
d iar i  d e  l a  fundac ió  c atal ana  de  l ’ e sp l a i juliol 2014 / núm. 71 www.fundesplai.org 13

La veu dels infants i els joves

fem pinya

paco Utrera
ESPlAI GUADAlHORCE 

terrassa

a L'eNtitat cONFLUeiXeN 
MOLts prOJectes
la nostra entitat fa 30 anys. Jo 
vaig ser un dels fundadors, ja 
que formaven part de l’asso-
ciació de veïns que va decidir 
crear una nova entitat d’infàn-
cia i joventut. Els principis de 
l’esplai van coincidir amb el 
final de la dictadura i va ser 
una època molt intensa, amb 
moltes ganes de fer coses, ja 
que Guadalhorce llavors era 
un barri de la perifèria on fal-
taven tots els serveis bàsics. 
Ara som una entitat on con-
flueixen molts projectes i això 
dóna molta vitalitat. En el futur 
volem seguir sent transforma-
dors socials. 

Manel escudero 
ESPlAI El PAS 

paLaFOLLs

eNs ceNtreM a 
preparar UN BON reLLeU
Aquest curs, l’Esplai El Pas fa 20 
anys. Nosaltres som un esplai 
que va néixer a la parròquia, 
impulsada per persones que 
tenien la inquietud de fer una 
alternativa de lleure per als 
infants. Durant alguns anys, 
l’esplai va estar vinculat a la 
parròquia, però es va separar 
i ara és una associació laica. la 
trajectòria ha estat irregular: 
primer hi havia més nens, des-
prés va baixar una mica i ara 
ens hem estabilitzat al voltant 
dels 100 infants. El futur està 
centrat a preparar un bon re-
lleu, ja que ara tenim un grup 
de joves important.

sara díez
ESPlAI PINGüí 

saNt aNdreU de La Barca

VaM cOMeNçar 
FeNt cOLòNies
El nostre esplai compleix 
aquest curs 25 anys. El nostre 
esplai va ser una iniciativa d’u-
nes persones que tenien ne-
guits per l’educació en el lleure 
i van començar fent colònies i 
aquests joves tenien ganes de 
fer més coses i van crear l’es-
plai per desenvolupar-les. No-
saltres fem esplai diari, tenim 
grups de totes les edats, fem 
colònies, casals, fem activitats 
obertes al barri... Els nostres 
plans de futur inclouen poder 
complir 25 anys i més i poder 
deixar la nostra empremta a 
totes les persones que passen 
per l’entitat. 

Xavi castellano
CE BEllvITGE 

L'HOspitaLet

L’espLai Va NÉiXer 
aMB eL Barri
El CE Bellvitge neix l’any 1969 
pràcticament amb el barri, ja que 
neixen necessitats dels infants, 
perquè molts no estan escola-
ritzats. llavors una colla de vo-
luntaris comença a fer una tasca 
educativa amb aquests infants. En 
l'àmbit escolar, sanitari, social, 
urbanístic... el barri tenia moltes 
necessitats i l’esplai era una de 
les respostes. El Club és una enti-
tat arrelada al barri, fem activitat 
diària, treball amb les escoles, fem 
activitats de natura, socials... No-
saltres en els propers 45 anys ens 
proposem continuar treballant per 
les necessitats socials i educatives 
del barri.

ricard Vicente
CE PUBIllAS CASES-CAN vIDAlET

L’HOspitaLet-espLUGUes

sOM UN reFereNt 
aL Barri i La ciUtat
El CE Pubilla Cases-Can vidalet 
va néixer l’any 1979, per tant, 
fem 35 anys. En aquest temps, 
els barris no estaven organitzats 
i faltaven espais de relació per 
a infants i famílies i un grup de 
mares i pares va crear l’entitat. 
Al principi, va començar amb les 
colònies i, a poc a poc, va anar 
fent més coses fins avui, que 
s’ha convertit en una referèn-
cia pel barri i la ciutat. l’esplai 
ha ajudat a vertebrar el barri i 
hem participat en les activitats 
de lleure, però també molt més 
enllà. Malgrat la crisi i les dificul-
tats, ens hem mantingut forts i 
tenim un futur molt brillant.

paulina Martínez. 3 ANYS. 
participaNt a Les cOLòNies deL Ge espUrNes. espLUGUes de LLOBreGat

“M’ho he passat molt bé, ens hem banyat a la piscina i 
vaig dormir a la llitera de dalt perquè ja sóc gran!”
M’ho he passat molt bé a les colònies. Amb l’esplai i l’escola ja hi havia anat, 
però no tants dies. Hem ajudat el gegant Bernat de les muntanyes de Montser-
rat, perquè faci una festa amb els seus amics, i ens ha vingut a veure el follet 
Carquinyolis, que era divertit. A la piscina ens hem banyat dos dies, i jo portava 
un maneguet meu i un de la meva germana Mariona, que me’l va deixar. I vaig 
dormir a la llitera de dalt, perquè ja sóc gran!

estel prat. 8 ANYS. 
participaNt aL casaL de ceNtre espLai. BarceLONa

“el que més m’ha agradat ha estat el taller de màscares”
El casal de CENTRE ESPlAI m’ha semblat molt xulo, perquè fem manualitats, 
activitats i ens ho passem molt bé. De totes les coses que hem fet aquests dies, 
la que més m'ha agradat ha estat el taller de màscares, ha sigut molt divertit 
fer-les perquè hem posat escaiola, les hem pintat... A més, durant els dies que hi 
he estat, he fet molts amics i amigues. va molt bé fer altres amistats i no estar 
solament amb uns sols amics.

Kavita Valls. 15 ANYS. 
participaNt aL caMp de treBaLL a OGassa. BarceLONa

“Hem contribuït a recuperar el paisatge agrari i ramader”
Jo he pres part en el camp de treball “la vida dels pastors a la vall d’Ogassa”, 
que s’ha fet a la Mas Cabàlies (Ogassa). En aquesta activitat, hem contribuït a 
mantenir i recuperar el paisatge agrari i ramader. En concret, hem habilitat una 
bassa, una menjadora per als animals i uns terrenys de pastura. A més, durant la 
nostra estada, he fet un munt d’amics i he participat en activitats molt divertides 
com excursions, bivacs, observació d’estels...

Berta Vallecillos. 16 ANYS. 
JOVe VOLUNtÀria aL ce BeLLVitGe. L’HOspitaLet de LLOBreGat

“aquest estiu faig de voluntària al casal dels més petits”
Jo vinc al CE Bellvitge des dels 3 anys, quan van començar a venir el meu germà. 
venir a l’esplai m’ha ensenyat a compartir i l’amistat, ja que el grup amb què he 
anat és per a mi com una gran família: hem fet casals, campaments, hem habilitat 
un casal jove nosaltres mateixos... A més, aquest curs havíem de fer un voluntariat 
i jo vaig decidir que col·laboraria amb el meu esplai i estic fent voluntariat al casal 
d’estiu amb els nens més petits.

per què col·labora amb Fundesplai (Fundació 
catalana de l’esplai)?
Sóc soci de la Fundació perquè m'agrada el seu tre-
ball per una societat més justa a partir de l'acció 
amb els infants, els joves i les famílies amb especials 
necessitats socials. 
L’any passat vau col·laborar amb la Gimcana 
solidària. Ho repetiu?
L'estiu passat vàrem participar en la Gimcana amb 
l'equip "Bieles Solidàries". Aquest any també hi par-
ticipem amb l'equip "Sobre la marxa!". Em sembla 
molt bona idea per tal de facilitar l'accés de tots 
els infants a unes merescudes vacances divertides 
i educatives.
en què consisteix, per a vostè, la felicitat 
dels infants?
Passar-s'ho molt bé amb els companys i els amics 
i sentir-se estimat i respectat per la família i les 
persones que l'envolten.
Què li diria a un/a amic/ga perquè col·laborés 
amb la Fundació?
Actualment, és més important que mai que els que 
puguem col·laborem amb les entitats que treballen 
per pal·liar les situacions tan difícils per les quals es-
tan passant moltes famílies i que tenen una especial 
incidència en els infants i els joves. 

jo soc
campanya infants Feliços  

esdevenen ciutadans
compromesos

“tenim el deure 
de ser generosos 
amb els infants”

Joaquim colom perpiñà  
62 ANYS

ENGiNYEr tèCNiC D’OBrES púBliQuES.

ViLaNOVa 
i La GeLtrú

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

els esplais fan anys!
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