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L’Esplai Güitxi-Güitxi és, en la seva essència, un esplai laic, solidari i alternatiu que es basa en
l’educació en el lleure infantil i juvenil des del voluntariat i l’assamblearisme. Tenim la intenció
d’educar els infants i els joves en els valors que defineixen l’entitat, i que es troben detallats més
endavant en aquest mateix document. El nostre objectiu no és cap altre que el de fomentar l’esperit
crític de totes aquelles persones que formen part de l’entitat, ja siguin les famílies, els infants i joves o
el mateix equip de monitores, de manera que estiguin capacitades a l’hora d’avaluar quina és la
manera més adequada d’aplicar tots aquests valors en la quotidianitat de la societat actual.
Des de l’Esplai creiem fermament que l’educació en el lleure és un pilar essencial pel creixement i
desenvolupament personal tant en l’àmbit individual com grupal.
A continuació, presentem una contextualització dels principals valors que caracteritzen el nostre
esplai i en els quals basem la nostra tasca educativa.

1. Feminisme
Dins una societat heteropatriarcal com és l’actual, des de l’Esplai creiem en un futur on
existeixi una igualtat entre homes i dones independentment de la seva raça, orientació
sexual, el seu poder socioeconòmic o el seu accés a l’educació, emmarcat doncs, en un model
de f eminisme interseccional.
A més, pretenem fomentar la coeducació, la metodologia educativa que té com a objectiu fer
disminuir tant com sigui possible els efectes i conseqüències d’una educació sexista sobre
infants i joves; educar en la igualtat independentment del sexe de la persona.

2. Participació
L’assemblearisme és una metodologia creada pensant en la igualtat de drets i deures a l’hora
de prendre decisions.
Així, tenint en compte que és un dels pilars essencials de la nostra entitat, aquest sistema
porta a que fomentem la participació de totes les persones integrants de l’entitat davant

certes situacions. Així, s’inclouran les famílies, infants i joves (a més de l’equip de monitores)
en els processos de presa de decisions que les afectin de forma directa, potenciant també,
l’esperit crític per tal d’intentar influir en el seu creixement personal individual i grupal així
com el sentiment de pertinença dins un col·lectiu com és l’Esplai.

3. Laïcitat
A l’Esplai creiem en la llibertat de culte a nivell individual. No obstant, ens allunyem de la
religió en l’àmbit col·lectiu de l’entitat ja que defensem la creació d’un espai segur on les
llibertats individuals no opaquin tots aquells valors i creences conjuntes que ens defineixen
com a entitat.

4. Solidaritat
A l’Esplai pretenem diferenciar la caritat de la solidaritat, donat que sovint es confonen els
dos termes. Mentre que la caritat es centra en ajudar col·lectius menys afortunats des d’una
posició privilegiada, la solidaritat pretén fer-ho des d’una igualtat, sent crítiques i fent
visibles situacions que no respecten la dignitat de les persones ni els pobles, així com tampoc
els drets humans i  dels infants.

5. Equitat
A l’Esplai pretenem educar dins el concepte
d’equitat més que en el d’igualtat. Entenem per
igualtat

el

dret

de

qualsevol

persona

al

reconeixement de la seva dignitat personal. No
obstant, perquè hi hagi igualtat entre persones és
necessari entendre i atendre a la diversitat,
partint de que ningú es troba en la mateixa posició de privilegi dins la societat, per tal de no
consolidar les desigualtats.

L’equitat és l’acció de fer un repartiment i atenció justos i proporcionals (equitatius) a les
necessitats de cada individu. L’equitat ens obliga a plantejar-nos els objectius que hem
d’assolir per tal d’apropar-nos a una societat més justa. Així, una societat que apliqui el
principi d’igualtat de manera absoluta, mai serà una societat justa, ja que no tindrà en
compte la diversitat d’aquesta societat.

6. Diversitat
Entenem com a diversitat les diferències que existeixen entre les persones d’una societat o un
col·lectiu. La nostra societat és diversa i, per tant, com a esplai ens reivindiquem com a
col·lectiu plural i heterogeni, des d’on abracem aquestes diferències sempre i quan no xoquin
amb els valors que defensem com a entitat.
➢ Diversitat cultural: Creiem que la diversitat cultural, és a dir, els mitjans pels quals
s’expressen les diverses cultures dels grups i les societats del planeta, ens ajuden a
créixer i a a prendre d’altres maneres de pensar, actuar i entendre el món.
➢ Diversitat de gènere i socioefectiva: Som crítiques amb una societat que organitza el
nostre món de forma binària i que, a més, assumeix que aquests dos sexes es
relacionen entre ells des d’una única orientació cis-heterosexual. Des de l’Esplai
creiem en la diversitat que engloba el col·lectiu LGTBIQ+ i defensem la llibertat de
gènere i de les relacions socioefectives entre individus.
➢ Diversitat funcional: Entenem la diversitat com a les diferents capacitats a nivell
físic, intel·lectual, sensorial i/o trastorns mentals que tenen les persones que
formen part d’una societat. Totes les persones funcionem de forma diferent i
necessitem estímuls de l’entorn per tal de desenvolupar-nos. Quan aquestes
diferències funcionals respecte l'estàndard normatiu de la societat interactuen amb
un medi social no accessible (crea desigualtats) i fa que la persona pateixi
discriminació, es considera que la persona té diversitat funcional. Des de l’Esplai
treballem per eliminar els prejudicis als quals aquest col·lectiu està sotmès en el seu

dia a dia dins el sí de la societat actual i lluitem per una igualtat, seguretat i confort
de totes les persones que la formen i més concretament dins el marc de l’Esplai.
➢ Diversitat socieconòmica: Partint del fet que vivim una societat capitalista, des de
l’Esplai entenem que no tots els membres que la formen tenen els mateixos recursos
socioeconòmics. No volem que aquest fet impedeixi que cap infant, jove o família es
trobi en desigualtat dins l’Esplai a l’hora de formar-ne part o participar en qualsevol
activitat.

7. Ecologisme
L’ecologisme o ambientalisme és una ideologia que cerca protegir el medi natural a partir de
realitzar canvis a les activitats humanes que el danyen o perjudiquen.
Des de l’Esplai busquem ser crítiques amb les nostres accions diàries per tal de buscar-hi
alternatives que ens acostin a aconseguir un planeta Terra més net, sa i segur per totes. De la
mateixa manera pretenem potenciar el coneixement i respecte per tot allò que ens envolta,
realitzant petites accions durant el dia a dia per tal de fer l’Esplai un espai el més ecològic
possible.

