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Es constitueix el Moviment de Centres d’Esplai
Cristians Catalans
[Fundació Pere Tarrés] El cap de setmana del 26 i 27 de març de 2011, més d’un
miler de persones s’han reunit a Lleida en la Trobada de Monitors i Monitores de
Catalunya, trobada que ha suposat el primer acte oﬁcial del nou Moviment de
Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC), que aplega a més de [...]
30 Març, 2011 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
[Fundació Pere Tarrés]
El cap de setmana del 26 i 27 de març de 2011, més d’un miler de persones s’han reunit a
Lleida en la Trobada de Monitors i Monitores de Catalunya, trobada que ha suposat el primer
acte oﬁcial del nou Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC), que aplega a
més de 263 centres d’esplai de les diòcesis catalanes i 4.000 monitors i monitores. El MCECC
ha estat gestat gràcies a la implicació de les federacions i moviments de centres d’esplais de
les diòcesis catalanes amb la ﬁnalitat d’oferir assessorament tècnic i educatiu, promoure la
formació i l’intercanvi entre els centres d’esplai i centres d’esplai diaris, elaborar materials de
suport i promoure la participació associativa.
L’acte d’inauguració de la Trobada ha comptat amb presència del Conseller de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
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Cleries també ha aﬁrmat que “la feina dels educadors/es en el lleure, de transmissió de
valors, marca a moltes persones” i ha destacat que l’educació en el lleure és patrimoni català
“del qual els monitors/es sou exponents i molt necessaris per a Catalunya. Per això us
demano que, des de l’educació en el lleure i des del voluntariat, ens ajudeu a construir
Catalunya”.
L’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, ha volgut mostrar el recolzament dels bisbes i
arquebisbes de les diòcesis catalanes a tots els educadors i educadores en el lleure i els ha
encoratjat a continuar la seva formació permanent. Mons. Vives ha volgut recordar que “en
un moment en que es parla molt de valors i d’educació alternativa, només els monitors i
monitores ho feu amb dedicació plena. I aquesta és l’Església que ens ajuda i que volem,
jove i compromesa”.
Per la seva part, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha destacat que “els monitors i monitores
representeu el bo i millor del país, els valors que ens venen des de fa molts segles i que són
els valors del nostre país, les nostres arrels” i que mai se’ls podrà agrair suﬁcientment tot el
que fan “pels nostres ﬁlls”. Finalment, Ros s’ha mostrat orgullós que el nom de la ciutat de
Lleida quedi lligat per sempre al dia de la constitució oﬁcial del nou MCECC.
Estrella Segura, presidenta de la CCCCCE ha agraït a totes les persones que s’han aplegat a
la Llotja de Lleida la seva presència i suport i ha encoratjar als assistents a treballar en el nou
MCECC.
Un dels moments més emotius de la inauguració va ser la lectura per part dels presidents de
les federacions que formen el nou MCECC d’un relat on explicaven, amb anècdotes incloses,
com s’ha gestat aquest nou MCECC i els reptes de cara al futur. El miler de monitors i
monitores van respondre amb un llarg aplaudiment.
El MCECCneix de la voluntat de les federacions de centres d’esplai de les diòcesis catalanes
de treballar plegades sota un mateix paraigües alhora que s’ha buscat ser el màxim de
sensible a totes les realitat d’educació en el lleure de Catalunya i amb la mirada posada en
millorar l’atenció a tots els centres d’esplai. Entre els seus objectius també s’inclou la
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coordinació, en l’àmbit de totes les diòcesis catalanes, de tot el treball pastoral que es fa als
centres d’esplai diaris i als centres d’esplai en les activitats de lleure per a infants,
adolescents i joves.
Les federacions que formen el nou MCECC són:
Moviment de Centres d’Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés de les diòcesis de
Barcelona, Terrassa, Sant Feliu i Vic.
Coordinació de Centres d’Esplai de la Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont
(Girona).
Fundació Esplais Santa Maria de Núria (Urgell).
Centres d’Esplais Cristians de la Fundació Verge Blanca (Lleida).
Servei Diocesà de Colònies de la Fundació Croera (Tortosa)
Grups d’Esplais Cristians de la Fundació Mn. Víctor Sallent (Solsona).
Federació de Centres d’Esplais Cristians de la Fundació Santa Maria de Siurana (Tarragona).
[Coordinació Catalana de Casals, Colònies i Clubs d’Esplai]
Trobada de Monitors dels Esplais Cristians, integrats en la Federació de Centres d’Esplai.
Mil dos cents monitors dels Esplais que integren les Federacions diocesanes, a les diòcesis
amb seu a Catalunya, van aplegar-se en TROBADA INTERDIOCESANA a Lleida, els dies 26 i 27
de març.
La Trobada, des del començament va destil.lar el compromís dels Esplais amb el país i la
societat educat i viscut des de l’Església, ﬁdels a Jesucrist:
A l’acte d’inauguració, que presidia l’Arquebisbe Mons.Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell, en
nom del bisbe de cada diòcesi i dels Arquebisbes de Barcelona i Tarragona de les diòcesis, el
Sr Josep Lluís Cleries, Conseller de benestar i família a la Generalitat de Catalunya i el Sr.
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Àngel Ros, paer de Lleida (alcalde), als que l’Estrella Segura, Presidenta de la CCCCCE, va
presentar i, emmarcant l’acte, va introduir les intervencions, per acabar dient, des del lema
de la Trobada (Qui, si no tu!): “Qui si no tu –monitor/monitora-,… faràs possible els projectes
que l’educació del lleure demana, si ens el mirem des de la Fe”.
La Trobada, començant a la Llotja, de Lleida, va acabar amb l’Eucaristia, a la Seu Vella
(Presidida per Mn. Ramon Prat, Vicari General de la Diòcesi de Lleida) i entremig els tallers,
molt ben aconduïts, la Conferència del Sr. Eduard Sala, en la que va dir el que s’ha de dir, i
que poquíssims s’atreveixen a dir, sobre la coherència personal i la responsabilitat de
l’educador i, el dissabte a la nit Vetllada i Concert de Pastorets Rock.
Segur que, els gairebé 1200 monitors, dels 4000 al servei dels Esplais cristians, educadors
dels gairebé 15000 infants dels Esplais, seran una bona referència per articular el Moviment
de Centres d’Esplai Cristians, en procés d’inici (vegeu la nota de la Conferència Episcopal
Tarraconense (18, 19 i 20 de gener de 2011), núm. 8: “També en l’àmbit de la pastoral de
joventut, els bisbes han estudiat i aprovat el procés de constitució del Moviment de Centres
d’Esplai Cristians Catalans (MCECC), que ajudarà a coordinar, en l’àmbit de les diòcesis
catalanes, tot el treball pastoral que s’està fent en els centres d’esplai i a les colònies d’estiu
per a l’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves.
Recordar aquesta Trobada serà l’impuls, del tot necessari, per a una major eﬁcàcia en el
treball educador dels nostres Esplais.
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