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EL NOSTRE IDEARI
L’Esplai Bonaire som una entitat de Terrassa i la nostra raó de ser és cobrir les
necessitats lúdiques, afectives, de desenvolupament, d’autonomia i les que
se’n deriven del risc d’exclusió social dels infants de la ciutat, des de l’educació
en el lleure, els caps de setmana i períodes de vacances.
Som una entitat sense ànim de lucre, en tant que part de la nostra essència
recau en el Voluntariat. En coherència amb aquest valor, el nostre equip de
monitores desenvolupa la seva tasca totalment desinteressada i
voluntàriament.
Les nostres accions es duen a terme des de la Laïcitat i l’Apoliticisme. Per
tant, entenem que la transmissió de valors relacionats amb la pertinença a
qualsevol religió i/o partit polític queden al marge de les parets de la nostra
entitat. D’aquesta manera considerem a totes les persones que participin de
l’esplai com a iguals independentment de l’origen, creences, gènere o ideologia
que puguin tenir. D’aquí se’n deriva la importància que li donem al valor de la
Igualtat i pel qual vetllem per transmetre’l als infants.

Entenem que la igualtat porta amb ella inclosa el Respecte i la Tolerància
vers a qualsevol persona o igual, en tant que ambdós valors formen part de la
nostra acció educativa.
Per a poder ser encara més coherents amb nosaltres mateixos i els nostres
valors, el sistema de relacions dins l’entitat no és jeràrquic sinó horitzontal, per
tant tothom pot prendre part per igual dels processos de presa de decisions.
Així que la nostra metodologia es basa en l’Assemblearisme, el debat i el
consens.
Creiem que aquest sistema inclusiu, afavoreix a la Cohesió i al Sentiment

de pertinença a l’Esplai Bonaire el qual valorem molt i el considerem
fonamental i bàsic per al funcionament òptim de qualsevol acció que es dugui a
terme.
Per últim i no menys important, en el desenvolupament de qualsevol activitat o
acció que duem a terme entre l’equip de monitores, amb els infants i amb les
famílies, ens encarreguem de transmetre la importància de la Cooperació i
de tot allò tant positiu que pot néixer d’aquesta. A més, pensem que si s’actua
des de l’Afecte i l’Amor i no només vers a les persones sinó vers tot el que
ens envolta, tot sempre pot arribar a ser molt més fàcil i harmònic.

