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Els esplais celebren i difonen
els Drets dels Infants 
La celebració del Dia Universal dels Drets dels Infant el 20 de no-
vembre és una ocasió per expressar el compromís amb els infants 
com a subjectes de drets i per fer diverses celebracions a ciutats i 
pobles de Catalunya, que serveixen per fer-ne difusió. PÀG 3.

La Fundació Catalana de l’Esplai ha presentat una nova campanya per 
a les empreses i entitats que estan compromeses socialment i amb el 
medi ambient. A la imatge, un grup de la Fundació Accenture a les 
instal·lacions de Vilanova de Sau (Osona). PÀG 8 i 9.
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ÀGORA, PROPOSTA EDUCATIVA PRESENTADA AL MOVIDIC

Aquest curs, la proposta educativa de la Federació Catalana de l’Esplai és Àgora i vol remarcar la participació com a aspecte intrínsec de la vida 
dels esplais. Una participació que abasta infants, adolescents, monitors i monitores i famílies, és a dir, tots i cadascun dels col.lectius que en 
formen part, perquè la participació està en l’ADN dels esplais. A les pàgines centrals hi ha alguns exemples que ho il.lustren. La proposta es va 
presentar el 17 de setembre en el curs de la jornada Movidic. PÀG 15-18.

“Sense curiositat no hi 
ha cultura”
L’escriptor, traductor, periodis-
ta i brillant enigmista explica 
com en els jocs lingüístics, en 
l’ocultació, hi ha la via d’accés 
al tresor de la cultura. Un joc 
que ell exercita amb gran ver-
satilitat. És també una persona 
interessada en el món associa-
tiu i hi contribueix en diverses 
facetes. PÀG. 30-31.

Deu anys d’extraescolars 
a Sant Boi de Llobregat 
Pàg. 10

Nou programa de Salut i 
Medi Ambient amb el 
suport de la Fundació 
DKV Pàg. 13

Se celebra la II Setmana 
dels Drets de la Joventut 
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El català, tret identitari 
dels nostres esplais 
Pàg. 19

“Òmnia té una funció de 
cohesió social”. Entrevista 
a Ignasi Samper
Pàg. 24
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I Trobada del Club 
de Suport
Més de 100 representants d’enti-
tats sense afany de lucre van par-
ticipar el 5 d’octubre a la I Troba-
da anual del Club de Suport, amb 
el lema “Junts millorem la gestió 
de les associacions i les funda-
cions”. La trobada va servir per 
reflexionar entorn  l’eficiència en 
l’actual context de crisi econòmi-
ca i social. PÀG. 21

Estades en cases de colònies per a 
empreses i entitats compromeses

Els centres d’esplai, 
espais de participació
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