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El 6 de maig Festa Esplai donarà 
pas a “Un estiu per a tothom!”
El 6 de maig el Parc Nou del Prat de Llobregat s’omplirà d’infants, 
joves, adolescents, famílies, monitors i monitores... tota la gran família 
dels esplais, en una paraula, celebrarà la gran trobada lúdica de l’any, 
Festa Esplai. Serà, també, el moment de donar pas a ”Un estiu per a 
tothom!”  i la campanya de beques. Pàg. 3

El 13 de març es va celebrar la reunió anual del consell Assessor de la 
Fundació Catalana de l’Esplai que va debatre i fer aportacions a l’entorn 
de “La rellevància de l’educació en el lleure en el desenvolupament 
dels infants i adolescents”.  Les aportacions van expressar la idoneïtat 
de l’esplai per combatre la desigualtat. PAg. 4-5

jornada  “La miLLora dELS mEnjadorS ESCoLarS i EL tEmpS dEL migdia”

El 23 de març la Fundació Catalana de l’Esplai va celebrar la jornada “La millora dels menjadors escolars i el temps del migdia” en el transcurs de la 
qual es va exposar un informe que posa de relleu la gran importància educativa i social d’aquest espai, que suposa el 30% del temps que els alumnes 
passen a l’escola. Precisament, en coincidència amb aquesta jornada, la Fundació va presentar +ESCOLA, el projecte educatiu que ofereix la solució 
integral de qualitat a totes les necessitats de les escoles referents a l’espai del migdia, menjadors i activitats de lleure. MONOGRÀFIC PÀG. 15-18

“El futur es construeix
i es guanya” 
El professor que acaba de rebre 
el premi Ramon Fuster amb 
emoció i gratitud parla del seu 
compromís amb l’educació i 
amb l’educació en el lleure. 
Com a membre del Patronat de 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
viu, amb intensitat, els projectes 
dels esplais.  Pàg. 30-31

   www.esplai.org f u n d a c i ó  c ata l a n a  d e  l ’ e s p l a i

nou “pack anticrisi” 
de Suport associatiu
Suport Associatiu ofereix un 
conjunt de serveis d’assessora-
ment agrupats en un Pack Anti-
crisi que inclou serveis de gestió 
integral en els àmbits econòmic, 
fiscal, laboral, jurídic i informà-
tic. Es tracta de que la manca 
de recursos no sigui sinònim 
de pèrdua de qualitat per a les 
entitats no lucratives. Pàg. 29  

El Consell assessor debat sobre la 
rellevància de l’educació en el lleure

El menjador escolar:  
un espai educatiu i social

tresca Jove, una oportu-
nitat laboral a partir de la 
formació en el lleure
pàg. 6

l’alberg de centre esplai: 
5è. aniversari!
pàg. 8 i 9 

el ral·li Jove per la  
participació va descobrir  
el maresme
pag. 19 

nova qualificació 
professional pers als 
dinamitzadors d’espais tic 
pàg. 26

cursos que formen per  
ser ajudant de cuina i  
ensenyen la llengua
pàg. 27
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