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Document d’Estil i Actuació 

 
El Grup d’Esplai Blanquerna parteix dels principis que emana l’humanisme cristià. 

Aquest és un humanisme integral que respecta, real i efectivament, la dignitat humana 

i reconeix el dret a les exigències integrals de la persona, concebut com orientat cap a 

una realització sòcio-temporal d’aquella atenció evangèlica a allò que és humà, que no 

ha d’existir només en l’ordre espiritual, si no encarnar-se, dirigint-se a l’ideal d’una 

comunitat fraterna.  

 

Per tant tota l’actuació social aspira a un bé comú superior a una mera col·lecció de béns 

individual, i l’obra comú ha de tendir, sobre tot, a millorar la vida humana mateixa, a fer 

possible que tots visquin a la terra com a éssers lliures i gaudeixin dels fruits de la cultura 

i de l’esperit. Cal ser mereixedors de la llibertat i es dóna una igualtat radical essencial 

que es manifesta en el respecte i la fraternitat.  

 

Des d’aquestes premisses destaquem:  

 

• L’entitat està al servei de les persones, concretes i situades, i són aquests, els 

seus participants, els que donen sentit a tot el seus quefers.  

 

• Els “darrers” socialment són els primers, no per les seves bondats, si no tot just 

per què en la comunitat fraterna no poden haver-hi “darrers”.  

 

• Tota tasca amb els participants ha de conduir a la formació d’éssers lliure i 

igualitaris. Res podrà dur-se a terme que no es fomenti des de la seva pròpia 

responsabilització. En tot el nostre actuar els participants són els principals 

actors de la seva història.  

 

• Contemplem la persona en tota la seva realitat somàtica, psicològica, social i 

espiritual. Cap d’aquests aspectes ens ha de ser estrany i hem d’afavorir, des del 

profund respecte a les diversitats, el creixement integral de les persones en totes 

les seves dimensions.  

 


