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La veu dels infants i els joves
Inés Gómez. 6 anys.
Esplai de Bellvitge . L'Hospitalet de Llobregat

Campanya Infants Feliços
esdevenen ciutadans
compromesos

“Al taller de cuina aprenem a aprofitar els aliments”
Fa tres anys que vinc a l’Esplai de Bellvitge. Vaig començar al grup dels “Follets”,
després als “Espantalls” i ara ja estic al grup dels “Rodamóns”. El que m’agrada
més de l’esplai és jugar, anar de colònies i el taller de cuina. Aquests dies estem
aprenent a fer plats amb menjar que, d’una altra manera, es llençaria. Per exemple,
avui hem fet un pastís amb pa sec i fruita una mica madura. Hi hem afegit llet,
ous i sucre i ha quedat boníssim!

“Tenim el deure
de ser generosos
amb els infants”

Jan Duarte. 7 anys.

Pere Led

Esplai Castanyot. Sant Joan Despí

jubilat i voluntari.

73 anys

“Estem preparant Els Pastorets”

Esplugues
de Llobregat

Vaig a l’Esplai des que tenia 4 anys. La meva germana i jo hi anem el dissabte a la
tarda i el que més m’agrada és jugar amb els amics i anar de colònies. Jo vaig al
grup de petits i ara estem preparant Els Pastorets. L’any passat el meu amic Biel i
jo vam fer de dimonis i va ser molt divertit! La representació la fem al teatre que
hi ha a l’Esplai, que s’omple de pares i avis, que aplaudeixen molt.

Per què col·labora amb la Fundació Catalana
de l’Esplai?
Perquè participo de la seva filosofia socialitzadora
dels espais d’oci.

Celia López Suárez. 14 anys.
Esplai espurnes. Esplugues de Llobregat

Hem fet un espot de la campanya “Cap menjar a la brossa!”
Hem participat en la campanya “Cap menjar a la brossa” elaborant un espot de
conscienciació perquè la gent valori el menjar, ja que, malauradament, avui en dia
hi ha molta gent que passa gana. M’ha agradat molt participar en aquest espot,
ja que l’hem pensat i realitzat nosaltres, i també hem fet d’actrius. Personalment,
miro de no malbaratar menjar. Potser algun dia de manera inconscient... però, ara,
ja no ho faré més!

Pedro Ventura. 16 anys.
Xino-Xano Associació de Lleure. Barcelona

“M’hi sento com en una gran família”
Vaig a l’Esplai des de fa sis anys. El meu grup es diu Gazeeas, que vol dir 'joves'
en basc. Som deu nois i noies i m’hi sento com en una gran família. Entre les
darreres activitats en què hem participat, hi ha el cap de setmana que vam
passar a Ogassa, en el projecte de custòdia del territori. També hem participat
a l’”Estrambòtic”, una cursa de quadrigues que organitzen les entitats del barri
del Clot.

Aquest estiu va participar en la gimcana solidària...
Em va semblar una molt bona iniciativa per mobilitzar la societat a favor de la felicitat dels infants:
els estius són educativament molt importants. Per
aquest motiu, vam participar a la gimcana amb el
grup Farigola i Romaní.
En què consisteix, per a vostè, la felicitat
dels infants?
Jo penso que, per a un infant, la felicitat és gaudir
jugant amb molts amics i sentir-se estimat pels
adults que l’envolten.
Què li diria a un amic/ga perquè col·laborés
amb la Fundació?
Els diria que els qui ens considerem uns privilegiats
educativament i emocionalment tenim el deure de
ser generosos amb els altres i, d’una manera molt
especial, amb els nens, les nenes i els joves.

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

Celebrem
els 35 anys!

Projecte ApS de
Geolocalització

Espai obert de jocs,
versàtil i dinàmic

Nou local i
grup de monitors

Comissió
d’excursionisme

Al Pingüí estem de cele
bració! Portem 25 anys
deixant empremta per tot
arreu on posem el peu. En
guany tenim un calendari
ple d'activitats i actes on
donarem reconeixement
a aquests 25 anys d'his
tòria. Aquesta celebració
va començar amb el pre
gó de la festa major i no
l'acabarem fins la de l'any
que ve, però entre mig hi
haurà un munt de sorpre
ses. Així que ja ho sabeu,
si us trobeu algun Pingüí,
feliciteu-lo!

En aquest curs a l’es
plai celebrem 35 anys
d’esforços, il·lusions,
alegries, treball... en de
finitiva, un munt d’emo
cions viscudes a l’esplai
el Mamut. Com cada any
treballem en la renovació
i innovació de les nostres
activitats i els nostres
projectes, per tal de po
der arribar als infants, jo
ves i famílies de la nostra
ciutat, Gavà.
I així volem continuar,
com a mínim, 35 anys
més!

El Mapa Geolocalitzat so
bre l’oferta de lleure de
les persones amb discapa
citat que estem creant des
de la Comissió de Suport
a la Discapacitat de la Fe
deració pretén ser el co
mençament d’un mapa de
suport, orientació i ajudes
per a les persones amb
discapacitat. En el nostre
cas, estem preparant “la
nostra llista d’oci” amb
una selecció de bars, per
tal que els nostres usuaris
puguin geolocalitzar en un
mapa conjunt.

A partir de l’anàlisi dels
interessos, motivacions
i necessitats dels nois i
noies mitjans, hem re
pensat l’activitat diària
oferint noves propostes.
Hem dissenyat un es
pai on l’activitat i la
participació és oberta,
voluntària i espontània,
donant un valor especial
al joc.
Un espai on el joc con
v ida a ex perimentar,
gaudir i relacionar-se
amb iguals i amb l’adult
dinamitzador de l’espai.

A l'Esplai El Raconet, se’ns
presenta un any amb nous
reptes, ja que canviem de lo
cal i ara podem gaudir d’una
masia, cèntrica, gran i reno
vada! I, amb aquest nou can
vi, també s'hi afegeix un nou
grup de monitors amb mol
tes ganes de tirar endavant
un nou projecte en aquest
espai. Si voleu seguir les
nostres passes, us deixem
el nostre blog on setmanal
ment pengem el que realit
zem "http://esplaielraconet.
blogspot.com" http://espla
ielraconet.blogspot.com.

Aquest curs dinamitzo
la comissió d’excursio
nisme, constituïda per
famílies, que té com a
objectiu la planificació
d’activitats de natura.
Participar-hi m’ha per
mès compartir coneixe
ments i ex periències,
sobre indrets on fer ex
cursions, llocs d’interès,
etc. Sens dubte, és una
gran oportunitat per mi
llorar la seva implicació
i posar de relleu el valor
educatiu d’aquest tipus
d’activitats.

