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L’Esplai Sant Ignasi neix amb la voluntat de 
ser una entitat educativa i evangelitzadora 
d’infants, joves i famílies. Vinculat a una 
comunitat més gran, la Parròquia de Sant 
Ignasi de Loiola, participa amb ella del desig 
de transformar la societat i l’entorn més 
proper, així com de somiar en la utopia de fer 
d’aquest món nostre un món millor, allò que 
Jesús anomenava Regne de Déu. I tot això 
amb la metodologia de l’esplai, que basa la 
seva educació a través del joc, la creativitat, 
la natura, el treball en equip i el voluntariat.

Aquest ideari reflecteix el model de persona 
pel qual eduquem, el model de societat pel 
qual treballem i el marc cultural concret amb 
què ens expressem.  
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Això vol dir una persona:
Contemplativa: que s’obre a la realitat que l’envolta, 
amb sensibilitat, profunditat i capacitat de sorprendre’s.
Crítica i conscient: que observa, reflexiona sobre el 
que veu i viu, i busca donar-hi resposta.
Autèntica i amb identitat pròpia: que actua sent fidel 
a la seva personalitat i els seus valors. Una persona 
lliure i amb capacitat de diàleg.

Eduquem per acompanyar els nens i nenes en el seu creixement perquè esdevinguin 
lliures, crítics i compromesos socialment. El nostre model de persona és Jesús de 
Natzaret, un home que passà per la vida fent el bé. Per això volem ajudar a créixer en: 

Model de persona

Estimem la cultura pròpia que se sap enriquida amb les altres cultures del nostre món. 
Per això creiem en un model intercultural, que enriqueix les relacions personals i socials.  
Estimant les arrels del nostre país volem continuar bastint una cultura que cregui en el 
valor de l’hospitalitat i la solidaritat. Per això ens fem nostres els valors d’una cultura:

Model de cultura

Creiem en una societat que basa les seves relacions en el respecte, la justícia social i 
l’amor. Una societat on l’altre és sempre entès com un germà o una germana. Una 
societat que entén l’entorn natural com un regal de la creació que cal preservar, cuidar i 
estimar. Per això ens comprometem per una societat: 

Model de societat

1/ La capacitat contemplativa.

Participativa en la celebració de la fe i les festivitats: 
l’esplai riu, plora i batega al ritme de la seva societat i 
de la comunitat sabent així que la festa forma part de 
la vida. Per això creiem en la importància de la 
celebració i de la festa viscuda amb joia.
Inspirada en la espiritualitat ignasiana: que té en 
Jesús una meta i en la espiritualitat ignasiana el camí. 
Que convida a participar de la vida comunitària 
parroquial.

1/ Cristiana.

Arrelada a Catalunya: que valora i estima el territori, el 
patrimoni, les tradicions i la forma de vida.
Arrelada a la nostra ciutat i barri: dona a conèixer la 
realitat que l’envolta, posa en valor l’entorn més proper 
i fomenta la participació en les festes i activitats.

2/ Local.

Oberta al món: som en un món plural amb diferents 
cultures on la nostra es dona a conèixer i hi conviu 
amb igualtat.
Intercultural: una cultura que s’enriqueix quan s’obre 
a les altres i participa creant ponts de diàleg i de pau.    

3/ Global.

Compromesa i coherent: Compromesa amb un estil de 
vida pel qual ha optat lliurement, conseqüent amb els 
seus ideals de pensament i coherent en la paraula i l’acció.
Entusiasta i feliç: que somia i creu que un món millor 
és possible i contagia l’alegria de viure intensament.
Servicial: que posa l’amor en acció i viu amb actitud 
d’obertura i oferiment cap als altres.

2/ L’esperit de servei.

Senzilla, humil i austera: que no considera imprescin-
dibles les més altes comoditats, que per viure amb 
plenitud valora allò essencial i prescindeix de la 
superficialitat.
Amb temps per l’essencial: que sap el que és 
realment important. Quan ho necessita s’atura per 
continuar i omple el seu dia a dia amb allò que ha 
descobert com imprescindible.
Que practica l’agraïment: percep la vida com un regal i 
sap valorar tot allò positiu que rep de l’entorn i dels altres.

3/ L’actitud d’agraïment.

Verda i sostenible: que estima i té cura del medi que 
l’envolta, vetlla per la sostenibilitat i l’equilibri
Inclusiva i diversa: construïda entre tots i per a tots, 
que fomenta la integració i entén la riquesa de la 
diversitat.

Justa i en Pau: en la qual tothom gaudeix de les 
mateixes oportunitats i accepta les diferències des 
del diàleg i l’amor.
Solidària i altruista: on cadascú cuida de l’altre sense 
esperar res a canvi, amb la certesa que només amb la 
col·laboració de tots i totes podem avançar.
Acollidora i hospitalària: amb les mans i el cor obert, 
disposada a rebre els altres fent que se sentin com a 
casa i oferir refugi a aquells que es troben perduts.


