Manifest Final

VÈRTEX – L’esplai multiplica
VÈRTEX ha esdevingut la gran trobada general, única i multitudinària, del Moviment de
Centres d'Esplai Cristians Catalans en la que hem omplert els carrers de Vilafranca
del Penedès durant tot el cap de setmana.
El nom de la trobada no és casual. VÈRTEX fa referència al punt de trobada i connexió
de l’educació en el lleure. La unió de les persones que conformem els centres d’esplai i
el moment de posar en relleu que plegades, Som Moviment. Un Moviment, el MCECC,
amb una llarga trajectòria d’educació en el lleure en el nostre país.
A través de les activitats de lleure, als estius o durant el curs, treballem competències i
habilitats que ajuden a infants i joves a aprendre a ser, a fer i a conviure en el món. Els
esplais són una escola de vida on aprenem el respecte per la natura i el coneixement del
país, el sentiment de pertinença a un grup i la voluntat de transformar i millorar el nostre
entorn.
El nostre Moviment creiem en l’esplai, en l’educació dels infants, d’adolescents i de joves,
en l’Evangeli, en els més vulnerables, en un país, en el voluntariat, en la construcció
participativa i en una proposta educativa de qualitat.
Amb l’eslògan “L’Esplai Multiplica”, volem posar de manifest el seu efecte multiplicador:
l’esplai multiplica a un mateix, multiplica les amistats, multiplica l’entorn i la comunitat.
L’Esplai va més enllà de passar-ho bé fent activitats, aquest aporta una mirada diferent
del món i promou valors compartits, en definitiva, l’Esplai Multiplica!
Ahir vam estar separats en tres franges d’edats: Petits, Mitjans i Grans i avui ens trobem
totes i tots plegats, per acabar de construir aquest VÈRTEX.
L’ESPLAI MULTIPLICA .... les amistats, la Franja dels Petits, els nens i nenes de 6 a
10 anys hem vist com l’esplai et fa créixer com a persona, però no com a un individu sol,
sinó com a part d’un col·lectiu. Hem après a respectar-nos i a cuidar-nos. Si som bons
amics això multiplica el nostre grup.
L’esplai és un bon lloc per fer amics i amigues perquè hi ha molta gent i jugant ens podem
conèixer millor.
VÈRTEX ha estat una trobada màgica on hem descobert altres esplais i on hi ha nens i
nenes com nosaltres. Mai havíem vist tants nens i nenes d’esplai junts!
Els jocs ens activen, ens fan divertir i trobar alegria. A l’esplai aprenem jugant.
L’ESPLAI MULTIPLICA .... el nostre entorn proper, la Franja de Mitjans, els nens i
nenes de 11 a 14 anys heu pogut conèixer el nostre entorn i reflexionar com l’esplai ens
ajuda a ser qui som. La nostra manera se ser acaba deixant petjada en les famílies, la
parròquia, escola. El que fem no ens ho quedem per nosaltres mateixos només, deixa
fruit allà on anem.
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A l’esplai pots ser com i qui tu vulguis sense por a ser jutjat. Durant la trobada ho hem
confirmat, ens hem relacionat amb nens i nenes diferents amb qui compartim moltes
coses tot i venir de barris i pobles diferents.
Amb els companys i companyes sentim la pertinença amb la nostra panyoleta, el nostre
fulard, però aquest cap de setmana ens hem adonat que no estem sols que si podem
comunicar-nos i ajudar-nos entre els esplais podem aconseguir-ho tot.
L’ESPLAI MULTIPLICA .... el nostre compromís, la Franja de Grans, els joves de 15
a 18 anys han vist que tot allò que aprenem no queda només en el nostre entorn proper,
el nostre bagatge anirà sempre amb un mateix, incidint en la societat. El que veiem al
nostre entorn no ens pot deixar indiferents, podem millorar la societat en que vivim,
transformant el nostre entorn si ens comprometem.
Cada esplai del MCECC és un món i tots aquests mons es troben a VÈRTEX.
Sense conèixer-nos, amb una única mirada, sabem que ens uneix l’esplai i tots els seus
valors.
VÈRTEX ens ha fer obrir els ulls i veure que tots nosaltres som capaços de canviar el
món, com moltes persones valentes s’hi van atrevir en el seu moment.
Ara ens toca a nosaltres, tenim la responsabilitat de no callar davant les injustícies i de
combatre-les proactivament i amb entusiasme. Tenim a les nostres mans el poder de
transformar la societat, conscienciant el nostre entorn tal i com l’esplai ens ha transmès
a nosaltres.
Els monitors i monitores som persones RESPONSABLES dels infants i del seu
creixement, COMPROMESES amb la tasca educativa i COHERENTS amb la nostra
manera de fer i ser (som referents dels infants i joves), aquests tres pilars sustenten la
nostra acció educativa de qualitat i de millora constant que permeten crear els espais
adients per què els infants visquin com a infants i creixin com a persones.
Més enllà del que hem viscut aquest cap de setmana a VÈRTEX, les més de 4000
persones participants, des del més petit al més gran, tenim una gran responsabilitat, ens
cal que un cop retornem a casa expliquem tot allò que hem viscut, ho hem de compartir.
Però no només el viscut a VÈRTEX si no tot el que vivim a les activitats de l’Esplai, a les
Colònies, als campaments, al casals…per tal que el nostre efecte sigui multiplicador.
El Moviment sempre s’ha posicionat a favor de la Pau, del diàleg i la construcció
col·lectiva. Es per això que estem indignats amb la situació actual en la que es troba el
nostre país, la intervenció de les institucions catalanes, l’empresonament i l’exili de líders
socials i polítics. Des del lleure volem reivindicar el respecte a valors com la solidaritat,
la democràcia, el diàleg, el respecte a la diversitat, la justícia i la dignitat humana; valors
que des del lleure eduquem i treballem i que formen part del nostre ideari.
L’educació en el lleure a Catalunya ha estat i és un agent transformador, i hem de
continuar treballant per a que ho segueix essent. És per això que hem de vetllar per ferlo accessible, els problemes econòmics no han d’ésser un impediment, el lleure és un
dret no un luxe (com recull la declaració universal dels drets dels infants). Des de l’Esplai
ens hem de fer més presents en la societat, participar des de diferents àmbits, fer-nos
sentir i valorar.
Com veieu, L’Esplai és un gran tresor, i un tresor que compartim plegats per tot
això, cal que sempre tinguem present i cridem ben alt que:
L’ESPLAI MULTIPLICA!
Vilafranca del Penedès, a 15 abril de 2018
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