
Esplais laics i progressistes. Un esplai és: voluntaris + xiquets 

i xiquetes +pares i mares compromesos amb l’educació dels seus 

fills i filles. L’Associació Esplais Valencians és una agrupació de 

centres de temps lliure infantil i juvenil  que posen èmfasi en la 

laicitat del seu model pedagògic, treballen valors progressistes 

a les seves activitats i ensenyen a participar social als infants.
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Xiquets Z són de veritat tant diferents?

Notícia s

Municipis amb grups fent coses g: Polinyà de Xúquer,  Aielo de Malferit,  Picassent,  Mislata,  Quart de Poblet,  Manises i Benicàssim.

Durant el mes de febrer més de 300 per-
sones hem participat en les tres nits de 
pitjames de l’Associació, que enguany les 
hem fet a Manises i a Alqueries.  Gràcies a 
tots/es els xiquets i xiquetes, als seus grups 
d’adolescents, a tots i totes els monitors i 
monitores i a totes les famílies per la seua 
tasca i dedicació en aquesta activitat. 

 La interculturalitat és una 
cosa molt important, ja 
que a part de relacionar-
nos entre les diferents 
cultures també ens 
descobreix coses del món 

que ens envolta, com menjars, danses, 
idiomes, costums... Ángel Enzo Funes, 11 
anys  (Esplai Tabalet, Mislata)

Tots som iguals, dóna 
igual que no tothom 
siga del mateix color, 
tots tenim defectes i 
el color de la nostra 
pell mai serà un 

d’ells!! A més si tots forem iguals 
seria un rotllo. 
Iván Checa González, 12 anys (Esplai 
Cataflai, Benicàssim)

 Tots som iguals encara 
que crec que si hi ha fal-
sedat perquè hi ha gent 
que diu que no és racista 
i un poc si que ho és. A la 
meua classe hi han xics 

i xiques d’altres cultures i races i se’ls 
tracta com als demés perquè són iguals 
que tothom.  Rubén Coy García Carpintero, 
12 anys (Esplai  Somriure, Quart de Poblet)
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Telèfon: 961539530

ESPLAIS.VALENCIANS@GMAIL.COM

la brúixola j

associació esplais valencians

Participar? Tal com 
explicava la meva mes-
tra, un verb expressa 
una acció...acció de 
participar. En paraules 
d’Eduardo Galeano 

“són coses xicotetes. No acaben amb la 
pobresa... no expropien les coves d’Ali 
Babá. Però desencadenen l’alegria de fer 
i es tradueïxen en actes... actuar sobre 
la realitat i canviar-la, encara que siga 
un poc, és l’única manera de provar que 
la realitat és transformable”.

Participar no és assistir, és prendre part, 
comprometre’s, implicar-se, passar 
d’espectadors a actors. I la partici-
pació intercultural? Doncs el mateix. 

Reconèixer la realitat, viure-la en la seva 
riquesa, trobar noves i nous partici-
pants, descobrir noves oportunitats per 
a la participació. 

La participació de persones immi-
grants en associacions és un motor 
de canvi en la societat d’acollida. Les 
associacions, des d’aquesta perspectiva, 
representen la imatge de la interrelació 
i convivència entre el ja existent i els 
nous sabers culturals i experiències 
personals i col·lectives dels qui arriben. 
És necessari no solament reforçar el 
teixit associatiu sinó a més, afavorir la 
incorporació de persones migrades al 
mateix. La visibilitat de la immigra-
ció en l’espai públic és essencial per 

destruir estereotips i canviar imaginaris 
negatius. No solament la integració i 
la participació han de ser bidireccio-
nals, també la sensibilització: hem de 
treballar el canvi, els estereotips, les 
generalitzacions i la por a les diferèn-
cies amb les persones autòctones i amb 
les migrades i aquesta tasca es realitza 
de manera natural en els espais parti-
cipatius, espais on compartir projectes 
comuns. Assolir la participació social 
de les persones migrades i amb això 
contribuir a la formació de tots els par-
ticipants en convivència, justícia social i 
solidaritat és en definitiva un dels grans 
reptes del teixit associatiu.
Juana López (formadora de monitors de 
l’Escola de Cases)
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Monitores P

Hijo de inmigrantes rusos casado en 
Argentina con una pintora judía, se 
casa por segunda vez con una princesa 
africana en Méjico. 
Música hindú contrabandeada por 
gitanos polacos se vuelve un éxito en el 
interior de Bolivia.

Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de 
Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de 
Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los 
bazares coreanos de San Pablo. 
Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de 
televisión de Mozambique. 
Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en 
Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera 
colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas 

en Hong-Kong y producen con materia prima brasilera para 
competir en el mercado americano. 
Literatura griega adaptada para niños chinos de la Comunidad 
Europea.
Relojes suizos falsificados en Paraguay vendidos por came-
llos en el barrio mejicano de Los Ángeles.
Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe 
en el barrio de Chueca.
Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en 
Nueva Guinea.
Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África 
del Sur.
Pizza italiana alimenta italianos en Italia.
Niños iraquíes huídos de la guerra no obtienen visa en el con-
sulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. 

Somriu escoltant m
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per a aconseguir la publicació, entra en www.esplaicataflai.org i suscriu-te al butlletí de l’associació. 

Famílies n

fotocòpia i difon!

Interculturalitat…uff…, quan 
vaig pensar en escriure 
alguna cosa sobre aquest 
tema, vaig anar a google i 
vaig ficar: interculturalitat 
i en qüestió de segons vaig 

poder accedir a molta informació i vaig 
llegir coses, per documentar-me i des-
prés, per inspirar-me. Però l´inspiració no 
venia, perduda entre tanta informació. 
La veritat és que moltes vegades ens 
perdem en conceptes molt grans i en 
paraules noves per a definir coses que 
venen de molt endarrera i molt senzilles. 
I em va donar per resumir i pensar que 
l´interculturalitat és respectar i ajudar al 
que ve de fora, per molt diferent que siga 
el seu color de pell, els seus trets, el seu 
idioma o la seua cultura. I que quelcom 
tan senzill com això no hauria de ser  tan 

difícil d´aconseguir però ho és, mentre la 
por i els prejudicis no ens deixen veure 
més enllà del més evident.  
Perquè en el fons tots volem el mateix: 
un lloc on viure, on treballar, estimar, 
compartir,  elegir, i la pregunta no pense 
que siga si nosaltres ho aconseguirem 
(possiblement estarem  molt a prop 
d´aconseguir-ho), la pregunta és si podem 
disfrutar de tot això, sabent que no 
massa lluny, hi ha gent, col·lectius sen-
cers, que mai s´aproparan ni a imaginar el 
que significa elegir. 
Nosaltres, que som uns privilegiats pel 
fet d´haver nascut en aquesta part de 
món, tenim la responsabilitat, el deure, 
de fer amb els nostres privilegis alguna 
cosa més que disfrutar-los. Massa sovint 
oblidem, oblide, això. Beatriu García Felip, 
33 anys  (Esplai Cataflai, Benicàssim)

Lamentablement sempre ha existit el racisme en la nostra societat, per 
això pense que hauria de ser un tema a tractar amb els nens des de ben 
petits a casa i en les aules,  ja que quan ets petit no tens tants preju-
dicis, per això s’ha de posar l’accent ja que aquest tema està en auge a 
causa del creixement multirracial del nostre país. Carol Gómez, 21 anys 
(Esplai Tabalet, Mislata) 

La interculturalitat és un fet actual que cal assumir, nodreix 
l’estabilitat de la societat. És evident que existeix la multiculturalitat. 
Avui dia, gairebé en qualsevol lloc del món, conviuen gents de diferents 
països, religions, cultures, etc. El que falta ara no és la convivència 
i el respecte entre diferents,  és la interacció, la relació, l’intercanvi, 
l’absorció i l’aprenentatge entre cultures. I per a arribar a això encara 
ens queda un llarg camí. David Latorre, 22 anys (Esplai Tabalet, Mislata) 

Sóc Colombià i a l’esplai m’han tractat com un més des del principi,  
és un lloc ideal per a compartir anècdotes, cultures i poder aprendre de 
la gent, on ensenyar als xiquets valors que poden utilitzar en un futur 
mentre s’ho passen bé i on  ensenyar-los que d’altres cultures tan sols 
poden recollir informació important, aprendre d’elles. Esneider Salas,    
27 anys (Esplai Somriure, Quart de Poblet)

jorge drexler. “12segundos” 

s ALGUNS ESTEREOTIPS FALSOS:

La inmigració és un fenòmen 
d’aquesta època. 

Fals. La immigració és una constant en 
la història de la humanitat . Quan la 
majoria dels actuals immigrants van 
nàixer fa més d’un quart de segle van 
ser les mans espanyoles les que havien 
de travessar fronteres en recerca 
d’ocupació i diners. A finals dels anys 
60 es deia que un de cada deu espanyols 
en edat de treballar era immigrant. 
Avuí, el nombre d’espanyols que viu a 
l’estranger triplica la població estran-
gera que viu a Espanya.

Els inmigrants ens lleven el treball.

Efectivament, ens lleven el treball 
brut. 7 de cada 10 immigrants no 
comunitaris ingressen en el nostre 
mercat de treball, a través del segment 
d’ocupacions més inestable i menys 
sol·licitat pels nadius. Els estrangers 
que treballen a Espanya representen 
el 1,6% de la població activa i, general-
ment, ocupen llocs de treball que, pel 
contrari, quedarien vacants, bé perquè 
són especialitzats o bé perquè són llocs 
mal remunerats que es desenvolupen 
en condicions que no serien acceptades 
pels espanyols.

Els inmigrants són aquestes perso-
nes que vénen a Espanya en barca. 

Encara que és un fet molt cridaner que 
les persones arrisquen la seua vida i 
els seus diners per arribar a les costes 
europees, les dades oficials ofereixen 
informació molt distinta sobre la seua 
procedència i via d’entrada. La major 
part de les persones immigrades a Es-
panya durant els últims anys no és ma-
rroquina, sinó que procedeix d’Equador i 
Colòmbia, i aquestes arriben en avió.


