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La veu dels infants i els joves

fem pinya

adnan sabir
VICEpRESIDENT 
COMkEDEM

BarCELOna

IMpuLsEM 
EL prOJECTE “IpuC"

El projecte Ipuc és una 
nova iniciativa de la nos
tra entitat consistent en 
un programa de trobades 
mensuals amb l’objectiu 
de treballar, en diferents 
formats, temàtiques re
lacionades amb la jo
ventut i el món que ens 
envolta, posant èmfasi 
en la relació del jovent 
i la discapacitat. Empre
nem aquest projecte amb 
molta il·lusió i amb la vo
luntat d’omplir un buit 
social relacionat amb el 
jovent amb discapacitat.

Laura López
COORDINADORA 
ESpLAI FONTSANTAFATJó

COrnELLà dE LLOBrEGaT

HEM COMEnçaT 
aMB FOrça! 

Aquest curs el nostre es
plai hem començat amb 
molta força i energia. I tot 
gràcies a un equip d’allò 
més motivat que compta 
amb 7 voluntaris que han 
decidit comprometre’s en 
un projecte d’esplai que 
poc a poc va agafant for
ma. Un grup de persones 
apassionades i compro
meses, que volen dedi
car part del seu temps i 
la seva energia en accions 
en benefici dels altres i 
de la societat que els en
volta.

Mònica Medina
COORDINADORA  
ESpLAI ENLLEURA’T

MaTaró

TOrnEn ELs EspLaIs 
ELs dIssaBTEs

Després de 2 anys d’inac
tivitat, Enlleura’t torna a 
fer esplai de dissabtes al 
barri de la Llàntia. Ens 
hem proposat objectius 
de convivència i solida
ritat fentlo extensiu al 
barri, tant amb la conser
vació de la natura com 
amb la gent que hi viu, 
a partir de la proposta 
educativa de la Federa
ció “Teixint”, a partir de 
projectes d’Aprenentat
ge Servei, amb els quals 
s’aprèn i es fa un servei 
a la comunitat.

Gisela Boix
COORDINADORA 
CENTRE D’ESpLAI DRUïDA

BarCELOna

prOMOurE La  
FOrMaCIó COnTínua

Vàrem néixer fa 25 anys 
fruit de la necessitat 
que els infants del bar
ri tinguessin una edu
cació en el lleure. Des 
d'aleshores, gràcies a 
la feina de monitors i 
monitores voluntaris i 
amb el suport incon
dicional de les famílies 
seguim treballant per 
l’educació en el lleure 
dels nostres infants i 
ho volem celebrar. Con
sulteu les activitats a 
ht t p://espla id ru ida .
blogspot.com.es/.

Manuela pérez
GRUp INFANTIL  
ST. COSME GISC

EL praT dE LLOBrEGaT

EnCETEM un nOu 
TaLLEr dE CuIna

Enguany encetem un nou 
taller de cuina en el grup 
d’infants de 67 anys, 
practiquem diferents re
ceptes i les recollim en un 
receptari. Altres dies, ho 
posem en pràctica i fem 
de cuiners. podem dir que 
treballen la cuina “amb 
els cinc sentits”, ja que 
no només tastem allò que 
cuinem, sinó que aprenem 
de les olors, el seu tac
te, el gust, la vista, etc. El 
més satisfactori per ells és 
quan veuen els resultats 
d’allò que han fet.

Joan pol
ESpAI JOVE  
RIERACENTRE

COrnELLà dE LLOBrEGaT

pEr L’apOdEraMEnT 
dELs JOVEs

Som un projecte que forma 
part del Departament d’Ac
ció Social de l’Ajuntament i 
el gestiona la Fundació. El pri
mer projecte joves de Corne
llà es va impulsar al barri de 
Sant Ildefons, on encara con
tinuen treballant per la mi
llora del benestar dels joves 
i les joves i, posteriorment, 
als barris de Riera i Centre. 
Treballem la nostre tasca en 
l’àmbit comunitari, grupal, fa
miliar i individual intervenint 
de manera transversal en els 
joves i les joves i treballem 
per al seu apoderament.

noa salgado. 5 ANYS. 
EspLaI pInGüí. sanT andrEu dE La BarCa

“M’agraden les colònies! però els  
personatges fantàstics em fan por...”
Des dels tres anys vaig a l’Esplai pingüí. Ara hi vaig totes les tardes, en sortir 
del col·le. El que més m’agrada és anar de colònies. M’ho passo molt bé perquè 
dormo quatre nits fora de casa amb els meus amics i amigues i jugo amb ells 
tot el dia. També hi fem gimcanes, enmig de la natura. A vegades ens visita un 
personatge fantàstic. I això em fa una mica de por...

Isabel Martínez pérez. 7 ANYS. 
Grup InFanTIL sanT COsME. EL praT dE LLOBrEGaT

"de gran, vull ser monitora"
Jo vinc a l’esplai entre setmana, quan surto del col·legi. Els meus dos germans 
també hi vénen. M’agrada molt perquè jugo amb els meus amics, puc fer servir 
els ordinadors i fer un taller per aprendre a cuinar. Hi vinc des dels tres anys. 
Quan sigui gran, m’agradaria ser monitora, per cuidar dels nens petits! 

Marc díaz. 13 ANYS. 
EspLaI puBILLa CasEs Can VIdaLET. L’HOspITaLET dE LLOBrEGaT

"acabo de pujar al grup de joves"
Estic molt content perquè acabo de pujar a la secció de joves! Ara tinc molta més 
llibertat per viure les coses: no em controlen tant i nosaltres podem decidir moltes 
de les activitats que fem, per exemple, on anirem de colònies. Vaig a l’esplai des 
dels tres anys. per a mi anar a l’esplai m’ofereix la possibilitat de fer més amics, 
de tenir sempre algú que et pot ajudar... M’hi sento bé!

natàlia paz pallarès. 16 ANYS. 
EspLaI EspurnEs. EspLuGuEs dE LLOBrEGaT

"per fer l’Interail, fins i tot rentem cotxes!"
A l’esplai el grup de joves estem pensant i organitzant diferents accions per recollir 
diners per fer un viatge. A l’estiu volem agafar l’InteRail i anar 15 dies per Europa. 
per la Castanyada vam vendre castanyes i panellets; també hem organitzat un 
càtering, per Sant Jordi vendrem roses... I, fins i tot, rentem cotxes per la voluntat! 
Encara no sabem on anirem de viatge, però ens fa molta il·lusió sortir a l’estranger!

per què es va fer soci de la Fundació?
Vaig promoure el projecte “Eduquem més enllà de 
l'horari lectiu” entre la FAPAC i la Fundació Cata-
lana de l’Esplai i durant aquell procés vaig conèixer 
millor la Fundació i m’hi vaig fer soci.

En què consisteix per a vostè la felicitat 
dels infants?
La felicitat sempre té una part molt personal i 
subjectiva. Sembla mes fàcil definir la “infelicitat”. 
Però la d'un infant, des de la meva visió d’adult, 
es fonamenta en el fet que tingui les necessitats 
bàsiques cobertes (alimentació, habitatge, atenció 
mèdica, escolarització...) i un entorn acollidor (fa-
mília, escola, amics...). Les dues coses em semblen 
inseparables.

Quin és el programa o campanya de la Fun-
dació que més valora?
Les cases de colònies i les iniciatives pel lleure, de 
noies i nois, amb sentit “no discriminatori". Em 
semblen l’eix vertebrador de la Fundació! 

Què li diria a un amic per convèncer-lo que 
es faci soci de la Fundació?
Li explicaria els valors de la Fundació Catalana de 
l’Esplai i li diria que “jo en sóc soci”!

jo soc
Campanya Infants Feliços  

esdevenen ciutadans
compromesos

"La felicitat d'un 
infant es fonamenta a 
tenir les 
necessitats bàsiques 
cobertes i un 
entorn acollidor"

Josep M. Torres.  
68 ANYS

COFUNDADOR 
I EXpRESIDENT DE FApAC

BarCELOna

Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 474 74 74 / Entra a www.esplai.org 
Escriu a fundacio@esplai.org

Les monitores, els monitors i els seus projectes


