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Per la Diada Universal dels Dret dels Infants i cada dia:
infants i joves #TENIMVEU i #TENIMDRETS
L'Equip de Direcció d'Esplais Catalans emet el seu posicionament pel 20 de
novembre. Els esplais celebren de manera descentralitzada als sectors geogràfics la
Diada dels Drets dels Infants a través de jocs i activitats amb els nens i nenes

Esplais Catalans – Esplac dóna el tret de sortida al nou curs 2014-15 amb la publicació avui del vídeo Som
Monis d'Esplai i #ResNoEnsAtura, emmarcat dins la campanya “Res No Ens Atura”, que destaca la
importància de l'acció educativa de les monitores i monitors d'esplai. La campanya vol animar-los a
reivindicar el seu valor com a educadores i la seva incidència social a través de l'educació d'infants i joves.
Alhora, pretén donar visibilitat als valors d’esplai en l'àmbit local, nacional i internacional.

La importància de la tasca educativa dels monitors i monitores es veu reforçada per l'estudi Els esplais en
xifres de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, publicat el 2013. Segons aquest, els monitors i monitores
dediquen més de 7 hores de mitjana a l’esplai voluntàriament. L'estudi també destaca que el PIB ocult que
s'obtindria de remunerar les activitats que realitzen els esplais seria de més de 4,8 milions d’euros anuals.
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Els esplais federats a Esplac treballaran també aquest curs per revisar i compartir els seus projectes educatius,
millorar l'intercanvi de bones pràctiques i enfortir la participació i transparència dins de les organitzacions.
Què és Esplais Catalans?
Esplais Catalans - Esplac és una associació d'esplais laica i progressista que treballa des del voluntariat per a la
transformació social mitjançant l'educació en drets dels infants. Actualment formen part d’Esplac 105 esplais
que agrupen 6500 infants i 1500 monitors i monitores distribuïts en 61 poblacions catalanes.
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