
Els esplais som agents educatius de primer ordre tot i que segurament no som prou coneguts i, per tant,
tampoc prou reconeguts per la tasca que fem. Aquesta manca de reconeixement social porta associades
mancances en el finançament i l’accés a espais per a realitzar la nostra activitat. Per millorar la nostra tasca
necessitem espais educatius per poder fer realitat els nostres projectes, espais educatius de dos tipus: ús de
l’espai públic - l’espai de tothom, places, carrers, parcs, platges…- i l’accés a locals dignes.

Els esplais juguem a la plaça, ho hem fet sempre i ho seguirem fent. L’ús de l’espai públic és una de
les eines educatives que tenim al nostre abast. Volem un espai públic que sigui de tota la ciutadania i
que aquesta se’l faci seu. No volem pas un espai públic de ningú. És per això que volem usar
l’espai públic, perquè creiem fermament que aquest espai comú és nostre i perquè l’espai públic
és, segurament, un dels primers espais on construir col·lectivitats.
Per altra banda, l’associacionisme educatiu té un problema molt greu amb l’accés a locals dignes i
fa anys que es treballa i reivindica, la Marxa Educativa del 2006, el Localitza’t del sector Barcelona al
2007 i 2013 i un llarg etcètera.
Esplais Catalans fa temps que hem engegat el debat al voltant dels espais educatius i caldrà
aprofundir en aquest debat i compartir-lo amb la resta de l’associacionisme educatiu del país .
Caldrà seguir treballant per definir els mínims irrenunciables exigibles a un local educatiu, les
condicions d’ús i cessió de locals públics, els compromisos adquirits pels esplais i un llarg etcètera.
Pels esplais catalans, és irrenunciable que l’espai garanteixi:
•

Salubritat i seguretat de les participants

•

Conveni que garanteixi l’estabilitat necessària pel projecte

•

Assegurança

•

Accés disponible 24 hores (disposar de claus i flexibilitat horària, garantint l’ús intensiu del
local per aprofitar-lo)

•

Sala de material exclusiva, per garantir la intimitat i protecció de les dades de les famílies i
participants.
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•

Espai sense barreres arquitectòniques, adaptat a infants amb necessitats educatives especials
i/o diversitat funcional.

•

Autonomia pedagògica, possibilitat de personalitzar l’espai.

•

Sala/espai de reunions o sala de monis.

•

Mobiliari adaptat a infants, cadires, taules i armaris adaptats.

•

Espai públic, cedit o de gestió comunitària, amb capacitat de participar en la gestió.

•

Sense contraprestació econòmica o mínima.

En aquest aspecte, creiem que cal un treball compartit amb tots els agents educatius de Catalunya
per cercar solucions, tot generant sinergies que facilitin l’accés als locals existents. Caldrà
treballar amb l’escoltisme, amb la resta d’entitats educatives, amb els centres escolars i amb les
administracions, esdevenint clau el paper de les administracions locals però sense obviar la
necessària col·laboració de la Generalitat de Catalunya, les Diputacions o d’altres administracions.
Per tot això, Esplais Catalans ens comprometem a:
•

Els Esplais:
◦ A seguir fent esplai al carrer per reivindicar l’ús de l’espai públic.
◦ A treballar per tenir acords i convenis estables amb l’administració o amb l’arrendador
del local que fa de seu a l’esplai.
◦ Posicionar-nos i declarar-nos obertament en contre els discursos i pràctiques restrictius de
l'urbanisme i el civisme.

•

Esplais Catalans a:
◦ Publicar el document de mínims del local necessari per fer-hi esplai.
◦ Seguir aprofundint en el debat i reflexió permanent en relació al tema locals i espai
públic, fent-ne partícips els esplais.
◦ Seguir elaborant i posant a disposició de les administracions dades reals sobre l’estat de
la qüestió dels locals
◦ Instar l’MLP a treballar el tema de locals i espais públics a mesura que s’avanci cap al
Moviment d’Educació Popular.
◦ Instar als Consells locals de Joventut i al CNJC que continuï incidint sobre la
problemàtica dels locals.
◦ Instar les administracions educatives a obrir els espais públics fora d’horari escolar.
◦ Posicionar-nos i declarar-nos obertament en contre els discursos i pràctiques de l'urbanisme i el
civisme,
◦ Pressionar i dialogar amb l'Administració pública local i nacional, en clau de denuncia i
mediació, per tal de combatre i frenar la restricció d'espais propis de la multitud com ara el carrer
i les places.
◦ Crear un grup de treball i un projecte d'Esplac al voltant de la qüestió dels espais educatius.

c. Avinyó, 44 2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | F. 93 302 00 89 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat

Resolució presentada pel Gran Comitè

c. Avinyó, 44 2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | F. 93 302 00 89 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat

