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El 17 de març va tenir lloc l’activitat col-
lectiva de la secció de Mitjans dels esplais 
de la Federació, que enguany es va con-
cretar en una marxa excursionista al Parc 
Natural de Collserola. A les entitats es va 
fer una feina prèvia de preparació per a la 
10a. Marxa de Mitjans, amb el lema “Cer-
cant l’horitzó!”, per tal de tenir assolides 
les normes bàsiques de l’excursionisme i la 
descoberta de la natura, així com l’aprenen-
tatge de l’ús de mapes, interpretació d’in-
dicacions de gR o precaucions a l’hora de 
creuar o fer trams de carretera.

Els grups podien triar entre dues rutes, 
una que anava, des de l’ermita de La Salut 
de Sant Feliu de Llobregat fins a Santa 
Creu d’Olorda, i una altra més llarga però 
amb menys desnivell, que portava des del 
baixador de Vallvidrera, a Barcelona, tam-
bé fins a Santa Creu d’Olorda. En aquell 
punt, els 200 infants, de 8 a 12 anys, i els 
seus monitors/es es van trobar per fer un 
dinar. Tots plegats van fer camí cap a les 
runes de Castellciuró, on es va fer una 
divertida cloenda, a càrrec de l’Irriparra, 
la mascota de Mitjans. ■

El 24 de març es va celebrar al Parc de la 
Muntanyeta de Sant Boi la gran gimcana de 
petits “El misteri del volcà”, organitzada pel 
grup de treball format a partir de la comis-
sió pedagògica de petits de la Federació Ca-
talana de l’Esplai. En arribar al parc, els 250 
participants, entre infants i educadors/es, es 
van trobar l’Osvald, personatge principal 
del centre d’interès de petits d’enguany, 
que els va explicar el funcionament de les 
gimcanes i de la jornada en general. Dies 
abans, a cada esplai s’havia rebut una nota 
de part de l’Osvald, on demanava l’ajuda 

dels infants per fer que el volcà Avipera de 
Terrastranya tornés a funcionar.

Els grups d’esplai van realitzar dues gim-
canes en funció de l’edat dels infants, di-
vidida en dues franges: de 3 a 5 anys i de 
6 a 8 anys. En finalitzar-les, cada grup va 
trobar una peça d’un trencaclosques ge-
gant que van fer entre totes i tots, trobant 
d’aquesta manera la solució per a que el 
volcà tornés a funcionar: una barreja entre 
fang de Terrastranya i pedres màgiques de 
les faldes del volcà. ■

CRISTINA OLIVA

el ral·li Jove es va fer du-
rant el cap de setmana del 
10 i 11 de març a la comarca 

del maresme, prenent com a base 
mataró. l’activitat, dirigida a ado-
lescents de 12 a 17 anys, tenia per 
objectiu fer una reflexió col·lectiva 
i individual a través de l’autonomia 
i l’autogestió dels grups de joves. 
tot això, dins del marc de la pro-
posta educativa Àgora, elaborada 
per la fundació catalana de l’es-
plai, que treballa a fons el concepte 
de participació.
 
Dividits en equips reduïts i hetero-
genis, els nois i noies van realitzar 
durant el dissabte un ventall de ru-
tes simultànies a diverses poblaci-
ons del Maresme, resolent proves 
d’una gran gimcana i guiats per 
un llibre de ruta, que també els 
facilitava eines per descobrir l’en-
torn, recursos i espais de valoració 
i reflexió. Es va potenciar molt l’ús 
complementari d’eines 2.0. Els 
grups es van comunicar a través 
de la missatgeria Whatsapp, envi-
ant-se fotos de diferents fites, i van 
rebre per SMS actualitzacions de 
les puntuacions de tots els equips.

Cursa de quàdrigues
Els equips van fer nit a llocs acor-
dats prèviament: locals d’esplais, 
caus, sales d’equipaments munici-
pals... fomentant l’intercanvi amb 
els agents locals i experimentant 
el que és crear xarxa ciutadana. 
Diumenge tots els grups es van 
retrobar per realitzar una altra ac-
tivitat emblemàtica de Movijove: la 
cursa de quàdrigues. Per finalitzar, 
l’alcalde de Mataró, Joan Mora, va 
fer entrega dels premis i diplomes. 
Recuperar aquesta enriquidora ac-
tivitat ha estat tot un encert segons 
les valoracions dels 200 joves de 
13 esplais que hi van participar, 
així com dels seus monitors i mo-
nitores. ■ 
 

joVES dE LES EntitatS dE La FEdEraCió CataLana dE L’ESpLai ViUEn Una intEnSa aCtiVitat dE doS diES

El ral·li jove per la participació 
va descobrir el maresme
Es recupera, amb molt bona valoració global, una activitat històrica del Movijove

Què és per a tu participar?

marxa de mitjans per Collserola gimcana amb els grups de petits

Eduard Álvarez 
14 anys 
Esplai giravolt 
masquefa 

Conèixer gent
Participar et permet 
fer activitats amb al-
tres i, junts, ajudar a 
millorar l’entorn,  al-
hora que t’ho passes 
bé i coneixes més 
gent.

Natàlia López
14 anys
Esplai Fontsanta 
Fatjó

ajudar-nos tots
Per a mi la partici-
pació és fer coses en 
grup. Per exemple, 
quan fem excursions, 
activitats... També 
ajudar-nos els uns 
als altres.

Mireia Tomàs 
15 anys 
Esplai Voltrera 
abrera

nous amics 
Participar és estar en 
grup i fer activitats 
de diferents tipus per 
tal de passar-ho bé i 
fer coses de forma 
didàctica i fer nous 
amics.

Ariadna Lazcano 
14 anys 
Esplai xino xano 
barcelona

Sortir de casa 
Conèixer gent nova per 
fer amics i fer coses 
diferents abans que 
estar tancada a casa 
davant l’ordinador. 
Participar em permet 
conèixer coses noves.

Marta Ignacio 
17 anys 
Esplai xerinola 
St Carles ràpita

millorar l’entorn 
La participació és 
una manera d’ajudar 
a millorar el nostre 
entorn, mentre que 
coneixes gent molt 
diversa i et socialit-
zes. 

Sergi Farreres 
18 anys 
Enlleura’t 
mataró

Fora la monotonia!
La Participació és una 
manera de conèixer 
gent nova, i no estar 
sempre tancat. 
Et permet tenir ini-
ciatives, no ser mo-
nòton. 

Abans de començar els joves van escenificar la “Xarxa per la participació” 
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