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Desde 1996, os Centros Culturais Calasanz de Guanabacoa e Centro Habana, de
propriedade dos Piaristas, oferecem programas educacionais destinados às
populações de Guanabacoa e Centro Habana. Ao longo do tempo, novos
programas foram implementados em resposta às necessidades educacionais da
área. Entre elas está a ESPLAI, cuja presença remonta a 1996.
Semanticamente, a palavra "esplai" é um termo que engloba diferentes
conceitos: tempo livre, entretenimento e diversão. A este aspecto
essencialmente recreativo, é incorporada uma intencionalidade educacional,
tornando o Esplai um instrumento pedagógico eficaz.
Este programa educacional responde à necessidade de ter um espaço para a educação integral durante as férias
escolares e surge como uma necessidade em uma época de grande carência e ausência quase total de ofertas
educacionais, em tempo livre, para crianças e jovens.
É por isso que a comunidade das Escolas Pias de Guanabacoa considerou a possibilidade de iniciar um projeto
educacional não formal voltado para crianças e adolescentes de nossas presenças. Com a colaboração da
Fundação SETEM Catalunya, que enviou um grupo de jovens educadores, e a participação, também, de jovens
da Guanabacoa e do Centro Habana, sensíveis à realidade social, foram organizados alguns dias educativos em
um bairro da periferia de nossa cidade.
Desde o verão de 1997 até hoje, o programa educacional Esplai foi realizado no Centro Cultural Calasanz em
Guanabacoa e no Centro Cultural Calasanz em Havana (localizado no bairro de Los Sitios, no município de Centro
Habana onde está localizada nossa paróquia Piarista), com um programa educacional que ocorre nas tardes de
sábado, durante o período escolar, e por três semanas no mês de agosto.
Os quase 25 anos de história da Esplai permitiram que um grande número de crianças e adolescentes se
beneficiassem deste ambiente educacional. O trabalho dos monitores tornou possível gerar toda esta vida.
Alguns deles têm prestado este serviço generosamente por muitos anos. Sem dúvida, para eles, tem sido
também uma oportunidade de crescimento. É de grande relevância que alguns dos monitores atuais já foram
filhos de Esplai. O fato de o processo educacional do Esplai favorecer que alguns de seus jovens usuários desejem
prolongar seu envolvimento, tornando-se monitores, é um dos melhores indicadores de seu sucesso educacional
e sua garantia de continuidade.

