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La veu dels infants i els joves
Cristina Gallego. 12 anys.
Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet. Esplugues i L'Hospitalet de Ll.

Campanya Infants Feliços
esdevenen ciutadans
compromesos

"Entrar al grup de joves ha estat un gran canvi!”
M’agrada molt anar a l’esplai perquè m’ho passo molt bé i faig molts amics.
Aquest curs estic molt contenta perquè és el primer any que vaig al grup de joves.
Per a mi ha estat un canvi molt important! Ara tenim més llibertat, participem en
projectes de millora del barri i podem decidir moltes de les activitats que fem.
M’agrada especialment anar a l’esplai els divendres: és un dia que fem activitats
variades que decidim nosaltres.

Sílvia Oliach. 12 anys.

“M’identifico
amb
els objectius
de la Fundació”
Rafael Cortés

Diversitat Lúdica. Sant Feliu de Llobregat

56 anys

“Vam recollir menjar pel Banc dels Aliments”
Només fa un mes que vaig a l’esplai! M’agrada molt i trobo que és molt divertit.
Hi vaig dimecres i dissabte. El que més m’agrada és quan estem tots junts i fem
projectes. Em va agradar molt participar al Ral·li Jove amb nois i noies d’altres esplais de la Federació. Era la primera vegada que hi anava, però em va semblar molt
maco el projecte de recollir menjar pel Bancs dels Aliments. Jo vaig portar arròs.

Daniel Rodríguez. 15 anys.
Esplai Pingüí. Sant Andreu de la Barca

“El millor són els campaments d’estiu”
El que m’agrada més de l’esplai són els campaments de l’estiu. Són set dies a la
natura, en tendes de campanya, tots junts els amics i les amigues i fent rutes. També m’agrada molt les nits joves. A l’esplai el grup de joves promovem campanyes
solidàries, tant per recollir diners per als nostres projectes, com per a les famílies
més desafavorides, com la recollida d’aliments que vam fer en el Ral·li Jove. Em va
semblar molt interessant!

Yusra Maimouni. 15 anys.
Esplai GISC. El Prat de Llobregat

“Participo en el projecte Connecta Jove”
Aquest és el primer any que vaig a l’esplai. M’agrada anar-hi perquè fas amistats
i perquè agafes confiança amb els altres companys i companyes. El que més m’agrada és la relació que tenim en el grup. Impulsem projectes solidaris en els quals
ajudem la gent. Jo participo en el projecte d’aprenentatge i servei Connecta Jove,
en el qual adolescents ens preparem per després ensenyar informàtica a persones
grans del barri. Val la pena!

Mestre i pedagog.

barcelona

Per què es va fer soci de la Fundació?
Tinc amics que hi han treballat molts anys, i alguns
que encara hi treballen i m’identifico molt amb els
seus objectius.
En què consisteix per a vostè la felicitat dels
infants?
Un cop les necessitats d'alimentació bàsiques cobertes (amor, salut, l’educació obligatòria...), un
infant necessita un plus de socialització, de gaudi
del temps lliure, de creixement cultural. I, per tot
això, cal que rebi una atenció de mans de persones
ben preparades.
Destaqui el programa/campanya de la Fundació que més valora:
Sens dubte, tot el que es refereix als centres d’esplai, especialment, durant els caps de setmana i a
les colònies d’estiu.
Què li diria a un amic per convèncer-lo que
es fes soci de la Fundació?
Li diria que el somriure d’un infant compensa qualsevol contribució econòmica dins les possibilitats
de cadascú, i aquí hem de sumar la garantia que
ofereix la professionalitat dels educadors i treballadors de la Fundació. Vaja... que ni ho dubti!

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
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L’esplai CampiQuiPugui
va néixer a partir d’identificar la necessitat de
crear un espai de lleure
al poble i gràcies a la
implicació i compromís
d’uns joves voluntaris.
Des dels inicis, les famílies s’han implicat molt
en el funcionament de
l’esplai a través de la
figura de l’OSPA (l’Oficina de Suport Pedagògic
Adult), que és molt important per transmetre la
filosofia que l’esplai SOM
TOTS!

Som un esplai diari de
Caldes de Montbui que
ens acaben d’adherir a
la Federació. Impulsem
un espai lúdic on infants
i joves aprenguin amb la
experimentació i la vivència. Que el joc, la ciència, la cuina, i les noves
tecnologies, siguin els
vehicles motivadors per
generar un entorn social
i de relacions. La càlida
acollida i el suport de la
Federació ens esperona
i anima en aquest projecte!

Aquest curs hem fet formació amb el grup de
joves per poder incorporar-los a l'equip com a
premonitors. La proposta
ha estat molt ben acceptada pel grup i s'han
esforçat a assolir els conceptes bàsics. Una de les
dificultats que l'entitat ha
tingut en els últims anys
ha estat la manca de
monitors i monitores. Per
aquest motiu hem decidit
començar a implicar els
joves a l'equip i potenciar
la continuïtat de l'esplai.

Estem organitzant activitats per potenciar l’implicació i responsabilitat
dels joves. Treballem tot
el procés d’organització,
preparació i finalment
l’execució d’activitats
dins les festes i accions
del barri o districte. Organitzem tallers infantils
per dinamitzar l’ambient
i punts de venda de productes elaborats per ells
mateixos per poder autofinançar part per l’activitat especial de final
de curs.

Hem creat un bloc per millorar la comunicació entre
les famílies, els infants i
els monitors/es. A part de
millorar aquesta comunicació, amb el bloc podem
mostrar el que fem a l'esplai cada dissabte i també
ens donem a conèixer a
la resta de gent. Considerem que és una gran
eina i volem animar la
resta d'esplais a utilitzarla! Si voleu idees i més
informació visiteu-nos a
http://esplailabarretina.
blogspot.com.es/.

A l’esplai estem impulsant “El Sótano”, un
espai d’oci nocturn alternatiu per a joves i fet
per joves de 16 en endavant. Està promogut
per uns 10 joves En una
sala on programem diferents activitats, com ara
concerts, cinema, exposicions d’art, etcètera. La
darrera activitat que vam
organitzar va ser una xerrada sobre sexualitat dirigida als joves del barri.
http://elsotanocijb.blogspot.com.es/

