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20 C E N T R E S D ’ E S P L A I

REDACCIÓ

El dissabte 17 de setembre 
va tenir lloc a Centre Esplai
el Movidic, la jornada dels 

monitors dels esplais de la Fede-
ració Catalana de l’Esplai on es 
presenta la proposta educativa que 
s’elabora cada any. Aquest acte va 
donar el tret de sortida del curs 
2011-2012 i hi van assistir més de 
300 monitors/es, en representació 
dels prop de 1.500 educadors/es 
de les 69 entitats de la Federació, 
que apleguen 14.000 infants i jo-
ves. Durant l’acte, es va presentar 
Àgora, la proposta educativa per 
a la participació, que serà l’eix de 
treball dels esplais durant aquest 
curs.

Comissions i UT
A més, durant el mes d’octubre van 
començar les reunions de les cinc 
unitats territorials (UT) que confor-
men la Federació, trobades en les 
que es comparteix el bo i dolent del 
nostre dia a dia, les diferents mane-
res de fer la feina, idees, propostes, 
recursos… en definitiva, un útil in-
tercanvi de sinergies que es produ-
eix tres vegades l’any i a partir del 
qual es treballen els temes que cada 
curs es considerin prioritaris.

AMB EL TREBALL DE LES COMISSIONS PEDAGÒGIQUES I LES UNITATS TERRITORIALS

Els esplais han iniciat un nou curs 
ple de reptes
El 22 d’octubre es van realitzar els Seminaris 2011 per aprofundir en la proposta educativa

Esplai El Pas (Palafolls) Grup d’Esplai El Castanyot (Sant Joan Despí)Grup d’Esplai Espurnes (Esplugues de Llobregat)

Coneguem les entitats de la Federació Catalana de l’Esplai

Nre. de monitors/es: 12. Nre. infants i joves: 100 de 6 
a 16 anys. Any de fundació: 1994. Activitats: Dissabtes, 
colònies, campaments i rutes. Contacte: Fòrum Palatiolo, 
s/n 08389 Palafolls. esplaielpas@gmail.org

Implicats amb el poble
Fa més de quinze anys que l’esplai El Pas obre les seves por-
tes als nens i nenes de Palafolls per oferir-los una alternativa 
d’oci i lleure. Any rere any, els monitors preparan el curs amb 
nous projectes i es proposen noves fites. Tots els dissabtes a la 
tarda desenvolupen tot tipus d’activitats: jocs, tallers, danses, 
excursions, gimcanes, teatre... També s’esforcen amb molta 
dedicació per dur a terme altres activitats més especials o que 
formen part del calendari festiu anyal: sortides, carnestoltes, 
castanyada, nits de por... A l’època de vacances organitzen colò-
nies, campaments, rutes... L’esplai s’implica força dins el poble 
col.laborant amb les altres entitats i de forma molt activa a 
la Festa Major.

Nre. de monitors: 22. Nre. d’infants i joves: 100. Any de 
fundació: 1977. Activitats:  Esplai de dissabte, activitats de 
vacances. Excursions. Contacte: C. Mn. Jacint Verdaguer, 24-
26. Sant Joan Despí castanyot@esplai.org

Moltes activitats tradicionals
GE El Castanyot és una entitat assembleària pertanyent 
a la Federació Catalana de l’Esplai, sense afany de lucre, 
formada per monitors, monitores i ajudants d’aquests que 
hi treballen voluntàriament.
El Castanyot posa l’accent en la celebració d’un seguit de 
festes com ara La Romeria a Montserrat, una activitat tra-
dicional a l’esplai. També, cada any els visita la castanyera 
i venen castanyes pel poble. Al Nadal fan la representació 
dels Pastorets sigui els de Folch i Torres o els de Ferrer 
Magí. Després, ve Carnaval, Sant Jordi, Festa Esplai, la 
Tamborinada, l’acampada de primavera, les colònies i el 
casal d’estiu...

treballar als Seminaris d’enguany 
incideixen en la vida dels esplais 
tant de diari com de dissabte i el 
treball en petits grups va ajudar a 
la reflexió sobre com implementar 
millores educatives a cada entitat 
en àmbits de gestió, metodologia 
pedagògica, comunicació i conei-
xement del context actual.

Quatre tipus de tallers
Els tallers van centrar-se en quatre 
temes principals: formes de parti-
cipació a l’esplai, el Pla de Comu-
nicació que necessita tota entitat, 
els nous escenaris que propicia la 
implementació de la nova Llei d’in-
fància, i la gestió del voluntariat.

Nou format d’assemblea
La Federació Catalana de l’Esplai 
està preparant ja la seva assemblea 
anual, que aquest any presenta un 
nou format molt atractiu. Es tracta 
de passar junts un cap de setmana 
a una de les cases que l’Associació 
Catalana de Cases de Colònies té a 
Vilanova de Sau per poder fer les 
tècniques de formació i l’assemblea 
pròpiament dita, però també tenir 
espais de trobada per unitats terri-
torials, així com l’experiència de 
compartir el quotidià. 

Grup de participants al Movidic, el 17 de setembre d’enguany

Cada any responsables pedagògics 
i educadors i educadores de les en-
titats hi participen amb la voluntat 
d’aprofundir en els continguts de 
la proposta educativa,  -en aquest 
cas, Àgora-, i de millorar la qualitat 
educativa de les seves activitats i 
intervencions. Els temes triats per 

Nre. de monitors: 30. Nre. d’infants i joves: 150. Any de 
fundació: 1977. Activitats:  Esplai diari i de dissabte, activitats 
de vacances, serveis educatius a escoles.Contacte: C. Bruc 40. 
Esplugues de Llobregat espurnes@esplai.org

Amb 35 anys d’experiència
El Grup d’Esplai Espurnes és una associació sense ànim de 
lucre que treballa com a entitat educativa en el temps de lleu-
re amb infants i joves. La missió és clara: Educar persones en 
valors, al poble d’Esplugues, per a la millora i transformació 
de la societat i de l’entorn natural. L’esplai és un espai de 
convivència i desenvolupament personal que pretén formar 
l’individu segons uns valors definits: el respecte pels com-
panys, el treball en grup, la sostenibilitat i la pau, o el foment 
de la cultura i la llengua catalana.
Aquest curs fan 35 anys i ho celebraran amb un seguit d’ac-
tes on implicaran tots els agents compromesos al projecte: 
infants, famílies, monitors i escoles.
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Simultàniament, les comissions pe-
dagògiques (Petits, Mitjans i Movi-
jove) han engegat la seva feina i es-
tan treballant ja en petits grups per 
preparar les activitats col·lectives i 
detectar quines necessitats hi ha a 
les diferents seccions per poder fer 
feina entre tots i totes.

Qualitat educativa
Per altra banda, el passat 22 d’oc-
tubre uns 50 monitors dels esplais 
de la Federació Catalana de l’Es-
plai es van aplegar al local del Club 
d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, 
de L’Hospitalet de Llobregat, per 
assistir als Seminaris 2011.


