IDEARI DE L'ESPLAI ITACA DE TEIÀ:
UNA OPCIÓ D'HOME:
 SINCER I HUMIL, que rebutja la hipocresia, amb vocació més d'ésser que de posseir.
 CRÍTIC I REFLEXIU, que analitza en profunditat la realitat que viu, que coneix els seus
propis condicionaments i que lluita per la construcció d'un món més just i solidari.
 LLIURE I AMB IDENTITAT, compromès amb un estil de vida pel qual ha optat
conscientment a partit de l'Evangeli i dels valors que la història humana ha anat descobrint
com a creadors de persona i de comunitat.
 ACTIU I COMPROMÈS, que s'integra en les condicions del seu context de vida que se
sent part de la comunitat on, a partir de la vida de grup, la persona arriba a ser conscient
del que viu, pensa, sent,...; és a dir, que sàpiga interioritzar la seva experiència.
 ACOLLIDOR I CONTEMPLATIU, obert a la relació amb Déu i formant comunitat amb els
altres.
 QUE DEFENSA LA PAU, establint relacions profundes amb els altres sense servi-se'n
mai, i que malda per estendre aquesta actitud a tots els àmbits de la societat.
UNA OPCIÓ DE SOCIETAT:
 JUSTA I LLIURE, que en les seves estructures garanteix i promocioni els drets i valors de
la persona. Una societat en la qual es reparteixi i promocioni els drets i valors de la
persona. Una societat en la qual es reparteixi el treball i es valorin les ocupacions
socialment útils en relació amb el bé comú.
 INTEGRADORA I PARTICIPATIVA, que promogui l'amor per la cultura amb les seves
tradicions, la civilització, l'arrelament i la participació a l'associació de la qual forma part,
com a base per a un compromís social més ampli.
 RESPECTUOSA I SOLIDÀRIA, que integri els més desfavorits i marginats, i que
transformi les actuals estructures socials i faciliti el compartir, la donació, l'austeritat i la
gratuïtat enfront de l'individualisme i la comercialització de la societat de consum.
UNA OPCIÓ CRISTIANA I ECLESIAL:
 Que possibilita el descobriment i el seguiment de la persona de Jesús i del seu missatge
alliberador a partir del grup, de l'acció del medi natural i cultural, de la festa, del joc, dels
valors i dels gests humanitzadors.
 Que promou la vivència d'Església en la seva missió evangelitzadora, rebutjant tot allò que
l'ha poguda desfigurar històricament.
UNA OPCIÓ AMBIENTAL:
 QUE ESTIMA LA NATURA I L'ENTORN, cercant alternatives de viure que afavoreixen la
seva conservació i impedeixin la seva destrucció.
 QUE RESPECTA I VALORA, el conjunt d'éssers vius que conviuen amb ell a la Terra.
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