
1 
 

PREGÓ 35è ANIVERSARI ESPLAI NATZARET 
 

Presentadors Núria i Oriol 

Bona tarda a tots i totes,  no sé si no ho sabeu, però expliquen les 

antigues llegendes que pels volts de l'octubre de 1984 una colla de 

monitores i monitors van engegar un projecte d'allò més embogit dins 

del barri de Les Corts. Segons diuen, li van posar el nom d'Esplai 

Natzaret, i des d'aleshores fins a enguany, és un lloc on s'educa en el 

lleure a infants i joves: jugant, aprenent, i, sobretot, passant-ho pipa! 

 

Sou moltíssimes les persones que heu participat d'aquest meravellós 

projecte, sent presents en cada passa que fem: famílies, monitores i 

monitors, nenes i nens que heu crescut... D'aquell octubre de 1984 fins 

al dia d'avui han passat uns quants anys... bé, potser una mica més 

d'uns quants, concretament 35! I com no se'n fan 35 anys cada dia... 

això s'ha de celebrar! 

 

I és que en aquests 5 anys moltes coses han seguit funcionant com 

des de l’inici, però moltes d’altres també han canviat, per exemple, 

hem apostat per fer un projecte propi del grup de joves, les rutes; a 

més a més, actualment estem més participatives en aquelles activitats 

que dinamitzen el barri i creen teixit associatiu, seguint aquesta línia 

hem intentat compartir dies festius com carnestoltes o el dia d’esplais 

i caus amb altres esplais i caus per tal de fer vida de barri.  

 

Per altra banda, s’ha instaurat ja gairebé com a tradició que  després 

de Nadal realitzem un sopar de famílies per poder fer caliu, i així les 

mares i pares pugueu veure que formeu part d’aquesta gran família.  

 

I tot això ho fem perquè creiem fermament que l’educació en el lleure 

és una eina transformadora per adquirir autonomia, esperit crític, i 

d’altres valors que creiem fonamentals per créixer com a persones i 
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construir una societat més justa. Des de les reflexions, que ens ajuden 

a replantejar-nos aspectes de la nostra vida quotidiana, passant pels 

jocs i les dinàmiques, que ens ensenyen que aprendre no només és a 

través dels llibres, i les excursions, que ens ajuden a superar-nos i 

cuidar del grup.  

 

à INTERRUPCIÓ DELS MALXS MALÍSSIMXS 

 

Des del públic començarem a sentir uns abucheos, les presentadores 

intenten fer callar i apareixen els malos, aturen el pregó i comencen a 

dir que no diguem  tantes coses bones, que ells recorden que en moltes 

colònies i campaments hem fet coses dolentes. Pujaran a l’escenari 

mentre fan de hooligans i diran exemples:  

 

Exemples: vau lluitar contra qui no pensava com vosaltres (Maya - 

Marina), vau convertir un humà en home de llauna (Reina de Cors - 

Anna), vau cremar una bruixa (Camperol - Gerard), estàvem a punt 

de trobar una cura per salvar la humanitat i no ens vau deixar (Metge 

Eli – aquest metge després d’escoltar els personatges bons 

reflexionarà i dirà coses bones. Seguir llegint). 

 

També hi haurà els homes i dones de la màscara blanca (Judit + 

ex-monis que vulguin) de la nit de por, que diran que els cridem a 

cada nit de por i que després ens oblidem d’ells, i quan venen sempre 

els tractem malament i els hi tirem pals pedres i pinyes. 

 

Després d’això, començaran a pujar a l’escenari els personatges als 

quals hem ajudat en CIs anteriors i ens recordaran les coses bones que 

hem fet i après al llarg d’aquests anys i contradiran el que han dit els 

malos malíssimos.  
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2015 Sheresat– Maria Azemà  

Fa molts anys que no ens veiem, crec que des del 2015... Mare meva!! 

Bé, jo recordo, que els nenes i les nenes d’aquest esplai em van ajudar 

a fer entendre a la gent que el fet de creure en una religió diferent no 

et fa estar enfrontat.  

 

2016 Xenquisau - Sara 

I quan em vau ensenyar que les primeres impressions no eren les 

correctes? 

 

2016 Moni amb la samarreta de Refugees - Jorge 

I us recordeu quan fa un parell d’anys, ens vam posar a la pell de les 

persones  que  malauradament han de deixar casa seva per culpa de 

la guerra i es converteixen en refugiats/des?  Vam entendre la 

importància d’acollida.  

 

2017 Celtes i azteques - Ester 

I amb nosaltres vau conèixer altres formes d’organitzar-se, altres 

cultures i la història dels nostres pobles. 

 

2017 Capitans Galactics - Carlos 

I amb nosaltres, recordeu que vau conèixer els diferents models 

d’organització social. I com vau treballar per adquirir una visió crítica 

del món!! 

 

2018  Metge – Eli (el mateix que era dolent recorda coses bones) 

Ostres!! Ara que dieu això, és cert que a nosaltres ens vau fer entendre 

que la fi no justificava els mitjans. I encara que volguéssim trobar una 

cura per la humanitat no havíem d’enganyar-vos i experimentar amb 

vosaltres.  
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2018 Dorothy – Aina 

O l’estiu passat, quan ens vau ajudar a no seguir el camí establert i a 

decidir per a nosaltres mateixes.  

 

2019 Armentera – Cris i Ari 

I aquest mateix any, a nosaltres ens heu ajudat a fer entendre que les 

dones tenim un paper molt important a la societat i a lluitar contra 

aquells que ens volien silenciades.  

 

à TANCAMENT 

 

Bé, després d’aquesta interrupció dels personatges que ens han 

acompanyat durant tots aquests anys a colònies i campaments, arriba 

el moment de donar gràcies. I és que l’esplai no seria el mateix sense 

un munt de petites coses que en formen part. 

 

En primer lloc volem donar gràcies als ex-monitors i ex-monitores, 

perquè gracies a tots ells podem estar avui aquí celebrant els 35 anys 

d’història i per, al llarg dels anys, haver anat creixent i adaptant la 

forma de pensar i educar amb la que treballem cada dia. 

 

També volem donar gràcies a les famílies, per la confiança que en la 

nostra tasca i per creure en el que fem. 

 

Agraïm al Col·legi Pare Manyanet per ser l’espai d’on va sorgir fa 35 

anys i aquest projecte i seguir acollint-nos en les seves instal·lacions. 

 

També donem gràcies a la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts per 

ser el paraigües dels projectes del barri, per pensar amb i en els joves 

i infants, per fer xarxa i per construir junt amb les entitats un barri 

millor.  
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Volem donar gràcies a totes les persones que heu volgut compartir el 

dia d’avui amb nosaltres i a totes aquelles que han aportat el seu 

granet de sorra per fer créixer aquest projecte. 

 

I per últim volem donar gràcies als que són els veritables protagonistes 

d’aquests 35 anys: els infants i joves de l’Esplai.  Per venir cada 

dissabte amb tantes ganes, per cuidar-vos entre vosaltres, per viure i 

fer-nos viure intensament els dies que compartim tots i totes juntes, i 

sobretot, per fer-nos veure que nosaltres també podem aprendre 

moltíssim de vosaltres.  

 

Moltes gràcies i per molts i molts anys més! 


