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1. PRESENTACIÓ	DEL	PROJECTE		
 

El projecte que tenim a les mans ha estat elaborat per l’Esplai la Fera de Terrassa, una 

entitat sense ànim de lucre que educa, de forma voluntària, en el temps de lleure dels 

infants i joves de la ciutat, cada dissabte a la tarda al llarg del curs.   

La finalitat del projecte és explicar una experiència social i participativa ja realitzada, 

que tenia com objectiu donar una resposta a la problemàtica en  la que ens trobàvem 

l’equip de monitors/es de l’entitat: la manca d’un local propi on realitzar la seva 

tasca amb més autonomia. Des de la seva creació l’any 2010, l’entitat ha estat 

realitzant la seva tasca al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer, al barri del Poblenou-Zona 

Esportiva de Terrassa. Aquest fet ha dificultat molt la seva activitat degut a les 

limitacions burocràtiques, horàries i d’espai que han tingut en el Centre Cívic. Les 

condicions en què ens hem trobat són:  

• Quatre sales on poder realitzar activitats amb els infants, les quals, no poden 

decorar-se ni personalitzar-se, i s’han de deixar cada dissabte, en les mateixes 

condicions en què s’han trobat. Aquest fet limita que els infants i joves es facin 

seu l’espai, dificultant el sentiment de pertinença vers l’entitat i l’entorn on 

actuen. La falta d’identificació i construcció d’un espai propi per part dels infants 

dificulta el poder oferir una educació de  més qualitat.  

• Ens hem d’ajustar als horaris del Centre Cívic en gairebé totes les nostres 

accions. L’equip de monitors/es no pot reunir-se al Centre Cívic entre setmana, 

i per tant, queda limitada la planificació pedagògica dels monitors/es. Qualsevol 

moviment o tasca de l’esplai està subjecte a les limitacions horàries, així com 

també a la gestió burocràtica per a l’ús de sales (per demanar una sala entre 

setmana o fora de l’horari d’esplai cal omplir una sol·licitud i esperar que no 

estigui reservada per altres entitats).  

• No tenim espai suficient per encabir el material no fungible de l’entitat, el qual, 

actualment es troba repartit entre cases de monitors/es i un espai que ens 

cedeix l’Associació de Veïns del barri.  

Davant d’aquesta situació l’esplai es va plantejar iniciar un procés per a la reclamació 

d’un espai més adient, propi o compartit amb altres entitats, però que donés respostes 

a les necessitats i no limités la nostra tasca.  
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En definitiva, volíem un local per a una major participació dels infants, on poguessin 

identificar-s'hi. També un espai on fer reunions, trobades, formacions i treballar més 

còmodament. Necessitàvem autonomia , ja que sempre ha quedat limitada la nostra 

tasca pedagògica,  dificultant  l’acompliment dels objectius educatius plantejats.  

 

Partint d’aquesta problemàtica, l’equip de monitors/es es va plantejar, el passat curs 

2014-2015, iniciar una mobilització anomenada “La Fera Dorm al Carrer”, amb la 

finalitat d’iniciar un procés participatiu, a nivell de ciutat, capaç de mobilitzar famílies, 

infants, monitors/es i altres agents educatius de l’entorn en la demanda d’un local més 

adient. El destinatari de la nostra reclamació era l’Administració local.   

 

El projecte es convertirà en un moviment participatiu real, democràtic i d’activisme 

social, amb gran ressò als mitjans de comunicació locals i a la ciutadania. A la vegada, 

“La Fera dorm al carrer”, nom escollit com a  metàfora per explicar la problemàtica als 

infants i joves, esdevindrà un altaveu per al reconeixement, dignificació i visibilitat de 

les entitats de lleure voluntàries. Totes elles reclamen espais dignes on realitzar la 

seva tasca social i educativa, reconeixent el paper clau dels esplais, com agents 

educatius i de cohesió social als barris.  

 

El següent projecte explica i desglossa tot el procés participatiu, des de la creació i els 

objectius de la mobilització fins als resultats obtinguts i l’impacte social a nivell de 

ciutat. Per tal de donar un sentit al projecte, s'ha estructurat de la següent manera: 

l’anàlisi del context i l’entitat, els objectius que es persegueixen, la metodologia i 

accions,  l’avaluació i les conclusions a les quals s’han arribat. Tots aquests elements, 

s’interrelacionen i ofereixen una explicació global del procés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA	FERA	DORM	AL	CARRER																																																																																		ESPLAI	LA	FERA	
 
 

 6 

2. ANÀLISI	DEL	CONTEXT	

2.1. ENTITAT I IDEARI 

2.1.1. ENTITAT 

L’Esplai la Fera de Poblenou és una entitat sense ànim de lucre, que actua de forma 

voluntària, oferint una educació en el temps de lleure de i per els infants i joves del 

barri del Poblenou i la ciutat de Terrassa.  Aquesta entitat, nascuda l’any 2010, arrela 

l’antic bagatge dels monitors/es del ja desaparegut Esplai Sant Valentí amb més de 40 

anys educant en el lleure al barri del Segle XX de Terrassa.  

L’Esplai la Fera de Poblenou va néixer amb una xifra de 10 infants i 8 monitors/es el 

setembre del curs 2010/2011. Enguany, al mes de setembre, i mitjançant un augment 

cada cop més exponencial durant els darrers 6 anys, l’esplai s’ha consolidat amb una 

xifra inicial de 70 infants i 21 monitors/es, esdevenint així un referent social a la ciutat,  

tal i com s’explica en un article dedicat al cinquè aniversari de l’esplai, per part de la 

FAVT (Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa). A la vegada, l’esplai es 

converteix en un espai de cohesió social sota la defensa de la cultura i la llengua 

catalana com a eix vehicular de la seva pràctica educativa. 

 

2.1.2. IDEARI 

L’ideari fonamenta les bases ideològiques sobre les quals l’esplai treballa i duu a terme 

la seva tasca educativa a nivell local. Els principis ideològics esdevenen un punt de 

referència a l’hora d’educar les i els infants i joves, així com el full de ruta i l’horitzó a 

on volem arribar a través de l’acció educativa. L’ideari ha estat elaborat a partir de les 

idees i concepcions compartides i consensuades per l’equip de monitors i monitores 

mitjançant un procés assembleari. Aquest fet és perquè considerem l’esplai com una 

petita societat que es responsabilitza i pren consciència sobre la importància del 

col·lectiu, convertint-se així en un ésser actiu, i no passiu, en la societat. A l’esplai 

eduquem pel canvi social, i això significa que, en el que es refereix a la pràctica 

educativa amb els infants, l’esplai ha de poder transmetre’ls la capacitat d’organitzar-

se i relacionar-se socialment, per així intervenir en la permanent construcció del 

sistema social i pel creixement integral dels infants i joves de forma coordinada amb 

l’escola, la família i l’entorn. 

L’esplai, en la seva vessant educativa i social educa en: 
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1. Assemblearisme. 

2. Laïcitat. 

3. Política. 

4. Diversitat cultural. 

5. Decreixement sostenible. 

6. Igualtat d’oportunitats. 

7. Dret a expressar-se lliurement. 

8. Defensa i promoció de la cultura catalana. 

En definitiva, davant d’una societat on els infants i joves es troben en un segon pla a 

l’hora de prendre decisions, considerem oportú, a través de la línia assembleària, 

donar-los-hi veu per tal de construir un món adequat a les seves necessitats reals. 

L’esplai centrarà el seu marc d’actuació en els valors, les aptituds i actituds com a eix 

principal de la seva educació. Els valors són les creences i principis que condicionen 

les conductes de les persones. Tanmateix, les aptituds són aquelles habilitats i dons 

que poden adquirir les persones, que es tradueixen en maneres d’actuar i comportar-

se. Finalment, les actituds són la forma d’actuar i comportar-se dels individus.  

Així doncs l’esplai actua sempre per i en els valors, actituds i aptituds de: 

Valors i actituds. 

1. Respecte i empatia. 

2. Autonomia. 

3. Amistat. 

4. Humilitat. 

5. Solidaritat. 

 

Aptituds. 

1. Esperit crític. 
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2. Resiliència. 

3. Educació emocional. 

4. Assertivitat. 

En última instància, l’entitat actuarà sota una perspectiva ètica i coherent davant els 

principis ideològics esmentats. 

 

2.2. CARACTERÍSTIQUES DE LA ZONA D’INFLUÈNCIA 

 

El barri de Poble Nou – Zona Esportiva de Terrassa ocupa la part central del districte 5 

de la ciutat  i està conformat per la barriada del Poble Nou (o el Poblenou), a la banda 

occidental i la Zona Esportiva (actualment anomenada l'Àrea Olímpica), a la part 

central i oriental. Té una superfície de 0,88 km2 i una població d'11.737 habitants 

(dades oficials del 2011- buscar i referència peu de pàgina)1. 

El barri es constitueix bàsicament per habitatges unifamiliars, de planta baixa, tot i que 

també hi ha presència de blocs plurifamiliars construïts els últims anys. Aquest barri ha 

patit un gran creixement, a nivell estructural i d’habitants, ocasionant un augment de la 

franja de la població més jove. L’augment de parelles joves deixa entreveure que hi 

haurà un creixement encara més massiu de cara els propers anys. Es tracta, per tant, 

d’una zona amb una bona afluència d’infants de totes les edats. Tot això es veu 

reflectit en la construcció de noves escoles dins del barri, presència d’un centre cívic, 

construcció de molts blocs d’edificis, etc. Dins d’aquest creixement, podem observar 

que el barri està compost per una gran diversitat de població, majoritàriament 

immigrant. Aquesta immigració està dotant el barri d’una bona relació entre les 

diferents cultures, així com els valors en el respecte i tolerància cap als altres. Pel què 

fa a la perspectiva lingüística, majoritàriament les persones residents són 

castellanoparlants, fet vinculat a les onades migratòries dels anys 60.  

       

 

 

                                                
1 http://www.terrassa.cat/documents/12006/47991/2012_06_20_CMD5_Annex1.pdf/1c229ae3-

b4a0-4964-a175-28bd77ce996c 
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2.2.1. ENTORN ASSOCIATIU (ENTITATS, COMERÇOS...)    

El barri del Poblenou presenta una gran diversitat d’entitats associatives destinades a 

donar Servei a tot el districte V de Terrassa (format pels barris de Can Gonteres, Can 

Boada del Pi, Can Boada Casc Antic, Torrent d’en Pere Parres, Sant Pere, Poble Nou 

– Zona Esportiva, Can Roca i Pla del Bon Aire). La gran majoria d’aquestes entitats 

comparteixen la seva Seu al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer, que esdevé un punt de 

cohesió i trobada de totes elles.  

Entre els serveis per la ciutadania ubicats dins el Centre Cívic trobem: l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana del Districte 5,  els Serveis Socials d’Atenció Primària del Districte 

5,  el Districte Jove 5 www.terrassa.cat/joventut , i l’ Aula del Punt Xarxa 

www.terrassa.cat/puntxarxa.  

 

Entre les entitats i associacions que donen vida associativa al barri trobem: 

      Bitxo del Torrent Mitjer,  Club de la Gent Gran del Districte V, -Associació pel Cultiu de 

l’Art del Ví, Associació per la Tercera República, PRODIS, AMPA Torre del Palau, 

AVAN – Grup de Teatre, ASERT, AV Amics del Torrent d’en Pere Parres, Associació 

Cultural Castilla-La Mancha, Grup de Sofrologia, - AV Poble Nou-Zona Esportiva, 

http://lasosi.terrassa.net i l’Esplai la Fera de Poblenou. 

 

L’ideari de l’esplai i els seus trets d’identitat responen a la voluntat de participar 

activament en el barri, un fet clau, a l’hora de fer xarxa i coordinar-se amb algunes 

d’aquestes entitats. La xarxa associativa és cabdal per obtenir recursos, potenciar les 

festivitats del barri, i tenir major incidència en l’educació dels infants i joves.  

L’Esplai la Fera es troba envoltat d’un teixit associatiu potent, complementari i a la    

vegada, necessari per donar una resposta social i educativa al barri. Convé destacar 

que les entitats més afines al projecte de l’Esplai i amb qui es comparteixen objectius o 

mètodes comuns són: Districte Jove, Associació de Veïns i Bitxo del Torrent Mitjer i 

Serveis Socials. És aquesta xarxa associativa lligada al nostre marc ideològic els 

fonaments per la qual es basa la realització d’aquest projecte.   

 

2.2.2. NECESSITATS DETECTADES DEL BARRI    

A partir l’anàlisi del context del barri detectem les següents necessitats a la zona 

d’intervenció on actuem: 
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- El barri presenta una elevada població infantil, degut a la presència de parelles joves. 

Davant d’això, cal enfortir una xarxa de serveis i entitats educatives i de caire social 

que abasteixi a la població, no només dels serveis mínims, sinó també d’altres, amb la 

finalitat que l’entorn esdevingui un agent més en el creixement integral dels infants.  

- La diversitat cultural, provinent de la immigració existent, presenta desigualtats 

socioeconòmiques importants en el si d’algunes llars. Davant això, es detecta una forta 

presència dels Serveis Socials Bàsics i altres col·lectius (Càrites, Festa solidària, 

Rebost…). En definitiva, cal treballar per a la igualtat d’oportunitats i pal·liar les 

necessitats existents.  

- Es presenta una elevada pluralitat cultural i lingüística, pel que és interessant 

actuar en el respecte i participació de les diverses cultures a la zona, així com 

en la defensa de la cultura i llengua catalana com element integrador i de 

cohesió de la població veïnal.   

 

Tenint en compte l’anàlisi del context de barri, les necessitats detectades, però també 

les potencialitats associatives,  l’Esplai la Fera vol oferir una resposta educativa, dins 

el temps del lleure, que beneficiï al bon desenvolupament del barri, i específicament,  

dels infants, joves i famílies que en formen part, i que esdevenen participants de 

l’entitat. A partir de les necessitats i potencialitats contextuals, l’Esplai justifica la seva 

acció educativa amb la finalitat de: 

 

- Ajudar a pal·liar les desigualtats socioeconòmiques, donant les mateixes oportunitats 

educatives d’accés i participació dins l’esplai. 

- Intentar potenciar, a través de l’esplai i la seva tasca social, la diversitat cultural del 

barri, aprofitant la riquesa de totes les cultures, fomentant la convivència i el respecte 

entre aquestes, i en la defensa i promoció de la cultura i llengua catalana.  

- Intentar créixer i arribar a les famílies del barri, tenint en compte l’elevada població 

infantil que presenta. 

 

3. PLANTEIG	EDUCATIU		
 

En base a les línies ideològiques de l’entitat i el context on intervé, el projecte que es 

va engegar l’any passat, respon a uns objectius concrets. A continuació s’exposa la 
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direcció educativa amb la qual es va encaminar el projecte en la recerca d’un local per 

a l’entitat.  

 

3.1. Objectius Generals  

En aquest punt, es farà referència a aquells objectius que engloben les accions que 

més endavant es van dur a terme i que queden més recollides en els objectius 

específics: 

- Donar a conèixer la nostra situació. 

-Reivindicar a l’Administració una resposta a la nostra problemàtica sobre la falta d’un 

local. 

- Dur a terme accions que donessin reconeixement a la tasca educativa de les entitats 

d’educació en el lleure. 

- Crear un moviment de caire reivindicatiu que esdevingués el marc organitzatiu, 

participatiu i l’altaveu de les accions realitzades (La Fera dorm al carrer). 

3.2. Objectius específics 

A continuació desglossem els objectius específics, entesos com a metes més 

concretes d’actuació,  que ajuden a entendre la grandària del projecte i que donen 

resposta als objectius generals.  

- Implicar, des de la participació, als diversos agents que formen part de 

l’entitat: famílies, infants i monitors/es. 

- Informar a diverses entitats: associació de veïns/es del barri (la SOSI), 

l’Assemblea Terrassenca d’Entitats d’Educació en el Lleure (ATEELL), la 

Federació d’Esplais Catalans (ESPLAC) i la Comunitat Educativa de Terrassa, 

entre d’altres. 

- Contactar amb diversos estaments de l’Administració: Servei de Lleure i 

Joventut, Regidoria de Lleure i Alcaldia. 

- Difondre la causa en mitjans de comunicació locals: Diari Terrassa, la Torre, 

Malarassa, Ràdio i Televisió de Terrassa.  
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- Fer acte de presència als debats de les diferents forces polítiques 

terrassenques per fer explícita la nostra causa. 

- Participar en activitats i actes públics: carnestoltes, paradeta de Sant Jordi i 

Jornades per a l’escola pública, entre d’altres. 

- Dinamitzar una festa reivindicativa a la ciutat que giri entorn la causa. 

 

4. METODOLOGIA		

La metodologia emprada per a la realització de totes les accions de “La Fera dorm al 

carrer” , ha intentat ser el màxim participativa possible per part de tots els agents que 

formen part de l’esplai (infants, les seves famílies, els monitors i les monitores), així 

com també tota la xarxa d’entitats del nostre entorn i territori, amb les quals realitzem 

treball en xarxa. Com a pilars fonamentals de l’esplai, creiem que la seva participació 

és essencial en aquest projecte, per tant, vam fer els possibles perquè se’l sentissin  

seu. 

A continuació, detallarem quin i com va ser el procés participatiu en cadascun 

d’aquests agents.  

 

4.1. Participació dels infants 

En primer lloc, a l’Esplai La Fera, considerem que els infants són el nostre pilar 

fonamental, ja que sense ells/es l’esplai no existiria i són la nostra raó de ser. Per 

aquest motiu, i tenint en compte que el local també serà per i dels infants, pensem que 

ells i elles tenen molt a dir sobre què és el què volen, i com aconseguir-ho. D’aquesta 

manera, el primer que vam fer a l’inici de curs va ser crear un Centre d’Interès (veure 

imatge) on el protagonista DF (Defensor de La Fera) els animava a participar i a dir la 

seva opinió sobre tot el què volien i creien que havíem de fer per aconseguir aquest 

local. Vam considerar oportú fer-ho a partir d’un Centre d’Interès, ja que crèiem que 

era la manera de transmetre millor el missatge als nens i nenes, de la mateixa manera 

que seria la millor opció perquè ells i elles poguessin participar de manera més 

dinàmica i adaptada a la seva edat.  
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Centre d’interès 

A partir de les intervencions del DF, els infants van proposar tot un seguit d’accions 

que es podrien fer per tal de demanar un local per l’esplai, moltes de les quals es van 

poder dur a terme. Per exemple, van proposar fer una manifestació per fer escoltar les 

seves necessitats, realitzar una festa i convidar a diferents esplais o fer una cassolada 

setmanal a la plaça.  

A banda d’això, la participació dels infants també es va fomentar mitjançant el treball 

amb el seu grup d’edat a partir d’activitats i assemblees en funció de l’edat dels infants. 

 

Assemblea amb el grup de petits 

4.2. Participació famílies 

Per tal que les famílies poguessin participar de manera més dinàmica a la creació de 

les accions a fer amb “La Fera dorm al Carrer”, vam creure necessari la consolidació 

de la “Comissió Famílies”. Aquesta, es pot considerar com un òrgan representatiu de 

totes les famílies de l’esplai, que s’encarreguen de dinamitzar i realitzar tasques per 

l’esplai, alliberant així feina dels monitors/es. La tasca de consolidar la Comissió 
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Famílies no va ser fàcil, però poc a poc va anar prenent forma i les famílies ràpidament 

es van engrescar amb aquest nou projecte.  

La metodologia de treball amb les famílies es va dur a terme a partir de la realització 

d’assemblees mensuals o en funció de la necessitat del moment,  per tal de tractar el 

tema i fer-ne un seguiment. En aquestes hi havia un o dos monitors/es encarregades 

d’anar-hi i dinamitzar-les, així com també recollir tota la informació obtinguda per tal de 

poder fer un traspàs a l’equip de monitors/es, els i les quals tenen la última paraula 

com a màxim òrgan decisori de l’esplai. D’aquestes assemblees van sorgir propostes 

com la temàtica de Carnestoltes, la qual havia d’estar ambientada a la demanda del 

local, essent el lema “cremats per un local”, disfressats de dimonis. Així mateix, les 

famílies van ser les encarregades de dinamitzar tots els aspectes relacionats amb 

aquest tema (disfresses, carrossa, material, etc.). 

 

Assemblea de famílies 

4.3. Participació monitors i monitores 

En primer lloc l’equip de monitors i monitores va crear una comissió anomenada 

“Comissió locals”, la qual tenia la funció de preparar i coordinar tots els aspectes 

relacionats amb la demanda d’un local i “La Fera Dorm al Carrer”.  Aquesta comissió, 

sota el vist i plau de la resta de l’equip, va ser l’encarregada de recollir totes les 

propostes que havien fet els infants i les famílies, així com també les sorgides de les 

assembles de monitors/es, i buscar la manera de dur-les a terme.  

Aquesta comissió es reunia una vegada cada dos setmanes, menys les temporades 

de més feina que ho feien una vegada a la setmana. A part de les reunions que feien 

entre els i les membres de la comissió, també s’encarregaven de coordinar-se amb 



LA	FERA	DORM	AL	CARRER																																																																																		ESPLAI	LA	FERA	
 
 

 15 

altres entitats de lleure, tant de Terrassa com les que estan dins d’ESPLAC, 

l’Associació de Veïns del Barri i les responsables de Joventut i Lleure de Terrassa.  

 

                           

 

 

 

 

 

	

5. REALITZACIÓ	DE	LES	ACCIONS	
L’equip de monitors i monitores, concebia el moviment de “la Fera dorm al carrer”, no 

només dins el marc d’un discurs reivindicatiu, transformador i participatiu, sinó com un 

espai  d’accions, activitats i actes concrets, a nivell de ciutat, on es donés a conèixer i 

es fes visible la situació i demanda de l’esplai, en la busca d’un local. A més a més,  

cada una de les accions realitzades, tenia la finalitat de reivindicar i demanar a 

l’Administració local, una resposta a la problemàtica d’espai que ens trobàvem.  

Les accions, sempre promogudes i encapçalades pel conjunt de l’entitat (infants, 

monitors/es i famílies), van esdevenir espais de participació, col·laboració, ben entesa i 

treball compartit entre els membres que les organitzaven. Tot i així, en més d’una 

ocasió, l’esplai va aprofitar activitats o actes d’altres entitats i/o associacions similars, 

per participar-hi.  

 

Assemblea de l’equip de monitors/es 
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Activitats dels infants per a la difusió 

 

5.1. Resum de les accions 

Vegem tot seguit, de forma resumida, quines van ser aquestes activitats i accions 

concretes, temporitzades i realitzades al llarg de tot l’any. 	

ACCIONS	ORGANITZADES	PER	L’ENTITAT	
	

 

ACCIÓ/ACTIVITAT DATA PARTICIPANTS COMITÈ 
ORGANITZATIU 

Rua	de	Carnestoltes 
12 de 
febrer 
de 2015 

Infants, famílies i 
monitors/es 

Comissió famílies de 
l’esplai 

Festa	 reivindicativa	 en	
local 

18 
d’abril 
de 2015 

Esplais de la ciutat i 
entitats de cultura popular 

Esplai la Fera 
(monitors/es, infants i 
famílies) 

Creació	 d’un	 facebook	 i	
espai	bloc	reivindicatiu 

Gener 
de 2015 

Monitores/es, infants i 
famílies Equip de monitors/es 

Redacció	 de	 tres	
manifestos	 a	 favor	 d’un	
local 

Gener 
de 2015 

Infants, famílies i 
monitors/es 

Infants, famílies i 
monitors/es 

Elaboració	 d’un	 tríptic	 i	
un	logo	del	moviment 

Gener 
de 2015 Monitors/es Equip de monitors/es 

Composició	 i	 gravació	
d’una	cançó 

Març de 
2015 Infants i monitors/es Equip de monitors/es 

Venta	 de	 roses	 i	 llibres	
per	Sant	Jordi 

23 
d’abril 
de 2015 

Infants, famílies i 
monitors/es. Obert a la 
ciutadania. 

Equip de monitors/es 

Elaboració	d’un	projecte	
formal 

Gener 
de 2015 Equip de monitors/es Monitors/es 

Difusió	 als	 mitjans	 de	
comunicació 

Tot 
l’any 

Monitors/es, infants i 
famílies Monitors/es 

PARTICIPACIÓ	EN	ACTIVITATS	I/O	ACTES	D’ALTRES	ASSOCIACIONS 
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ACCIÓ/ACTIVITAT DATA ENTITAT 
ORGANITZADORA 

PARTICIPANTS DE 
L’ESPLAI 

Jornades	 per	 a	 una	
educació	 pública	 i	 de	
qualitat 

19 
d’abril 
de 2015 

Comunitat educativa de 
Terrassa Monitors/es i famílies 

Festa	 major	 del	 Barri	
del	 Poblenou-	 Zona	
Esportiva 

12,13 i 
14 de 
juny 

Associació de Veïns de 
Poblenou-Zona esportiva Equip de monitors/es 

Rambla	Jove 
22 de 
març de 
2015 

Esplai Can Palet 
(Terrassa) 

Equip de monitors/es i 
grup de Joves de 
l’entitat 

Concentració	 al	 Ple	
municipal	 d’elecció	 del	
nou	govern 

juny 
Federació d'Associacions 
de Veïns de Terrassa 
(FAVT) 

Monitors/es 

Manifestació	 d’esplais	
per	un	local	digne 

21 de 
març de 
2015 

Plataforma LOCALITZA’T 
(Barcelona) Monitors/es 

Participació	 al	 debat	
polític	sobre	educació 

30 
d’abril 
de 2015 

Comunitat Educativa de 
Terrassa Monitors/es 

 

L’organització de les accions esmentades i la participació en espais d’altres entitats i/o 

associacions ens va permetre acostar-nos als objectius que preteníem, i la vegada, 

donar-li un sentit al moviment. Efectuant un resum global de totes les accions, 

concretem que: 

• L’esplai la Fera va organitzar 7 accions en la promoció i defensa d’un local 

propi i 8 participacions en accions d’altres entitats i/o associacions de la ciutat i 

de Catalunya.  

• En el global de les accions, tan pel que fa a la preparació, realització i 

avaluació de totes elles, a través un procés participatiu, hi van participar 70 

infants, 21 monitors/es i 30 famílies. 

 

5.2.  Desenvolupament de les accions 

Per tal d’explicitar de forma més exhaustiva les accions realitzades al llarg de l’any, i 

que perseguien l’assoliment dels objectius esmentats, s’explica en més detall 

cadascuna de les activitats.  
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5.2.1.  Rua de Carnestoltes 

El passat 12 de febrer, l’Esplai la Fera va participar a la Rua Infantil de Carnestoltes, 

organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i que engloba la participació d’escoles, 

entitats de cultura i de lleure de la ciutat. L’esplai hi va participar a través d’una 

comparsa compartida entre tots els membres de l’entitat (monitors/es, famílies i 

infants). En total, 80 persones van fer possible la comparsa.  

La Rua de Carnestoltes va ser una activitat planificada i organitzada per un llarg 

procés de participació i assemblearisme. Per tal d’explicar més concretament aquest 

procés, considerem raonable dividir-lo en diferents fases: 

Fase 1 - Al setembre de 2014, la comissió de famílies de l’entitat (formada per una 

quinzena de mares i pares) decideix en assemblea que vol participar a la Rua de 

Carnestoltes del proper any. També, juntament, amb l’equip de monitors/es, es 

decideix que la temàtica haurà d’estar vinculada  ala reivindicació d’un local i el 

moviment de la Fera dorm al carrer. S’acorda, també, que la disfressa estarà escollida 

pels infants.  

Fase 2- A inicis del més de novembre, s’inicia una ronda d’assemblees per grups 

d’edat dels infants de l’esplai. Cada grup d’edat, escull una proposta de disfressa 

conjunta. Les propostes escollides són: Pous (grup de petits), Barrufets ( grup de 

Mitjans), Diables ( grup de Grans), Robots (Grup de Ganàpies) i Pirates (Grup de 

joves). Una setmana més tard, es realitza una assemblea amb tots els grups d’edat 

per tal que escollin una de les opcions proposades. Per consens, s’acorda que la 

comparsa serà de Diables, ja que es pot relacionar més amb la temàtica del moviment.  

Fase 3- A finals de desembre, la comissió de famílies i els monitors/es preparen un 

esquema de com hauria de ser la disfressa (materials, format...) i la fan arribar a totes 

les famílies de l’entitat que volen participar-hi. També, s’organitzen dos dies conjunts 

per poder fer la disfressa. 

Fase 4- Al llarg del mes de gener es programen tres dissabtes per assajar 

conjuntament, infants, famílies i monitors/es una coreografia per  a la Rua. També, es 

decideix entre tots, un lema per la Rua, el qual serà: Cremats per un local. 

Fase 5- Dies anteriors a la Rua, els monitors/es i el grup de Joves de l’esplai, decoren 

i ambienten la carrossa, amb lemes referents a la fera dorm al carrer a la demanda 

d’un local. El diumenge 12 de febrer, participem  a la Rua, donant a conèixer a tota la 

població assistent, la nostra causa.  
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Fase 6- Una setmana més tard de la Rua, per grups d’edat s’avalua l’activitat, i 

posteriorment, ho fa la comissió famílies i l’equip de monitors/es. En l’acta d’avaluació 

queda palesa les dificultats d’organització a l’hora de planificar les disfresses i fer 

arribar a tothom la proposta. Es valora això si, molt positivament, el procés participatiu 

i l’impacte a nivell de ciutat que hi va haver a l’hora de donar a conèixer el moviment 

de la Fera dorm al carrer.  

Es important dir, que la Rua va ser l’activitat impulsora del moviment i la reivindicació 

d’un local, ja que va ser la posta en escena sobre qui érem, què volíem i per què ens 

estàvem reivindicant. Part de la població de Terrassa i l’Administració, va conèixer la 

nostra causa i demanda a través de la Rua.  

Com a fet anecdòtic, convé matissar, que posteriorment al Carnestoltes, l’Esplai va 

guanyar el primer premi en el concurs de disfresses organitzat per la Federació 

d’Esplais Catalans, en la qual estem adherits. 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs de disfresses de Carnestoltes 

 

5.2.2. Festa reivindicativa per un local propi 

 

El passat 18 d’abril, l’esplai va organitzar el que podem considerar l’activitat més 

multitudinària, de reivindicació i reconeixement del moviment de la Fera dorm al carrer. 

L’activitat va consistir en una trobada reivindicativa al centre de la ciutat, on es 

demanava a l’Administració un local per a l’esplai. A la vegada, la jornada també tenia 

un caràcter més global, i va servir per demanar un tracte just a totes les entitats de 

lleure, i cap d’elles no tingués un espai on poder dur a terme la seva tasca.  
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Sota el lema “Cap esplai ni cau sense Local” es va realitzar la trobada a la Plaça 

Nova de Terrassa,  on hi van participar 9 entitats de lleure : el mateix Esplai la Fera 

l’Esplai Egara, l’Esplai de Ca n’Aurell, l’Esplai Farfalla, l’Esplai Bon Aire, l’Esplai Can 

Parellada, l’Esplai Gepa , el Cau Torrent de les Bruixes i l’Esplai el Tabal. Totes elles 

van venir amb els infants i monitors/es a participar de l’activitat. També, vam poder 

comptar amb la col·laboració de la colla de Diables i Tabalers de Sant Llorenç, els 

quals, ens van venir a fer una batucada per la cercavila.  

L’horari i les activitats que es van realitzar al llarg de la trobada, va ser els següents:  

HORARI ACTIVITAT 
16:30 Convocatòria: arribada a la Plaça Nova  

16:45 Inici dels tallers 
18:00 Fi dels tallers 
18:00 Lectura Manifest 
18h-18:30 Cercavila i  Batucada 
18:30 Fi de festa davant l’Ajuntament  
 

L’activitat va estar organitzada per tots els membres de l’esplai. Concretem en què va 

consistir la participació tant dels infants, famílies com dels monitors/es el dia de la 

festa.   

INFANTS: els grups de petits, mitjans i grans, van participar igual que els infants de 

les altres entitats, fent els tallers, manualitats i activitats que hi havia organitzades per 

tota la plaça. El grup de Ganàpies i Joves en canvi, van organitzar i dinamitzar dos 

dels tallers plantejats. A més a més, el grup de joves, va estar present al llarg de tota 

la preparació i posterior recollida.  

FAMÍLIES: Part dels pares i mares de la comissió de famílies de l’esplai, van ajudar en 

l’organització de la trobada. Des de primera hora del matí, van estar muntant les taules 

amb els tallers, l’equip de so, les pancartes i en definitiva, tota la logística de la festa. 

Així mateix, durant l’horari de la trobada, van disposar d’una paradeta informativa on 

donaven tríptics informatius, samarretes, adhesius i cartells a totes les persones que 

passaven per la plaça. La seva tasca va ser imprescindible per informar a la ciutadania 

i difondre la necessitat d’un local per part de l’esplai.  

MONITORS/ES: L’equip de monitors/es va fer un gran esforç per gestionar i liderar 

tota la trobada, tant pel que fa a la seva preparació i difusió, com en la realització i 
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posterior impacte a la ciutat. Entre les tasques realitzades per l’equip, hi havia la 

sol·licitud de permisos a l’Administració, la relació amb les altres entitats, i la gestió 

logística de la trobada (horaris, activitats, infraestructures...) 

La trobada reivindicativa, va ser una activitat de gran magnitud i amb un fort impacte. 

Com a tal, la seva organització va ser costosa, de manera que es va preparar amb 

molta antelació. Concretem tot seguit, les diferents etapes en què es va dividir la 

organització de l’activitat:  

1era Etapa: Planificació i difusió 

- Els monitors/es demanen els permisos a Via Pública per  a la realització de la 

Festa. També s’informa al Servei de Joventut i Lleure de Terrassa de les 

nostres intencions.  

- En assemblea amb les comissió de famílies i els monitors/es es proposen els 

objectius de la trobada, els espais i activitats que hi haurà, i el format general. 

- Es prepara conjuntament amb infants, monitors/es i famílies, tres manifestos 

que serviran de base per a la realització d’un manifest conjunt, el qual es llegirà 

el dia de la festa.  

- Els monitors/es van a les diverses entitats de lleure de Terrassa a explicar la 

trobada i els seus objectius. Amb això, aconsegueixen que 8 entitats de lleure 

confirmin la seva participació a la festa. Dos setmanes abans de la trobada, es 

convoca una reunió amb les entitats per explicar tot el desenvolupament 

d’aquesta.  

- Paral·lelament, s’inicia una campanya de difusió de la festa per les xarxes 

socials, amb l’objectiu d’animar a més entitats i a la ciutadania a participar-hi. 

L’últim més, es pengen al facebook i la web de la Fera dorm al carrer dos 

vídeos sobre la trobada, amb la finalitat de motivar i difondre l’esdeveniment. 

Podeu trobar els vídeos en el següent enllaç: 

- https://www.youtube.com/watch?v=FnrO8fr6ycE&feature=youtu.be 

- https://www.youtube.com/watch?v=YswBw1hOgrI 

També podeu visualitzar el cartell de la trobada a l’annex 8.1. 
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2ona Etapa: Realització de la trobada i avaluació 

Aquesta segona etapa, engloba el dia de la trobada i la posterior avaluació. Pel que fa 

a l’activitat de la trobada, aquesta va consistir en: 

1. Presentació de l’acte mitjançant una petita obra teatral 

2. Realització de 6 tallers i una paradeta informativa 

Taller 1:  Fes el teu totxo! Se’ls entregava una plantilla amb la silueta d’un totxo.  

L’havien de retallar, pintar i escriure un desig pel seu esplai. Seguidament, 

enganxaven la plantilla en un local gran en 3D que es va construir per l’ocasió.  

Taller 2: Realització de pancartes en favor d’un local per tots els esplais i caus 

Taller 3: Taller de jocs moguts 

Taller 4: Taller de Xapes 

Taller 5: Taller d’instruments per la Cercavila 

Taller 6: Taller de samarretes amb el logotip del moviment “la Fera dorm al Carrer” 

3. Lectura del manifest per part d’un nen, una nena, un pare i mare, i un 
monitor i monitora de l’esplai 

4. Cercavila pel centre històric de la ciutat 

5. Fi de la trobada davant l’Ajuntament i cassolada 

 

Pel que fa a l’avaluació de l’activitat, després de fer un anàlisi de l’impacte de la 

trobada, la comissió de famílies i els monitors/es ens van reunir per fer-ne una 

valoració. També es va demanar als infants una avaluació pertinent sobre com ho 

havien viscut ells/es. L’avaluació de la trobada va ser molt positiva, sobretot per la 

participació d’entitats, i el treball d’equip i esforç compartit en tota la seva preparació. 

Com aspecte a millorar, entenem que hauríem d’haver dotat més espais de 

participació als infants més petits de l’entitat.  

Pel que fa l’impacte de la trobada, es pot considerar que a nivell de ciutat, hi va haver 

un ressò important pel que fa a la demanda sobre un local per l’esplai. El moviment de 

la fera dorm al carrer es va donar a conèixer altra vegada, i aquest cop, amb molta 
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més força. Un conjunt de diaris locals i la televisió de Terrassa van noticiar 

l’esdeveniment.  

En els següents enllaços podeu trobar totes les publicacions i notícies per part dels 

mitjans de comunicació locals de la trobada: 

- Diari la Torre 

http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/40866/esplai/fera/omple/placa

/nova/reclamar/local/propi 

- Diari Malarrassa 

http://malarrassa.cat/2015/04/20/lesplai-la-fera-surt-al-carrer-i-exigeix-un-espai-

propi/ 

- Canal Terrassa 

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/?id=25827&utm_source=feedbur

ner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+Terrassa_Digital+%28Ter

rassa+Digital%29#.Vi1OJNUvfIU 

 

Festa per un local per l’entitat -18 d’abril de 2015 

   

5.2.3. Creació d’un Facebook i espai blog reivindicatiu 

Les xarxes socials han estat i seguiran sent un dels al·licients comunicatius i de difusió 

de la tasca educativa de l’entitat. Així mateix, l’impulsor, la repercussió i la veu de “la 

Fera dorm al carrer” es pot explicar en part per l’ús de les xarxes socials, en especial 

el facebook, el Twitter i el bloc web del moviment. A través d’aquestes plataformes 

virtuals, l’esplai ha explicat pogut difondre les seves demandes, els seus manifestos, 
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les accions que s’anaven fent, i a la vegada, compartir i sensibilitzar les entitats de 

lleure sobre la necessitat d’un espai adequat pels esplais i caus. Sense cap mena de 

dubte, les xarxes socials han estat cabdal per tirar endavant el moviment i per arribar a 

més persones.  

- Facebook de la Fera dorm al carrer: 
https://www.facebook.com/laferadormalcarrer?fref=nf 

La pàgina de facebook del moviment, al llarg de l’any 2015, des de gener fins a 

octubre, ha arribat a 594 “Me gusta”, arribant a 1522 persones que han vist la pàgina, i 

a 163 que com a mínim n’han deixat algun comentari. Convé destacar que aquesta 

xifra va en augment a mesura que passen les setmanes.   

Pel que fa a les publicacions de posts, la mitjana és de 50 Me gusta per publicació 

feta. La publicació amb més ressò ha obtingut fins a 266 “Me Gusta”.  Altres 

publicacions importants han obtingut 243, 239, 192 i 165 “Me gusta” respectivament. Al 

següent enllaç es poden visualitzar totes les publicacions realitzades en la pàgina de 

Facebook: https://www.facebook.com/laferadormalcarrer/insights/?section=navPosts  

- Twitter	de	la	Fera	dorm	al	carrer		

El twitter del moviment té 146 seguidors i ha realitzat  més de 249 twits al 2015. 

- Blog web de la Fera dorm al carrer:  http://laferadormalcarrer.jimdo.com/ 

Aquest espai web, té la finalitat d’explicar el projecte de la Fera dorm al carrer així com 

tota la seva trajectòria, a més de demanar el suport i ajuda de totes aquelles persones 

que ho vulguin. A nivell d’impacte, considerem que el bloc no ha assolit els objectius 

que s’esperaven ja que no se li ha donat tanta difusió o ressò com altres xarxes 

socials.  

5.2.4. Redacció de tres manifestos a favor d’un local 

Per tal de dotar de discurs, poder explicar reivindicar la nostra demanda vam creure 

convenient elaborar tres manifestos per part dels tres agents que conformen l’entitat. 

D’aquesta manera, tant les famílies, els infants com els monitors/es van elaborar el 

seu propi manifest. Tots tres textos, s’han compartit al llarg de l’any a través de les 

xarxes socials, a més de efectuar-ne vàries lectures en actes o esdeveniments on hem 

participat. Podem llegir els manifestos al bloc web del moviment i també a l’annex 

d’aquest mateix projecte (annex 8.2). 
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5.2.5. Elaboració d’un tríptic i un logotip del moviment 

Amb la finalitat  de difondre i donar a conèixer la nostra tasca, l’equip de monitors i 

monitores va elaborar un tríptic explicatiu i un logotip. L’equip creia imprescindible 

donar-li personalitat i identitat al moviment, per tal que tingués una imatge corporativa i 

reconeguda per tots/es aquells a qui va destinada la demanda.  

 

Logotip del moviment “La Fera dorm al Carrer” 

 

5.2.6. Composició i gravació d’una cançó 

Una de les accions més notòries, i seguint amb l’objectiu d’enfortir i donar identitat al 

moviment va ser la composició d’una cançó que expliqui la situació de la falta d’un 

espai. Per tal d’escriure la cançó es va comptar amb la col·laboració dels infants, els 

quals, per grups d’edat, se’ls va demanar frases i idees que identifiquessin amb la falta 

d’un espai propi. Amb l’ajut de tots/es els monitors/es de l’equip, vam poder gravar en 

estudi la cançó. Podeu escoltar-la al següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=xl4R3z-xq4M 

A més, podeu trobar la lletra escrita de la cançó a l’annex 8.3.  

 

5.2.7. Venta de roses i llibres per Sant Jordi 

Cada diada de Sant Jordi, l’Esplai la Fera posa una parada de venta de roses i llibres 

al centre de la ciutat, amb la finalitat d’aconseguir diners que puguin revertir-se més 

tard en projectes de l’entitat. Tot i això, malgrat esdevenir una simple campanya 

econòmica, entenem que el Sant Jordi esdevé una activitat cultural, en la defensa de 

la tradició i cultura catalana així com la llengua. Davant d’això, és un bon moment per 

treballar amb els infants el seu territori proper, i les tradicions de la cultura catalana. 

Per això, el procés fins arribar al dia de Sant Jordi, on posem la paradeta, s’inicia 
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setmanes abans a l’esplai, on els diversos grups d’edat, treballen a través de contes o 

altres materials, la Diada de Sant Jordi i altres tradicions del país.  

 

Sant Jordi 2015- Parada de llibres i roses 

 

Malgrat que aquesta activitat forma part de la quotidianitat anual de l’esplai, enguany, 

havent engegat el moviment reivindicatiu, vam creure convenient utilitzar aquest espai 

per difondre el moviment de cara la ciutadania. En aquest sentit, per cada compra de 

rosa o llibre, s’entregava un tríptic explicatiu i s’explicitava la nostra causa. Tot això, 

anava acompanyat de cartells per tota la parada on es feia visible el moviment i la falta 

d’un local.  

5.2.8. Elaboració de projecte per un local propi 

Entenem que engegar un moviment participatiu com el que vam dur a terme, havia 

d’anar acompanyat d’un marc conceptual i discursiu on s’explicités la nostra 

necessitat. Per aquets motiu, l’equip de monitors/es va redactar un projecte formal, 

amb la finalitat d’entregar-lo a l’Administració, i a totes aquelles entitats de la ciutat que 

ens van donar suport. El projecte va esdevenir la demanda formal i institucional de la 

necessitat d’un espai propi. Podeu trobar el projecte a l’annex 8.4. 

Com ja s’ha dit, a més de les accions promogudes, organitzades i liderades per la 

pròpia entitat, dins el marc del moviment de la Fera dorm al carrer, també vam 

participar en esdeveniments d’altres entitats i/o associacions de la ciutat o de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. Destaquem tot seguit, la participació en cadascun 

d’aquests actes.  
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5.2.9. Jornades per a una educació pública i de qualitat 

El passat 19 d’abril de 2015, l’esplai va tenir la oportunitat de participar a la Jornada a 

l’escola Pública, organitzades per la Comunitat Educativa de Terrassa, la qual, la 

conformen diverses AMPES, Sindicats d’Estudiants, Escoles i entitats de lleure. La 

Jornada estava destinada a reivindicar una escola pública i de qualitat, i condemnar 

les retallades pressupostàries en educació que hi havia hagut des d’aleshores. A més 

a més, era una espai festiu, on mestres, monitors/es, pares, mares i ciutadania es 

trobaven per realitzar tallers i debats sobre educació. L’esplai la Fera hi va participar ja 

que entre d’altres, va incloure un punt sobre la manca d’un local al manifest de la 

jornada (annex 8.5).  Així doncs, vam llegir el manifest i explicar la nostra situació 

davant de tots els assistents.  

 

Cartell Jornades per l’Escola Pública 

 

 

Podem trobar informació sobre la nostra participació a les jornades, podeu accedir el 

següent enllaç: http://eduvallesoc.ccoo.cat/2015/04/terrassa-jornada-per-lescola-

publica.html 

 

5.2.10. Festa major del Barri del Poblenou- Zona Esportiva 

Un dels trets d’identitat de l’esplai és la seva relació en l’entorn més proper, més 

concretament en el seu barri. En aquest sentit, la participació en actes del barri és 
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cabdal per arribar a més infants i famílies. Davant d’això, no vam perdre la oportunitat 

de participar de la festa major del nostre barri. Van ser tres dies de Festa major, on 

vam estar involucrats en l’organització. Davant d’això, vam aprofitar per fer difusió de 

la Fera dorm al carrer, repartint tríptics informatius, explicant la situació aquells que ho 

demanaven i llegint el manifest en el pregó de la festa. Gràcies això, la nostra causa 

va arribar més i millor al barri, el qual, esdevé el nucli principal d’acció de l’entitat.  

 

Lectura manifest a la festa major del barri 

 

5.2.11.  Rambla Jove 

El 22 de març vam participar a la Rambla Jove, una iniciativa de l’Esplai Can palet de 

Terrassa. La rambla jove és un espai on diverses entitats de la ciutat (esplais, entitats 

de cultura, associacions d’immigrants, etc.) poden posar una paradeta informativa 

sobre la seva tasca, i a la vegada vendre algun producte (menjar, manualitats...) per 

així aconseguir diners. En el nostre cas, el grup de joves de l’esplai, i els monitors/es 

van participar-hi amb la finalitat de difondre el moviment de la fera dorm al carrer. 

Durant tot el matí, vam explicar i informar de la situació. A més a més, vam vendre 

pastissos, els guanys dels quals, anaven destinats a cobrir possibles gestos del 

moviment.  
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5.2.12. Participació al debat polític sobre educació 

Seguint amb la línia de donar a conèixer la nostra problemàtica a l’Administració, i 

també als diversos partits polítics de la ciutat, i aprofitant la conjuntura de la campanya 

electoral per a les eleccions municipals, l’esplai va participar al debat sobre educació 

convocat per la Comunitat Educativa de Terrassa. El debat hi van participar tots els 

partits polítics amb representació al Ple municipal i girava entorn a l’Educació a nivell 

de ciutat. En el torn obert de preguntes, vam poder preguntar quin era el 

posicionament de cadascun dels partits en la situació de l’esplai la Fera, el qual es 

trobava sense local. En aquest sentit, vam poder copsar un compromís ferm de tots els 

partits polítics, per tal que l’esplai puguis disposar d’un espai adequat a les seves 

necessitats.  

El següent enllaç mostra la nostra participació en el debat, amb la pregunta i la 

resposta de tots els partits polítics: 

https://www.facebook.com/laferadormalcarrer/videos/981388855206388/ 

 

5.2.13.  Concentració al Ple municipal d’elecció del nou govern 

El passat 13 de juny, en motiu de la convocatòria dels partits polítics per a l’elecció del 

nou Ple municipal, diverses entitats i moviments socials de Terrassa van organitzar 

una concentració davant l’Ajuntament per tal de reivindicar el compliment dels 

compromisos escrits en els programes electorals i assumits durant els diversos 

debats que es van celebrar durant la campanya electoral. Mentre el Ple de 

l’Ajuntament s’escollia el nou govern, els diversos moviments van llegir el seu 

manifestos. La Fera dorm al carrer també hi va participar, donant suport i en plena 

col·laboració amb la resta de moviments i associacions que participaven. Una vegada 

més, vam aprofitar per llegir el manifest i fer visible la nostra demanda.  

El següent enllaç trobareu tota la informació sobre la mobilització on vam participar: 

http://malarrassa.cat/2015/06/15/el-nou-ajuntament-es-constitueix-sota-la-mirada-

vigilant-dels-moviments-socials/ 

També podeu accedir el manifest que vam llegir davant el consistori i que es troba 

penjat a la web de la FAVT (Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa): 

http://www.favterrassa.org/usvigilem/comunicatlafera/ 
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5.2.14.  Manifestació d’esplais per un local digne 

El passat 21 de març els monitors/es de l’esplai la Fera es van unir a la manifestació 

de la Plataforma “Localitza’t” (http://www.localitzat.org/) que neix d’un reclam de vàries 

entitats de lleure de Barcelona, en la defensa d’espais públics i que donin resposta a 

les necessitats dels esplais. Localitza’t esdevé la veu de 13 esplais de Barceona, que 

reclamen locals dignes a l’Administració, per tal d’efectuar la tasca voluntària i 

associativa amb millors condicions. Davant la seva convocatòria oberta per participar 

d’una manifestació sota el lema: “cap esplai sense local” vam creure necessari assistir-

hi, i unir-nos a la causa que tantes entitats de lleure estan immerses. Enteníem, que si  

que el projecte de la fera dorm al carrer, naixia des de la complicitat i col·laboració 

amb altres entitats que li donaven suport, havíem de ser els primers a posicionar-nos i 

participar de causes germanes i similars a la nostra.  Així mateix, la Fera dorm al 

carrer i la Plataforma Localitza’t comparteixen discurs, lema i objectiu: Locals dignes 

per tots els esplais. Calia doncs, teixir col·laboracions, i donar a conèixer fora de la 

ciutat de Barcelona, la nostra causa.  

És important matisar que centenars d’infants, famílies, joves i monitors/es van sortir al 

carrer per demanar que les administracions s’impliquin més en donar una sortida als 

esplais que no disposen de local, i aquells que si que en tenen, que siguin dignes, amb 

infraestructures adequades i adaptades a l’activitat que es promou.   

Convé destacar que la manifestació va tenir força repercussió en el mitjans de 

comunicació locals. Ens següents enllaços podeu visualitzar l’impacte: 

• http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/03/21/esplac-localitzat-manifestacio-esplai-

cau/ 

• http://www.vilaweb.cat/noticia/4180727/20140322/esplais-catalans-celebren-

localitzat-centre-barcelona.html 

• https://directa.cat/leducacio-en-lleure-reclama-reconeixement-infraestructures 

 

5.2.15. Difusió als mitjans de comunicació 

La Fera dorm al carrer va intentar, al llarg de tot el curs 2014-2015 està present als 

mitjans de comunicació, esdevenint l’altaveu a la causa del local, i mantenint a la 

ciutadania, entitats i consistori, el nostra reclam. Així mateix, el contacte amb diaris 

locals, televisió o ràdio va ser permanent. Malgrat que no sempre ho vam aconseguir, 
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en més d’una ocasió, vam tenir l’oportunitat de publicar articles en diaris sobre la 

situació de l’esplai o bé, la realització d’una entrevista a Ràdio Terrassa. Entenem 

cabdal haver pogut visualitzar i sensibilitzar la població de la nostra causa, ja que això 

ens va acostar a l’Administració, ja que vam passar a ser un tema d’interès dins el 

consistori. A continuació, podeu observar els enllaços de totes aquelles notícies en el 

si dels mitjans de comunicació, i que fan referència a la manca d’un local i a la Fera 

dorm al carrer: 

- Entrevista a la ràdio de Terrassa: http://www.ivoox.com/submari-entrevista-l-

esplai-la-fera-busca-local-audios-mp3_rf_4741606_1.html 

- Article al diari local “La Torre”: 

http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/37099/esplai/fera/busca/local 

- Article al diari local “Malarrassa”: http://malarrassa.cat/2015/09/09/esplai-la-

fera-cinc-anys-donant-servei-al-barri-i-sense-un-local/ 

 

5.3. Resum de l’impacte a nivell local i mitjans de 
comunicació 

La gran quantitat d’accions desenvolupades per l’esplai, i participacions en 

esdeveniments d’altres entitats, ens han ofert una àmplia difusió local del moviment de 

la Fera dorm al carrer a la ciutat així una àmplia col·laboració amb altres entitats de 

lleure i/o cultura. Per tal d’objectivar aquests fets, podem concretar que: 

- La Fera dorm al carrer va ser present als Mitjans de comunicació locals un total 

de 9 vegades al llarg de tot l’any 2015.  

- L’esplai, amb la finalitat de difondre i sensibilitzar sobre el moviment, va 

relacionar-se amb cinc associacions, entitats o federacions externes i un total 

de 10 entitats de lleure (en dues de les accions ja esmentades al llarg de l’any).  
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6. RECURSOS		
 

6.1. Recursos Humans 

 

#Laferadormalcarrer no seria possible sense els nostres infants i famílies, que senten 

la mateixa necessitat de tenir un espai propi que els propis monitors que hem liderat 

amb convicció aquesta reivindicació, realitzant varies accions ja esmentades amb 

anterioritat.  

 

6.1.1. Recursos Institucionals 

ATEELL 

L’Assemblea Terrassenca d’Entitats d’Educació en el Lleure (ATEELL), és una 

assemblea, formada per diversos esplais i caus de Terrassa,  a la que nosaltres 

participem. L’assemblea persegueix l’objectiu d’ajudar-nos entre tots i totes per a 

millorar l’estat de l’educació en el lleure a la ciutat i per a lluitar pels nostres infants, 

pels seus drets i la seva veu, entre d’altres.  

L’ATEELL doncs, seguint els seus objectius i tot i que encara està en procés de 

construcció, es mostra molt acord amb l’esplai a d’ajudar-nos  en aquest procés 

d’adquisició d’un local. De fet, fa poc, es va dur a terme una reunió amb el regidor de 

cultura, on es va aprofitar per comentar els estats d’alguns dels esplais que en formen 

part.  

Associació de veïns del barri de Poblenou (SOSI) 

L’associació de veïns de Poblenou, on fa relativament poc ens n’hem fet socis, un cop 

exposada la nostra situació dins el Centre Cívic Avel·lí Estrenjer, va fer una recerca de 

tots aquells locals del barri que podrien ser-nos favorables per a dur a terme la nostra 

tasca als dissabtes.  

Tot i així, però, tot i anomenar molts locals, aquests demanaven un cost que, tenint en 

compte les dimensions, no ens feien utilitat. 

De totes maneres, la seva recerca encara continua i, ens van dir que en el moment 

que trobessin algun local apte per a nosaltres, ens ho farien saber.  



LA	FERA	DORM	AL	CARRER																																																																																		ESPLAI	LA	FERA	
 
 

 33 

ESPLAC 

La Federació d’esplais la qual estem vinculats, Esplais catalans, ens va oferir l’any 

passat una formació per tal de d’obtenir recursos per a poder-nos pagar un local. En 

aquesta, ens van exposar que hauríem d’augmentar una mica la quota i que s’hauria 

d’intentar pujar el nombre d’infants. 

Hem aconseguit una cosa: augmentar el nombre d’infants (com ja hem dit 

anteriorment). Malgrat això,  tot i pujar una mica la quota, davant el temps de crisi que 

estem patint, és difícil aconseguir que es pagui al dia, ja que l’esplai prefereix que ho 

puguin pagar còmodament i que els seus fills i filles puguin venir a l’esplai. En aquest 

sentit, ens és impossible assumir el cost de lloguer d’un local. 

Tot i així, ESPLAC no deixa de donar-nos idees i ens assessora per poder tirar 

endavant el nostre projecte i fer de la nostra activitat d’esplai, un espai de més qualitat.  

Centre cívic 

El Centre Cívic Avel·lí Estrenjer, que és on actualment ens trobem, és el que de 

moment ens deixa el seu espai per poder fer la nostra feina. L’agraïment al Centre 

Cívic és total, així com les bones relacions i convivència amb el seu personal.  

Localitza’t 

L’esplai, a través d’ESPLAC, ha aconseguit fa poc, afegir-se al moviment de 

Localitza’t, que porta com a lema “cap esplai sense local”. Amb aquesta plataforma 

volem reivindicar la necessitat de dignificació de la tasca educativa dels esplais. 

Dignificant i reconeixent la nostra tasca, i l’impacte que té tant en els infants com la 

societat, és perfectament comprensible la necessitat de disposar d’un local propi 

 

6.2. Recursos materials i econòmics 

 

6.2.1 Recursos materials 

El moviment de la Fera dorm al carrer, i la realització de les accions ja esmentades, va 

significar una gran mobilització de recursos materials que es van aconseguir 

exclusivament gràcies als recursos humans esmentats. Famílies, infants, monitors/es i 

entitats col·laboradores van aportar tots aquells recursos necessaris per a la promoció 

i realització de les activitats i actes plantejats. A continuació es detalla de forma més 



LA	FERA	DORM	AL	CARRER																																																																																		ESPLAI	LA	FERA	
 
 

 34 

específica, qui va aportar els recursos materials imprescindibles al llarg de totes les 

accions. És important matisar, que la gran majoria de materials van ser d’ús quotidià i 

simultani en la gran majoria d’activitats.  

MATERIAL D’ÚS GENERAL APORTACIÓ per part de: 
PANCARTES, CARTELLS I DIFUSIÓ EN 

PAPER Equip de monitors/es, famílies i infants. 

PANCARTA PRINCIPAL Famílies 
MATERIALS D’AUDIO (EQUIP DE SO, 

PROJECTORS, MICROS, 
ORDINADORS...) 

Associació de Veïns i equip de 
monitors/es. 

ALTRA DOCUMENTACIÓ, PROJECTES, 
TRÍPTICS, PUBLICITAT Equip de monitors/es 

LOCAL EN 3D Equip de monitors/es 
MATERIAL FUNGIBLE (CARTOLINES, 
RETOLADORS, LLAPIS, BOLÍGRAFS, 

PINTURES I ALTRES MATERIALS PER 
TALLERS...) 

Equip de monitors/es, associació de 
Veïns, i esplais de Terrassa. 

 

6.2.2 Recursos econòmics 

Des del primer moment vam entendre que el moviment de la Fera dorm al carrer no 

havia de suposar cap despesa a l’entitat, i que calia aconseguir recursos des d’altres 

vies assequibles. Des d’aquesta premissa, els recursos usats es van aconseguir des 

dels que ja disposava l’entitat, i que formaven part de la quotidianitat de l’esplai. A més 

a més, des d’una perspectiva de consum responsable, es van reutilitzar i reciclar molts 

materials usats en tallers o activitats. Encara que sembli inversemblant, el projecte de 

la Fera dorm al carrer només va tenir despeses simbòliques en fotocòpies de cartells, 

tríptics o publicitat. La despesa no va superar els 100€ al llarg de tot el curs.  

Des d’un inici, la mobilització no va pressupostar cap ingrés ni despesa, ja que es 

considerava un projecte més de l’entitat, a cost zero, que es mantenia amb els 

recursos econòmics de què ja disposava l’entitat.  

 

7. AVALUACIÓ	
 

7.1.  Metodologia de l'avaluació del projecte  

Per a avaluar aquest projecte hem utilitzat diversos espais assemblearis, en el que 

participaven els diversos agents que formaven part del projecte. 
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Primerament, l’equip de monitors/es aprofitava les reunions setmanals per observar i 

valorar com anava evolucionant tot el procés. Un cop arribats a l'acció més important 

de l’any, la festa reivindicativa de la Fera dorm al carrer, es va realitzar una assemblea 

per valorar el resultat final. Aquest, el vam quantificar en les valoracions que havien 

realitzat altres entitats, així com el ressò mediàtic dels mitjans de comunicació. Aquest 

mateix procés s’ha seguit en cada una de les accions dutes a terme al llarg de l’any. 

Totes han estat avaluades.  

Paral·lelament a tot el procés, s’anava fent un seguiment informatiu amb les famílies i 

els infants, sobre com anaven veient la mobilització, tot escoltant i valorant propostes 

que aquests dos agents ens proposaven. Passant el mateix amb l’Associació de Veïns 

del barri, agent molt implicat i interessat en la nostra causa, com ja hem anat explicant 

al llarg de tot el projecte. 

Així doncs, es pot dir que per avaluar-lo, s’ha utilitzat una metodologia qualitativa, a 

través de l’observació i l’escolta activa, desenvolupant accions sorgides d’aquestes, 

per anar adaptant la necessitat de l’entitat als diversos canvis que poguessin sorgir del 

context.  

Els espais on s’han desenvolupat aquestes avaluacions, sempre s'han dut a terme a 

les sales disponibles del Centre Cívic Avel·lí Estrenjer i el local de l’Associació de 

Veïns/es de Poblenou – Zona Esportiva. 

Tot el procés del projecte, inclosa l’avaluació, s’han desenvolupat amb la llengua 

vehicular de l’esplai: el català. Aquest fet, no ha dificultat en cap cas l’avenç de la 

iniciativa, ja que sempre hem procurat transmetre les nostres idees de manera clara i 

concisa i atenent al nostre ideari en defensa de la llengua i la cultura catalana.  

 

 

7.2.  Avaluació del projecte 

La mobilització de la Fera dorm al carrer, que queda recollida en aquest projecte, ha 

esdevingut un abans i un després a l’entitat. Arran de les valoracions realitzades en els 

diversos espais i agents educatius que hi han participat (famílies, monitors/es i infants) 

s’extreuen diverses conclusions, les quals, donen entendre l’impacte del projecte i a la 

vegada, a millorar alguns aspectes en benefici de l’entitat. Tot seguit explicitem les 

diverses conclusions on s’ha arribat: 
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- Respecte la participació dels monitors/es en tot el procés 

L’equip de monitors i monitores ha fet una valoració molt positiva del procés, malgrat 

que hi ha aspectes a millorar. En primer lloc, destaquem com a punts forts el procés 

assembleari, transparent i democràtic en totes les decisions preses al llarg de l’any. 

Les reunions de seguiment sobre “la Fera dorm al carrer”, han estat el marc per 

consensuar cada una de les accions organitzades per l’equip. En aquest sentit, es 

considera que la comunicació dins l’equip ha estat clau en tot el procés.  

En segon lloc, destaquem que tots els monitors/es han complert amb les tasques i 

funcions assignades en cada acció. Considerem que la implicació per part de l’equip 

ha estat molt bona. Entenem  que per tal que això succeís ha estat important la 

sensibilització de l’equip sobre la manca d’un local i un fort sentiment de pertinença 

vers l’entitat. L’equip ha estat unit i cohesionat, funcionant com un sol agent, i donant 

una resposta unitària als conflictes sorgits. És important destacar que el gran 

recolzament de les entitats que ens donaven suport, així com de les famílies de 

l’esplai, ha ajudat a aquesta cohesió i fort sentit de la responsabilitat i el compromís.  

 

En tercer lloc, hi ha un aspecte a millorar de tot plegat, ja que en certs moments al llarg 

del procés, hem estat més pendents de la mobilització i l’objectiu del local que no pas 

del dia a dia de l’esplai. Aquest fet ens ha aportat algunes dificultats en la preparació 

de les activitats ordinàries de l’entitat, així com d’aquelles tasques quotidianes fora del 

marc de la mobilització. És bo ser ambiciosos, i prioritzar allò que més es desitja (un 

local) però no hem de perdre mai de vista l’acció setmanal que dissabte rere dissabte 

s’està duent a terme amb els infants. Una acció que en certs moments no ha estat del 

tot pensada des del punt de vista pedagògic que es necessita, entenent l’educació en 

el lleure com un espai d’aprenentatge integral de l’infant.  

 

- Respecte la participació dels infants en tot el procés 

Des d’un inici es va intentar que els infants fossin els creadors de la mobilització amb 

les seves propostes i idees inicials. Es valora molt positivament: 

- La creació d’un espai a principi de curs, destinat a que els infants fessin 

propostes sobre el moviment que engegàvem.  
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- La vinculació de tot el procés en un centre d’interès que apropava els infants la 

situació, per mitjà d’un llenguatge proper a ells/es i els feia copsar la necessitat 

de l’esplai.  

Convé destacar però, alguns aspectes a millorar que van dificultar que la mobilització 

es convertís en  un ple espai de participació real i vinculant.  

Per una banda, va ser molt difícil vehicular la necessitat d’un local a les diverses 

necessitats i característiques de cada grup d’edat. Així mateix, el centre d’interès era el 

mateix a tots els grups, fet que va dificultar l’enteniment per part dels més petits, i va 

incitar a l’avorriment per part dels més grans. Es pren consciència doncs, que no s’ha 

donat una resposta adequada a cada grup d’edat. De la mateixa manera, no tots els 

grups van treballar per igual la causa del local. És a dir, alguns van realitzar moltes 

activitats de consciència, posicionament i accions simbòliques, mentre que d’altres en 

van fer més poques. Aquest fet va incidir que no tots els infants es veiessin 

representats i identificats amb la causa, reduint així la seva participació en el procés. A 

partir de la valoració, es considera que l’autonomia pedagògica que tenen els grups 

d’edat, va afectar en la globalitat de tots els infants de l’entitat.  

Com aspecte a millorar de cara a propers projectes, creiem convenient la necessitat de 

fer més assemblees conjuntes entre tots els grups d’infants, i simultàniament treballar-

les en cada grup. De la mateixa manera, cal seguir consolidant l’assemblea amb 

infants, com un espai decisori real, i que vincula les seves propostes en accions reals.  

Per altra banda, es considera que es van fer poques activitats auto-gestionades pels 

mateixos infants. Creiem que es podrien haver creat més espais on els infants 

participessin del procés, ja sigui fent difusió de la causa, activitats amb altres entitats, 

escrits o comunicats per les xarxes socials, etc. En aquest sentit, el manifest dels 

infants, és l’únic reflex participatiu en el marc de crear discurs sobre la demanda d’un 

local. A tot això es destaca que no totes les propostes que inicialment van expressar 

als infants s’han pogut dur a terme.  

També s'ha valorat que es van pensar poques estratègies per convidar els infants a 

participar tant en el procés com a les accions dutes a terme.  

- Respecte la participació de les famílies en tot el procés 

Les famílies han estat primordials i necessàries al llarg del procés. No es pot 

concebre la mobilització i les accions realitzades sense el seu suport. Es considera 

que gràcies a les famílies, els monitors/es han tingut un suport físic i material en 
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l’organització de les diverses activitats, un suport moral en les dificultats o 

moments d’estrès, i un suport pedagògic a l’hora de crear discurs i difondre’l a la 

ciutat.   

El procés participatiu de les famílies ha estat per mitjà de la comissió de famílies 

on hi participaven pares i mares de l’entitat. Són aquestes les que han participat en 

moltes de les accions emprades. També les que ens han acompanyat en actes 

institucionals o amb reunions amb l’Ajuntament on havien de donar a conèixer la 

nostra causa.  

Com a aspectes a millorar i dificultats sorgides, es considera que la participació i 

implicació de totes les famílies no sempre ha estat possible. La comissió de 

famílies no va acabar de ser del tot representativa, ja que no tots els pares i mares 

de l’entitat hi van participar activament. En defensa d’això però,  cal dir, que el 

suport a la causa era unitari i manifestat verbalment en converses informals.  

Creiem que hauria fet falta millorar els canals de comunicació sobre la mobilització, 

per tal que totes les famílies disposessin de la mateixa informació i així motivar-les 

a participar. Possiblement la gestió de tot el procés, va fer descuidar la 

comunicació en més d’una ocasió.  

- Respecte la mobilització i el seu impacte a la ciutat 

Com es pot copsar al llarg del projecte l’impacte de la mobilització i les accions que 

se’n derivaven, va ser molt positiu a l’hora de rebre respostes per part de 

l’Administració i la ciutadania. Després de fer-ne una valoració, s’arriben a les 

següents conclusions: 

- Les xarxes socials i els comunicats de difusió sobre “La Fera dorm al carrer” ha 

esdevingut un element significatiu, d’identitat i imprescindible per la 

supervivència de la mobilització. Sense el ressò, la difusió i la comunicació via 

facebook, twitter, blog o web, l’impacte hauria estat molt minoritari.  

- Les relacions externes han estat primordials per tal que l’entitat tingués suports, 

augmentant la seva visibilitat i reconeixement allà on actuava. També es 

considera que arran de l’experiència realitzada en el marc de la mobilització, 

l’esplai s’ha convertit en un referent social, enfortint la seva acció a nivell local i 

consolidant el seu model com esplai participatiu i implicat en els afers de la 

ciutat.   
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- Els recursos mobilitzats han estat molts, i sovint coordinar-los no ha estat fàcil. 

Es creu que la comunicació ha estat l’element essencial i que algunes vegades 

ha fallat, provocant una descoordinació a l’hora de preparar accions, fer un 

seguiment conjunt de la mobilització, etc. Malgrat això, es valora l’esforç per 

part de tots els implicats, per tal que el procés fos assembleari i participatiu.  

 

- Respecte l’objectiu en la consecució d’un local per l’esplai 

Aquesta última conclusió, no esdevé tant una valoració del projecte sinó un resultat 

visible, tangible i real. Arran de la mobilització, el passat mes d’octubre de 2015 

(havent començat el curs 2015-2016) vam rebre una proposta formal per part de 

l’Ajuntament de Terrassa.  

Aquesta  era per la cessió d’un local buit (d’una antiga Oficina Bancària) i que es troba 

just al costat del centre Cívic on realitzem la nostra activitat. És a dir, l’Administració es 

va comprometre a pagar un lloguer, i cedir-nos l’espai, a canvi que nosaltres féssim 

una aportació mensual fixe. La proposta va estar deliberada per l’equip de monitors/es, 

per les famílies i els infants i finalment, va ser acceptada. El local, tot i no disposar dels 

metres quadrats que desitjaríem per donar una millor resposta a la nostra activitat, ens 

aportarà l’autonomia de moviments que demanàvem.  

Entenem doncs, que aquest ha estat el resultat palpable de la mobilització, els fruïts 

sembrats d’aquest projecte, i una resposta al procés participatiu engegat.  

Convé considerar que fins a principis del segon trimestre no disposarem de l’espai, i 

que aquest caldrà adaptar-lo i reformar-lo en un esplai, de manera que fins a finals de 

curs o principis del curs 2016-2017 no estarà en ple funcionament i activitat. Tenim clar 

però, que el procés de reforma (convertir una entitat bancària en un esplai) volem que 

sigui tant o més participatiu que la mobilització, amb la implicació de tots els agents 

educatius de l’entitat.  

Aquest gir que ha fet la situació, i que no només s’explica per “La Fera dorm al carrer” 

sinó també per la voluntat de l’Ajuntament de dotar-nos d’aquest espai, ens obliga a 

buscar vies d’ingressos alternatives que fins aleshores no teníem. Davant d’això, 

entenem que en cas d’obtenir el premi pel qual ens presentem, els diners estaran 

destinats al manteniment i reforma d’aquest nou local.  
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Ha estat difícil, però finalment, l’esplai ho ha aconseguit. No volem que això ens 

acomodi, ja que l’educació, entesa com la millor inversió pel futur,  és el punt de mira 

dels nostres actes i objectius. Així doncs, seguirem educant, dissabte rere dissabte, 

relacionant-nos amb entitats externes i actuant localment per canviar les coses 

globalment.  

 

7.3.  Accions futures  

Davant això, no volem aturar la lluita que va engegar ara fa gairebé un any, i, per 

aquesta raó, volem mantenir i engegar noves accions que facin recordar l'essència 

d'aquest projecte: 

• Mantenir la pàgina de Facebook de “La Fera dorm al carrer”, com a espai 

mediàtic per a seguir reivindicant la dignitat de les entitats d'educació en el 

lleure, així com les entitats educatives en general.  

• Presentar projectes que puguin ajudar econòmicament a la manutenció de 

l'espai desitjat. 

• Realitzar una auca, que rememori la història i el seu procès. Aquest, es trobaria 

a les parets del nou local.  

Totes aquestes accions no són tancades, sinó que seguiran essent un debat obert a 

les assemblees de monitores, monitors, infants i famílies, per tal de no oblidar ni deixar 

caure en l'oblit, un projecte com el que ha sigut i serà la Fera dorm al carrer.  
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8. ANNEXOS	

8.1. Cartell trobada reivindicativa 
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8.2. Manifestos 

 

MANIFEST DE LES FAMÍLIES EN FAVOR D’UN LOCAL PROPI 

 

A quién corresponda: 

No solo debemos preocuparnos por el mundo que vamos a dejar a nuestros 

hijos, sino también que hijos vamos a dejar a este mundo. 

El quienes somos, no solo viene marcado por los genes que se nos transmiten 

biológicamente, sino también se forja por todo lo que compone nuestro entorno, 

la familia, la escuela, los amigos y un sinfín de etcéteras  

El quienes somos, también se forja a través de las diversas vivencias. Pero 

sobre todo, las vivencias de nuestra infancia , que son las que nos permiten ver 

dentro de la inocencia que “todo es posible” 

Nosotros, como padres  participantes del Esplai LA FERA y siendo 

conocedores de la situación actual por la que atraviesa la solicitud formulada 

para la obtención de un lugar físico donde proseguir con este proyecto, no 

podemos mostrarnos indiferentes ante este atropello y queremos manifestar 

nuestra postura  delante de las autoridades competentes de nuestra ciudad. 

 

Los padres componentes del esplai LA FERA manifestamos, nuestro total 

apoyo en esta petición de local oficial, para que este equipo de jóvenes siga 

adelante con el proyecto iniciado hace ya 5 años. Años a lo largo de los cuales 

han servido de soporte social y como centro integrador y de convivencia para 

las familias de nuestra zona aun sin tener una localización propia. 

 Llegar a este punto no ha sido fácil, se han llamado a varias puertas y todos 

hemos sido pacientes delante de un tema tan sensible como son nuestros 

infantes.   
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Nuestra petición es un derecho, derecho al cuál recurrimos, teniendo en cuenta 

que ahora el esplai acoge a casi 80 niños de diversas edades. Nuestras 

movilizaciones seguirán con la finalidad que se nos de a todos una solución.  

La FERA DORM AL CARRER es un reclamo al cual nos sumamos todos y 

exigimos solución.  

 

MANIFEST #laferadormalcarrer  
de l’equip de monitors/es 

 
 

L’esplai la Fera neix l’any 2010, després que l’equip de monitors i monitores de l’antic 

Esplai Sant Valentí, decidís engegar un nou projecte al barri del Poblenou. Actualment 

es troba amb un fort arrelament i impacte al barri, malgrat que li manca el més 

important, un espai propi.  

 

Segons l’article 11 (Ciutadania activa) de la llei dels drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència, del Parlament de Catalunya, els poders públics han de 

fomentar la solidaritat i la sensibilitat social per tal que s’incrementi la participació 

social dels infants i els adolescents i es generin espais socials nous que dinamitzin la 

participació responsable d’aquest sector de la població i afavoreixin la convivència i la 

integració social en l’àmbit veïnal i local. 

De similar manera ho exposa a l’article 23 i 57 de la mateixa llei.  

 
Emparant-nos en aquesta llei, la situació actual de l’esplai la Fera és cada cop més 

insostenible: infants i joves sense sala pròpia;  manca absoluta d’autonomia per 

personalitzar els espais i per decidir els horaris de les activitats; sopars o activitats 

amb famílies en els que hem de pagar espais; dificultats per guardar el material; i 

abscència d’un espai de reunió formal pels monitors/es. 

No hi ha locals o no busquem suficient? Sigui com sigui, volem fer ressonar la nostra 

veu per tot el barri, per tot el districte, per tota la ciutat. Perquè el boca orella i el suport 

mutu pugui contribuir a la nostra causa. Volem lluitar  pel futur de l’esplai, volem 

continuar essent la Fera de Poblenou: un barri que ens el creiem (que el coneixem), 

ens l’estimem i amb el que tenim més sentiment de pertinença que en cap altre.  
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Durant aquests cinc anys, hem crescut, hem teixit xarxes, tant a nivell de barri amb 

l’Associació de veïns/es, com a nivell de ciutat, amb l’Assemblea d’Educació en el 

Lleure (ATEELL); com a nivell territorial amb ESPLAC, la nostra federació. 

Amb tot, i amb la finalitat d’assolir l’objectiu,  proposem dues vies assequibles: 

convenis entre l’Administració Pública i l’entitat  perquè ens cedeixin un espai adequat, 

o bé la subvenció per l’adquisició o l’arrendament d’un espai.  Tot i així, qualsevol 

proposta en benefici de l’esplai, serà deliberada.  

L’equip de monitors/es, actualment format per 15 persones,  seguirà treballant cada 

dissabte pels seus 75 infants i les seves respectives famílies. No podem deixar 

d’agrair, el suport que ens donen aquestes i totes aquelles persones afins a la nostra 

causa.  

 

L’educació en el lleure viu i creix al carrer, però també necessita un niu on poder 

gestar-se. Cal seguir dignificant la tasca educativa dels esplais i caus , que esdevé una 

part important en el creixement integral de molts infants i motor de canvi social. Tots/es 

junts/es lluitem perquè cap esplai es quedi sense local! Per reconeixement i per 

dignitat.   

 

MANIFEST INFANTS  

Per què necessitem un local propi? Per tenir un espai on poder anar cada 

dia de la setmana, i tenir el dret a fer el que vulguem.  

Però ja tenim un centre cívic on fer esplai no? Si, però durant 5 anys l’esplai 

ha crescut molt i necessitem un espai més gran. A més, quan plou no podem 

fer esplai perquè no hi cabem.  

I per què no fem esplai al carrer? Ja en fem, però al carrer no sempre 

podem fer el mateix que dins un local propi 

- I realment ens cal un espai propi? Si, volem un lloc on poder fer 
activitats, on puguem expressar-nos lliurement, i pintar-lo com 
vulguem. Un local amb llibertat, on puguem guardar menjar, convidar 
altres esplais, fer activitats de nit o sopars, i també festes del pijama. 
Però com hauria de ser aquest local? Doncs amb una sala per cada 
grup, on hi puguem posar el nostre nom, i una altre perquè els monitors 
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i monitores puguin treballar millor i guardar el material. Així, la Fera 
podrà guardar les seves coses i dormir a les nostres sales.  

- I per què encara no us han donat un local? Perquè no valoren la 
importància que té per nosaltres i creuen que no val la pena invertir 
tants diners en aquesta activitat de lleure. També perquè no es troben 
en la nostra situació.  

- I només l’Esplai la Fera demana un local? No, altres esplais i caus no 
tenen local, o tenen problemes per jugar en el seu. Per això, hem de 
treballar junts, perquè així, si fem soroll, ens sentirà més gent. Tots els 
esplais i caus haurien de tenir local. Per això tots els nens i nenes de 
l’Esplai la Fera demanem que ens escoltin, i que ens facin cas. Volem 
un local propi! 
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8.3. Lletra de la cançó 

UN NOU LOCAL  

EN DEFENSA DELS DRETS DELS INFANTS, 

VOLEN FER-SE ESCOLTAR,  JA NO ENS PARARAN,  

NO ENS SILENCIARAN, 5 ANYS D’ESPLAI SÓN HORES, 

 POEMES I MEMÒRIES, AVENTURES I GIMCANES,  

LOCURES I MARMOTES….LOCURES I MARMOTES… 

A LA PLAÇA LA CULTURA HEM VINGUT A CELEBRAR, QUE SOM LA FERA DEL 
POBLE QUE NO PODRAN MAI CALLAR 

A LA PLAÇA LA CULTURA ENS HEM VINGUT A MANIFESTAR, PERQUÈ LA 
GÀBIA ÉS PETITA, VOLEM PER NOSALTRES….UN NOU LOCAL!!! 

UN LOCAL, NO DEMANEM RES MÉS QUE UN ESPAI PER JUGAR (X4) 

VOLEM COMUNICAR A TOTES LES PERSONES,  

VOLEM LLENÇAR UN MISSATGE REBEL I COMBATIU,  

A LES ENTITATS DE LLEURE, A L’EDUCACIÓ EN EL MÓN,  

POBLENOU ENS REPRESENTA, ESTÀ EN EL NOSTRE COR, 

 ÉS ORGULL PEL NOSTRE BARRI, UNA FERA SENSE PORT, 

 CINC  ANYS D’ESPLAI SÓN GANES, CANÇONS I ABRAÇADES,  

CINC ANYS SENSE LOCAL SÓN MOLTS, CINC ANYS SENSE LOCAL SÓN 
MOLTS!! 

A LA PLAÇA LA CULTURA HEM VINGUT A CELEBRAR, QUE SOM LA FERA DEL 
POBLE QUE NO PODRAN MAI CALLAR 

A LA PLAÇA LA CULTURA ENS HEM VINGUT A MANIFESTAR, PERQUÈ LA 
GÀBIA ÉS PETITA, VOLEM PER NOSALTRES….UN NOU LOCAL... 
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8.4. Projecte de Locals 

 

 

 

 

 

Projecte d’un Local per l’Esplai la 

Fera de Poblenou 

 

Necessitat d’un espai propi per l’Esplai 
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1.Introducció	

1.1	Justificació	del	projecte	

D’entrada	pretenem	destacar	 i	exposar	els	arguments	principallls	de	les	pretensions	d’aquest	

projecte,	per	 les	quals	creiem	que	 la	necessitat	de	comptar	amb	un	espai	propi	dins	 l’esplai,		

cada	vegada	s’està	fent	més	evident	per	a	l’entitat.	Els	motius	argumentats	són	els	següents:		

-Més	de	50	inscripcions	 i	amb	una	mitjana	de	més	de	45	infants	(2	grups	de	10,	2	grups	de	

més	de	15).	

Dos	anys	enrere	aquest	 fet	possiblement	ni	el	plantejàvem,	però	 	el	creixement	 	ha	estat	un	

dels	objectius	en	el	desenvolupament	dels	quatre	anys	del	projecte.	Davant	 la	xifra	d’infants	

actual,	 volem	 fer	 evident	 la	 necessitat	 d’un	 espai	 propi,	 donades	 les	 circumstàncies	 i	

l’engrandiment	 de	 l’entitat.	 Per	 nosaltres	 es	 una	 qüestió	 molt	 destacable,	 ja	 que	 anys	

anteriors,	teníem	problemes	per	omplir	activitats	com	les	colònies	o	sortides,	un	aspecte	que	

ha	canviat	radicalment	aquest	any.	Tot	hi	no	estar	en	els	nostres	principals	objectius,	el	fet	de	

comptar	 amb	un	 local	 o	 espai	 propi,	 simultàniament	 amb	el	 creixement	 de	 l’entitat,	 esdevé	

una	prioritat	a	treballar	amb	la	finalitat	d’	oferir	una	educació	de	qualitat	als	infants	i	joves	del	

barri.		

-Gran	millora	en	l’aproximació	al	barri	

Gràcies	 a	 la	 nostra	 col·laboració	 recíproca	 amb	 l’AA.VV	 del	 barri	 de	 Poblenou,	 la	 qual	 en	

formem	part	ja	fa	més	d’un	any	i	amb	notòries	satisfaccions	per	les	dues	parts,	podem	dir	que	

estem	integrats	al	barri	i	hi	participem	de	forma	activa.	L’esplai	conforma	la	representació	dels	

infants	i	joves	del	barri	dins	l’associació	fet	que	ens	ha	obert	les	portes	al	barri	en	molts	sentits	

i	 ens	ha	aportat	 grans	 	millores	en	 tema	d’infraestructures	 i	 espai,	 ja	que	 comptem	amb	 les	

claus	del	seu	local	per	reunir-nos	sempre	que	no	la	usin	altres	entitats.		

-Fort	sentiment	de	pertinença	a	l’esplai	entre	infants,	monitors/es	i	famílies.	

En	 l’actualitat,	 podem	 afirmar	 que	 la	 cohesió	 en	 totes	 les	 parts	 del	 nostre	 projecte	 ha	

començat	 a	 funcionar	 amb	 nous	 i	 diversos	 engranatges	 i	 xarxes.	 Tant	 infants,	 famílies,	 com	

l’equip	 de	 monitors/es,	 pensant	 que	 aquesta	 era	 una	 qüestió	 en	 la	 que	 ens	 veiem	 força	

limitats,	sobretot	per	 la	manca	d’un	espai	propi,	vàrem	treballar	per	enfortir	el	sentiment	de	
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pertinença.	L’esforç	i	cohesió	de	l’equip	de	monitors/es	que	han	treballat	en	aquest	sentit	amb	

infants	i	famílies	està	fent	possible	el	creixement	de	l’entitat	no	només	en	nombre	sinó	també	

en	sentiment,	arrels,	històries	i	emocions.	

	

2.Context	i	necessitats	

			2.1	El	barri	

Terrassa	és	una	població	amb	una	gran	diversitat	cultural.		El	barri	del	Poblenou	està	situat	al	

nord-oest	de	la	ciutat	i	es	constitueix	bàsicament	per	habitatges	unifamiliars,	tot	i	que	també	

hi	ha	presència	de	blocs	plurifamiliars.	Aquest	barri	ha	patit	un	gran	creixement,	tant	a	nivell	

estructural	com	en	nombre	d’habitants,	ocasionant	un	augment	de	la	franja	de	la	població	més	

jove.	En	 termes	generals	es	 tracta	d’un	barri	de	 famílies	 treballadores	de	classe	mitja-baixa	 i	

fills	 d’immigrants	provinents	principalment	del	 sud	d’Espanya,	 que	 van	migrar	 a	 Terrassa	 als	

anys	60.	A	prop	de	l’escola	i	el	barri	hi	ha		infants	amb	risc	d’exclusió	social,	i	molts	d’aquests	

formen	part	de	plans	d’intervenció	sociocultural	 i	d’educadors	socials.	Els	monitors	de	casals	

hem	 d’estar	 en	 continu	 contacte	 amb	 els	 educadors	 socials	 degut	 a	 la	 presència	 d’infants	

becats,	els	quals,	disposen	d’	un	nivell	socioeconòmic	baix	o	bé	necessiten	una	atenció	especial	

fruit	d’alguna	discapacitat,	famílies	desestructurades,	etc.	En	l’últim	any,	el	nombre	de	famílies	

que	 necessiten	 beca	 ha	 augmentat	 considerablement	 degut	 a	 la	 crisi	 econòmica,	 fet	 que	

comporta	un	esforç	per	part	de	serveis	socials,	l’ajuntament	i	l’esplai	per	oferir	el	mateix	servei	

que	cada	any	però	amb	menys	recursos	econòmics.		

Finalment,	cal	matisar	que		el	barri	està	compost	per	una	gran	diversitat	de	població,	

majoritàriament	immigrant.	Aquesta	immigració	l’està	dotant	d’una	bona	relació	entre	

les	 diferents	 cultures	 que	 estableixen	 contacte,	 així	 com	 	 els	 valors	 en	 el	 respecte	 i	

tolerància	dels	altres,	i	vers	les	famílies	autòctones	que	també	hi	conviuen.	

			2.2	Necessitats	de	l’esplai:	la	necessitat	d’un	local	propi	

Actualment,	podem	constatar	que	d’uns	anys	endavant	hem	anat	aconseguint	certes	millores	

logístiques	pel	que	fa	a	espais	disponibles	 i	 fins	 i	 tot,	ens	han	cedit	una	sala	de	calderes,	per	

guardar	el	material	de	què	disposa	l’entitat.	Tot	i	així,	les	condicions	d’aquesta	sala	en	alguns	

casos	 no	 acaba	 de	 resultar	 com	 ens	 agradaria	 ja	 que	 la	 humitat	 fa	 que	 es	malmetin	 alguns	

materials.		
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A	l’hora	de	fer	l’activitat	amb	els	infants,	els	dissabtes	contem	amb	la	sala	polivalent	que	es	pot	

fer	ús	doble	ja	que	es	converteix	en	dos.	A	més	contem	amb	una	sala	addicional.			Així	mateix,	

el	 fet	de	ser	de	 l’associació	de	veïns	ens	ha	permès	contar	amb	el	 local	d’aquests	on	també,	

compartim	espai	amb	“El	Bitxo	del	torrent	mitjaner”.	En	general,	podem	utilitzar	 la	SOSI	pels	

moments	 de	 reunió,	 entre	 setmana	 o	 fins	 i	 tot	 per	 fer	 esplai	 amb	 alguns	 grups	 d’edat.	 La	

inclusió	 dins	 la	 SOSI	 ha	 estat	 un	 dels	 temes	 que	 hem	 anat	 negociant	 i	 pactant	 al	 llarg	 del	

temps,	paral·lelament	al	creixement	de	l’entitat,	i	a	la	millora	en	les	relacions	externes.	

En	resum,	es	podria	dir	que	contem	amb	unes	condicions	més	que	aptes	per	a	desenvolupar	la	

nostra	tasca	educativa	els	dissabtes	a	la	tarda	i	no	volem	ser	perfeccionistes	ni	“tiquismiquis”	

però	si	aspirar	a	millorar.	Per	això	volem	fer	constar	alguns	dels	conflictes	en	els	quals	ens	hem	

trobat	i	que	dificulten	la	nostra	tasca	educativa.	

	

• El	primer	conflicte	que	volem	destacar	es	el	fet	d’estar	limitats	a	ajustar-nos	als	horaris	

del	Centre	Cívic	en	gairebé	totes	les	nostres	accions.	Els	dissabtes	el	Centre	Cívic	tanca	

a	les	19:50,	mentre	que	la	nostra	activitat	finalitza	a	les	19:15.	

	Tenim	dificultats	horàries	a	l’hora	d’agafar	el	material,	recollir	i	deixar	impecables	les	

sales	 les	 quals	 haguem	 fet	 ús,	 	 en	 l’ús	 setmanal	 de	 sales	 o	 en	 si	 volem	dur	 a	 terme	

alguna	gestió	o	qualsevol	ús	extra,	com	el	sopar	de	nadal	(Pel	qual	ens	cobren	un	plus	

força	elevat,	 cada	vegada	més.	 	En	definitiva,	qualsevol	moviment	o	 tasca	de	 l’esplai	

està	 subjecte	a	 les	 limitacions	horàries,	així	 com	a	 la	gestió	burocràtica	per	a	 l’ús	de	

sales	 (per	demanar	una	 sala	entre	 setmana	o	 fora	de	 l’horari	d’esplai	 cal	omplir	una	

sol·licitud	 i	 esperar	 que	no	estigui	 reservada	per	 altres	 entitats).	 Podríem	 concloure,	

expressant	que	no	disposem	d’autonomia	de	moviments	dins	el	Centre	Cívic,	cosa	que	

dificulta	la	nostra	tasca,	la	qual,	tot	i	les	dificultats,	segueix	mantenint	un	fort	impacte	

social	al	barri.		

• En	segon	lloc,	constantment	hem	rebut	alertes	d’accions	que	havien	fet	altres	entitats	

com	 deixar	 la	 cuina	 sense	 recollir	 o	 també,	 algunes	 vegades,	 	 ser	 exageradament	

pulcres	 amb	 la	 neteja	 del	 sòl	 o	 deixar-se	 la	 finestra	 un	 poc	 oberta	 una	 finestra.	 Cal	

constatar,	que	l’esplai	sempre	dedica	part	de	la	seva	activitat	a	netejar	i	que	les	sales	

quedin	 impecables.	 Entenem	 a	 més,	 que	 la	 neteja	 és	 una	 part	 més	 de	 la	 tasca	

educativa,	de	manera	que	s’exercita	amb	els	 infants,	amb	 l’objectiu	que	construeixin	

uns	hàbits	concrets.	
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• Per	 últim,	 moltes	 vegades	 ens	 trobem	 amb	 la	 incompatibilitat	 amb	 les	 entitats	 o	

associacions	que	duen	a	terme,	a	la	vegada	que	nosaltres,	la	seva	tasca.	Per	exemple,	

sovint	hi	ha	 trobades	dels	avis	del	barri	 i	 coincideix	que	estem	amb	els	 infants,	 cosa	

que	 dificulta	 el	 desenvolupament	 de	 l’activitat	 per	 les	 dues	 parts.	 Altres	 vegades,	

activitats	de	força	grandària	com		els	assajos	de	tabals	ens	dificulten	certes	activitats.	

Convé	 destacar	 que	 la	 relació	 amb	 aquestes	 entitats	 és	 molt	 bona,	 i	 sempre	 hi	 ha	

hagut	una	gran	cordialitat	i	convivència	tot	i	les	dificultats	que	ens	puguem	ocasionar.		

• Finalment,	no	podem	decorar,	ni	 tocar	ni	moure	res	de	 les	sales	del	Centre	cívic.	Tot	

s’ha	de	deixar	tal	com	està.	Davant	d’això	és	molt	difícil	que	els	infants	tinguin	un	espai		

on	identificar-se	i	fer-se’l	seu.	La	falta	d’identificació	i	construcció	d’un	espai	propi	per	

part	dels	infants	dificulta	el	poder	oferir	una	educació	de		més	qualitat.		

	

A	partir	de	 les	dificultats	 i	 conflictes	en	què	ens	 trobem,	com	esplai	 la	Fera	necessitem	 i	

demanem	un	local	propi	per:	

• A	 nivell	 d’espai	 necessitem	 un	 local	 perquè	 el	 nombre	 d’infants	 ha	 crescut.	 Per	

treballar	i	oferir	una	educació	de	qualitat,	cal	que	cada	grup	disposi	de	la	seva	pròpia	

sala,	i	que	els	monitors	també	puguin	tenir-ne	una.		

• Els	 infants	 no	 s’identifiquen	 amb	 el	 Centre	 Cívic.	 Entenem	que	 per	 oferir	 una	millor	

educació,	cal	tenir	un	espai	on	infants	i	joves	s’identifiquin,	se’l	facin	seu	i	hi	tinguin	un	

lligam.	L’esplai	necessita	un	espai	decorat	pels	mateixos	infants.	

• Necessitem	un	local	propi	per	tenir	un	espai	on	preparar	les	activitats	sense	limitacions	

horàries,	 burocràtiques	 o	 d’espai.	 	 Amb	 quatre	 anys	 no	 hem	 pogut	 realitzar	

ambientació	ni	cap	decoració	pel	Centre	d’Interès	setmanal.		

• També	un	espai	on	fer	reunions,	trobades,	formacions	i	treballar	més	còmodament.		

• Necessitem	autonomia	,	ja	que	les	limitacions	horàries,	burocràtiques	i	d’espai	limiten	

la	nostre	tasca	pedagògica	i	dificultem	l’acompliment	d’objectius	educatius	plantejats.		
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3.	Presentació	de	l’entitat	

3.1	Presentació	

L’Esplai	la	Fera	de	Poblenou	és	una	entitat	sense	ànim	de	lucre	lligada	al	voluntariat	del	

lleure	infantil	de	Terrassa	que	es	creà	l’any	2010	per	a	donar	resposta	a	la	necessitat	

d’una	organització	com	aquesta	al	barri	del	Poblenou	/	Zona	Esportiva	de	Terrassa.	

L’esplai,	 enguany,	 després	 d’un	 fort	 treball,	 en	 menys	 de	 4	 anys,	 i	 amb	 interacció	

constant	amb	el	barri,	compta	amb	més	de	60	 infants	 i	un	equip	de	17	monitors	fixe	

que	permet	el	bon	funcionament,	creixement	i	coordinació	d’aquest	projecte.		

	

3.2	Definició	de	l’entitat	

L’Esplai	 la	 Fera	de	Poblenou	 treballa	 tot	 el	 curs	per	 a	 garantir	 que	 la	nostra	manera	

d’entendre	 l’educació	 quedi	 plasmada	 i	 resumida	 en	 una	 sola	 finalitat	 i	 objectiu.	

Aquest,	 està	 reflectit	 en	 totes	 les	 nostres	 accions	 i	 pensaments	 alhora	 de	 participar	

amb	l’entitat,	el	qual	podríem	resumir	de	la	següent	manera:		 oferir	 una	 educació	

paral·lela	i	complementària	a	l’infant.		

L’esplai	 ofereix	 una	 educació	 laica,	 donant	 resposta	 a	 les	 necessitats	 dels	 infants	 i	

joves,	 als	 seus	 interessos	 i	 inquietuds,	 amb	 la	 finalitat	 de	 complementar	 el	 seu	

creixement	integral	juntament	amb	els	altres	agents	educatius,	a	més	de	construir	un	

model	de	societat	diferent,	on	prevalgui	la	igualtat,	la	justícia	i	la	pau,	entre	d’altres.		

L’esplai	no	només	 treballa	a	nivell	d’entitat,	 sinó	que	paral·lelament	es	 relaciona	per	

fer	 xarxa	 i	 teixir	 un	 model	 associatiu	 conjunt	 amb	 entitats	 que	 treballen	 cap	 una	

direcció	semblant.	Les	relacions	externes	amb	altres	col·lectius	esdevenen	la	clau	per	

seguir	creixent,	compartint	recursos	i	promovent	l’impacte	social	de	l’esplai.	Entre	els	

col·lectius	 d’on	 formen	 part	 i	 on	 es	 creen	 sinèrgies	 de	 treball	 compartides	 hi	 ha:	

l’ATEELL,	 ESPLAC,	 la	 SOSI,	 i	 la	 Comunitat	 Educativa	 de	 Terrassa.	 Gràcies	 a	 la	

col·laboració	amb	aquestes	entitats	podem	compartir	objectius	i	inquietuds	en	comú	i	

actuar	de	forma	conjunta.			
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3.3	Situació	actual	

En	 el	 quart	 any	 com	 a	 Esplai	 la	 Fera,	 podem	 afirmar	 que	 l’entitat	 està	 en	 un	 moment	

d’expansió	 ja	 que,	 tant	 l’equip	 de	 monitors/es,	 com	 el	 nombre	 d’infants,	 joves	 i	 famílies	

implicades	en	el	projecte	ha	crescut	 	de	manera	 important.	Aquest	curs,	 l’equip	de	monitors	

està	conformat	per	17	persones	entre	les	quals	hi	ha	5	noves	incorporacions,		preparades	amb	

sessions	 auto-formatives.	 L’esplai	 està	 format	 per	 dos	 directors	 de	 lleure	 i	 un	 el	 procés,	 6		

monitors/es	amb	el	títol	i	quatre	que	estan	en	procés.		

Tots	 els	 membres	 de	 l’equip,	 en	 major	 o	 menor	 grau,	 disposem	 d’una	 clara	 convicció	 i	

motivació	 per	 dur	 a	 terme	 totes	 aquelles	 tasques	 necessàries	 per	 tirar	 endavant	 la	 tasca	

educativa	 que	 es	 desenvolupa	 en	 el	 temps	 de	 lleure	 dels	 infants	 i	 joves.	 Assumim	 totes	 les	

funcions	i	compromisos	que	requereix	la	tasca	educativa,	i	seguim	acuradament	un	procés	de	

preparació,	realització	i	avaluació	de	les	nostres	accions.	La	preparació,	realització	i	avaluació	

són	 el	 clar	 resultat	 de	moltes	 hores	 de	dedicació	 i	 compromís	 per	 tots	 els	membres	 que	 en	

formem	part,	en	el	que	també.	podem	destacar	un	increment	notable	en	relació	el	creixement	

exponencial	de	l’entitat.	

4.	Presentació	de	les	entitats	que	recolzen	aquest	projecte	

A	 continuació	 presentarem	 els	 diferents	 col·lectius	 als	 qui	 els	 hi	 hem	 exposat	 la	 nostra	

problemàtica	 i	s’han	mostrat	receptius	a	ajudar-nos	per	tal	de	millorar	el	nostre	estat	actual.	

Tots	aquests	col·lectius	estan	en	constant	relació	i	interacció	amb	nosaltres,	i	de	fet,	l’esplai	hi	

forma	part	d’un	manera	participativa	des	de	fa	temps.		

4.1	ATEELL	

L’Assemblea	 Terrassenca	 d’Entitats	 d’Educació	 en	 el	 Lleure	 (ATEELL),	 és	 una	 assemblea,	

formada	per	 diversos	 esplais	 i	 caus	 de	 Terrassa,	 	 a	 la	 que	nosaltres	 participem.	 L’assemblea	

persegueix	 l’objectiu	d’ajudar-nos	entre	 tots	 i	 totes	per	 a	millorar	 l’estat	de	 l’educació	en	el	

lleure	a	la	ciutat	i	per	a	lluitar	pels	nostres	infants,	pels	seus	drets	i	la	seva	veu,	entre	d’altres.		

L’ATEELL	doncs,	seguint	els	seus	objectius	i	tot	i	que	encara	està	en	procés	de	construcció,	es	

mostra	molt	acord	amb	l’esplai	a	d’ajudar-nos		en	aquest	procés	d’adquisició	d’un	local.	De	fet,	

fa	poc,	es	va	dur	a	terme	una	reunió	amb	el	regidor	de	cultura,	on	es	va	aprofitar	per	comentar	

els	estats	d’alguns	dels	esplais	que	en	formen	part.		
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4.2	Associació	de	veïns	del	barri	de	Poblenou	(SOSI)	

L’associació	 de	 veïns	 de	 Poblenou,	 on	 fa	 relativament	 poc	 ens	 n’hem	 fet	 socis,	 un	 cop	

exposada	 la	 nostra	 situació	 dins	 el	 Centre	 Cívic	 Avel·lí	 Estranjer,	 va	 fer	 una	 recerca	 de	 tots	

aquells	 locals	 del	 barri	 que	 podrien	 ser-nos	 favorables	 per	 a	 dur	 a	 terme	 la	 nostra	 tasca	 als	

dissabtes.		

Tot	i	així,	però,	tot	i	anomenar	molts	locals,	aquests	demanaven	un	cost	que,	tenint	en	compte	

les	dimensions,	no	ens	feien	utilitat.	

De	 totes	 maneres,	 la	 seva	 recerca	 encara	 continua	 i,	 ens	 van	 dir	 que	 en	 el	 moment	 que	

trobessin	algun	local	apte	per	a	nosaltres,	ens	ho	farien	saber.		

4.3	ESPLAC	

La	Federació	d’esplais	 la	qual	estem	vinculats,	Esplais	catalans,	ens	va	oferir	 l’any	passat	una	

formació	 per	 tal	 de	 d’obtenir	 recursos	 per	 a	 poder-nos	 pagar	 un	 local.	 En	 aquesta,	 ens	 van	

exposar	que	hauríem	d’augmentar	una	mica	la	quota	i	que	s’hauria	d’intentar	pujar	el	nombre	

d’infants.	

Hem	 aconseguit	 una	 cosa:	 augmentar	 el	 nombre	 d’infants	 (com	 ja	 hem	 dit	 anteriorment).	

Malgrat	això,		tot	i	pujar	una	mica	la	quota,	davant	el	temps	de	crisi	que	estem	patint,	és	difícil	

aconseguir	que	es	pagui	al	dia,	ja	que	l’esplai	prefereix	que	ho	puguin	pagar	còmodament	i	que	

els	seus	fills	i	filles	puguin	venir	a	l’esplai.	En	aquest	sentit,	ens	és	impossible	assumir	el	cost	de	

lloguer	d’un	local.	

Tot	 i	 així,	 ESPLAC	 no	 deixa	 de	 donar-nos	 idees	 i	 ens	 assessora	 per	 poder	 tirar	 endavant	 el	

nostre	projecte	i	fer	de	la	nostra	activitat	d’esplai,	un	espai	de	més	qualitat.		

4.4	Centre	cívic	

El	Centre	Cívic	Avel·lí	Estranjer,	que	és	on	actualment	ens	trobem,	és	el	que	de	moment	ens	

deixa	el	seu	espai	per	poder	fer	la	nostra	feina.	L’agraïment	al	Centre	Cívic	és	total,	així	com	les	

bones	relacions	i	convivència	amb	el	seu	personal.		

4.5	Localitza’t	

L’esplai,	 a	 través	 d’ESPLAC,	 ha	 aconseguit	 fa	 poc,	 afegir-se	 al	 moviment	 de	 Localitza’t,	 que	

porta	 com	 a	 lema	 “cap	 esplai	 sense	 local”.	 Amb	 aquesta	 plataforma	 volem	 reivindicar	 la	

necessitat	de	dignificació	de	la	tasca	educativa	dels	esplais.	Dignificant	i	reconeixent	la	nostra	
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tasca,	 i	 l’impacte	que	té	tant	en	els	 infants	com	la	societat,	és	perfectament	comprensible	 la	

necessitat	de	disposar	d’un	local	propi.		

5.	Característiques	de	l’espai	que	demanem	

Com	la	majoria	d’esplais	de	Terrassa	que	com	nosaltres	actuen	a	nivell	local,	la		nostra	intenció	

és	arribar	a	algun	acord	de	cessió	d’algun	espai,	ja	sigui	privat,	municipal	o	d’alguna	entitat	no	

financera.	Volem	una	alternativa	real	i	significativa	a	la	situació	actual,	amb	la	finalitat	d’oferir	

una	educació	de	més	qualitat,	sense	perdre	l’impacte	que	l’esplai	atorga	al	barri.		

6.	Annex	

MANIFEST PROJECTE LOCALITZA’T 

Què és un esplai? 

Un esplai és una entitat d’educació en el lleure infantil i juvenil sense ànim 

de lucre. Per tal de donar sentit al temps lliure dels infants, l’esplai treballa 

des del voluntariat mitjançant un projecte educatiu basat en la llibertat, 

l’esperit crític, el respecte i la inclusió social. Els dissabtes ens trobem 

infants, joves, monitors i monitores per aprendre jugant i fent activitats. 

Amb aquesta tasca contribuïm a enfortir el teixit associatiu dels nostres 

barris. Així doncs, entenem el projecte d’esplai com un espai de participació 

enfocat a la transformació social. 

Quina és la nostra realitat? 

Els esplais depenem d’un punt de trobada permanent, un lloc on reunir-nos 

sense restriccions horàries, poder realitzar activitats i guardar-hi material, 

és a dir, un local digne. Tanmateix, la realitat amb què ens trobem no és 

aquesta: molts esplais es veuen obligats a subsistir sense local, pagant 

lloguers desorbitats per espais inadequats o bé conformant-se amb 

equipaments públics que no responen a les nostres necessitats. Això 

condemna a 1.630 infants a fer esplai al carrer i a 500 monitores i monitors 

de tot Catalunya a reunir-se en espais no adients com bars, places i cases 

particulars. I a tot això, l’Administració pública infravalora la nostra tasca 

social i no es responsabilitza del problema. La manca de voluntat política ha 
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generat la següent situació paradoxal: un gran nombre de locals buits i 

sense ús i desenes d’esplais que s’han quedat sense sostre. 

Què reivindiquem? 

Per tal d’acabar amb aquesta situació injusta creiem que els responsables 

han de prendre mesures urgents per unes demandes que ja fa anys que 

duren. Proposem dues vies assequibles: que mitjançant convenis entre 

l’Administració Pública i les entitats es cedeixin espais adequats, o bé 

subvencionar l’adquisició o l’arrendament d’equipaments a les associacions 

de lleure. En qualsevol cas, els esplais no ens quedarem de braços plegats i 

seguirem lluitant pel nostre reconeixement. No disposar de local limita el 

caràcter inclusiu i popular del nostre projecte. Els infants són el nostre futur 

però abans cal pensar en el seu present: sense locals no hi pot haver 

esplais; cap esplai sense local! 

PROJECTE LOCALITZA’T – ESPLAIS CATALANS 

www.localitzat.org 
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8.5. Manifest de la Comunitat Educativa de Terrassa 

 

Terrassa, 13 de Juny de 2015. 
 
MANIFEST de la Comunitat Educativa de Terrassa: 
 
Una vegada més i donat que la situació de  l’educació pública, lluny de millorar, 
continua empitjorant, patint atacs i retallades, la Comunitat Educativa de Terrassa, 
formada per alumnes, mares i pares, docents, personal de suport i diverses 
associacions educatives, denuncia, amb aquest Manifest, aquesta situació de 
precarietat i retallades. 
 
Aquesta política salvatge de menyspreus i retallades, malmet la qualitat de l’educació 
dels nostres infants i joves i en condiciona el futur. 
 
A més, la progressiva aplicació de la LOMCE arriba als nostres centres, sumant-se a 
la LEC i avançant en l’objectiu de privatitzar l’educació pública, minimitzant la 
participació de la comunitat educativa en el sistema, fent prevaldre la concepció 
d’educació pública avaluada, classificada i dotada en funció dels resultats; subsidiària 
del sector privat, lucrat amb els concerts, i que imposa un model de gestió jeràrquic als 
centres. Els decrets i currículums, com el recent currículum de religió, porten el nostre 
sistema educatiu molts anys enrere.  
Les successives retallades han significat: 
 
- Que més de 2000 docents es trobin condemnats a l’atur. 
 
- Que les beques i ajudes a l’estudi es redueixin a la meitat. 
 
- Que les AMPA rebin menys subvencions. 
 
- Que les escoles bressol hagin sofert una disminució del 100% de l’aportació 
econòmica de la Generalitat i que estiguin en perill de perdre la seva condició de 
servei públic amb l’aplicació de la Llei de Règim Local. 
 
- Que l’alumnat d’estudis superiors hagi de pagar cada vegada més taxes. 
 
- Que l’alumnat amb necessitats educatives especials tingui menys suport. 
 
- Que no es cobreixin les substitucions des del primer dia. 
 
- Que s’augmentin les ràtios mentre es retallen plantilles i professorat de suport. 
 
- Que es tanquin línies i centres públics mentre es mantenen els concerts a la privada. 
Aquest curs, a la nostra ciutat, es tanca una línia a l’escola Marià Galí, no serà un fet 
aïllat, es preveu que l’any vinent hi hagi més de 300 matrícules menys a P3.  
 
En altres àmbits, denunciem que: 
-Les escoles de música han vist retallades les seves subvencions. 
-Les entitats d’educació en el lleure continuen tenint menys subvencions i 
algunes d’elles continuen sense tenir local on desenvolupar la seva activitat. 
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Per tot això, la Comunitat Educativa de Terrassa  
 
MANIFESTA: 
 
El seu rebuig total a la política de retallades de la Generalitat, així com l’aprovació de 
la LOMCE i el desplegament de la LEC. 
 
Considerem que les línies d’actuació dels governs –tant l’autonòmic com el central- no 
garanteixen un ensenyament públic i de qualitat per als nostres infants i joves. 
 
Per aquesta raó, demanem que el Departament aturi les retallades i emprengui les 
mesures jurídiques adients per impugnar la LOMCE; demanem també que es declari 
insubmís a aquesta llei i als aspectes coincidents amb la LEC, assumint plenament la 
seva responsabilitat. 
 
Considerem que en aquest context de baixada demogràfica l’administració ha 
d’aprofitar per reduir les ràtios i afavorir la qualitat de l’educació pública en lloc de 
penalitzar les escoles tancant línies. 
 
Exigim al nou Ajuntament de Terrassa que vetlli per una bona gestió de  la 
matriculació, evitant el tancament de línies a l’escola pública. I que faci una aposta 
decidida per l’Escola Pública com únic model d’Escola possible. 
 
Per acabar, animem la Comunitat Educativa a emprendre totes aquelles accions de 
denúncia i mobilització que calgui per defensar i garantir per als nostres fills i per a les 
nostres filles una educació pública de qualitat. 
 

 

 


