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Des de la Federa-
ció s’han impul-
sat propostes per 

a la millora de la quali-
tat de la intervenció en 
els centres d’esplai. 

Així, durant tot el curs 
passat, els centre d’esplai 
han realitzat tallers de 
reforç escolar i per mitjà 
d’un curs de formació per 
a monitors d’estudi assis-
tit s’ha impulsat i millorat 
aquest servei amb l’objec-
tiu comú de lluitar con-
tra el fracàs escolar. En 
aquest projecte, que ha 
rebut el suport del Depar-

El passat 21 de novembre, 
la Fundació Catalana de 
l'Esplai i l’Associació Ca-
tòlica de Pares de Família 
del Col·legi Sant Vicenç, 
de Sant Vicenç dels Horts 
van inaugurar la nova cuina 
del centre educatiu. Amb 
aquesta inauguració, en la 
qual van participar més de 
400 persones, la Fundació 
i el Col·legi Sant Vicenç 
reforcen els seus vincles 
per treballar en el projecte 
educatiu conjunt del centre.

Així, la posada en marxa 
de la nova instal·lació, 
que ha estat reformada 

tament de Benestar Social 
i Família, han participat 
19 monitors i monitores.

Fomentar la cultura ca-
talana com a instrument 
per afavorir la cohesió 
social des del lleure, ha 
estat l’aposta de Tots i 
totes! que ha impulsat la 
Diputació de Barcelona i 
que s’ha desenvolupant 
durant el primer trimes-
tre del curs. Tallers con-
duïts per especialistes en 
diferents tradicions de la 
cultura catalana, a través 
dels quals els infants i 
joves coneixen les ar-
rels culturals dels nostre 
país, tenen l'oportunitat 
de participar en les ma-
nifestacions populars i 
estableixen contacte amb 
entitats locals. Centres 

d’esplai de la província 
de Barcelona han gaudit 
d’aquesta proposta, fent-
la arribar a més de 130 
infants i joves.

Finalment, una tercera 
proposta ha servit per fer 
partícips a les famílies en 
la tasca de fomentar l’ús 
del català a través de la 
creació de grups de con-
versa i de la programació 

 Canal Escola. La Fundació gestiona menjadors escolars

Inauguració de la nova cuina 
del Col·legi sant Vicenç

Ha rebut el tercer premi 
dels guardons Jaume 
Ciurana, per un projecte 
de millora ambiental dels 
parcs públics. 

El dilluns 22 d’octubre 
es va celebrar l’acte de 
lliurament dels premis 
de Civisme a l’Auditori 
de Barcelona. Els guar
dons, convocats per la 
Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària del 
Departament, tenen com 
a objectiu la promoció 
del civisme en la societat 
catalana des de diferents 
àmbits d’actuació.

Un dels premiats van ser 
el grup de joves del Club 
d’Esplai pubilla Cases Can 
Vidalet, de l’Hospitalet i 
Esplugues de Llobregat, 

que van rebre el tercer 
premi dels guardons 
Jaume Ciurana a l’actua
ció cívica juvenil pel seu 
projecte “Donem Vida als 
Nostres parcs”. Aquest 
projecte desenvolupa 
una tasca de millora am
biental dels parcs públics 
dels seus barris. 

El conseller Josep Lluís 
Cleries va lliurar el premi 
a uns representants dels 
joves, que van assistir a 
l’acte acompanyats de 
companys i companyes 
i monitors/es de l’esplai 
pubilla Cases Can Vidalet, 
així com de Carles Barba 
i Salvador Carrasco, 
president i secretari de la 
junta de l’esplai, respec
tivament.

Isabel Santero. Aquest mes 
de desembre  el Centre 
d’Estudis de l’Esplai, amb 
la col·laboració del De
partament de Justícia i el 
suport de L’Obra Social 
de “la Caixa”, engega un 
nou projecte en l’àmbit 
penitenciari: el projecte 
Gal·la. Es tracta d’un pro
jecte de formació i acció 
al centre penitenciari de 
Quatre Camins, situat a 
la Roca del Vallès, amb 
l’objectiu de crear un 

“Grup de Gestió Cultu
ral”. Aquest grup pretén 
ser una plataforma de 
participació oberta, des 
d’on es pot organitzar un 
treball coordinat entre 
l’oferta d’activitats de 
lleure de cap de setma
na,  generant el treball 
en equip i la millora del 
temps de lleure de les 
persones internes. El 
projecte, amb uns 35 
participants, finalitzarà el 
mes de juny del 2013.

Núria Homar. Aquest curs 
escolar 2012–2013, des 
de l’Entitat de Serveis 
d’Esplai, de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, s’ha 
tornat a gestionar el 
projecte de Suport a les 
Necessitats Educatives 
Especials (NEE) d’infants 
i joves, als centres es
colars dels territoris de 
Girona, Vallès Occidental 
i Barcelona Comarques. 

Amb aquest projecte, 
la Fundació és present 
en 462 escoles, amb un 
total de 575 monitors/es 
que contribueixen en el 
desenvolupament i creixe
ment global dels infants 
i joves, actuant com a 
mediadors entre l’infant 
i les dificultats que se 
li presenten quotidiana
ment, i afavorint el seu 
desenvolupament integral.

Participació i lleure
als centres penitenciaris

Suport a les necessitats 
educatives especials en 462 escoles

 Esplais. Per promoure la cohesió a 
través del reforç escolar, 
el foment de la cultura catalana 
i l'ús del català 

La Federació 
impulsa nous 
projectes 
als esplais

reforç escolar. Els esplais ofereixen aquest servei amb l'ob-
jectiu de lluitar contra el fracàs escolar. FOTO: J. M. VALLS

de xerrades d’interès 
pedagògic. Aquesta pro-
posta ha rebut el suport 
de la Direcció General 
de Política Lingüística, 
i s’ha dut a terme en el 
marc del grup de famílies 
en què participen catorze 
centres d’esplai.

per la pròpia Fundació, se 
suma al servei de moni-
toratge que ja gestiona la 
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Fundació i que permetrà 
reforçar la tasca educati-
va en el temps del migdia, 

que inclou l'atenció a les 
diverses necessitats nu-
tritives dels infants que 
dinen a l’escola amb una 
dieta mediterrània i que 
contempla dietes espe-
cials, a més d'acompa-
nyar els infants en el seu 
creixement, facilitant-los 
eines per a la seva edu-
cació en hàbits per una 
correcta alimentació, 
que els acompanyaran 
tota la seva vida.
La Fundació Catalana de 
l’Esplai gestiona, a través 
de l’entitat Serveis d’Es-
plai, menjadors escolars 
arreu de Catalunya.

Inauguració. El president de la Junta de Pares i Mares, Sr: 
Francesc Chavarria, la vicepresidenta de la FCE, Anna Romeu, 
i una part de l’equip de l’equip de cuina i la coordinadora del 
menjador. FOTO: Imma Serrano. 

Premi Civisme per als joves del 
CE Pubilla Cases Can Vidalet

xarxa esplai 


