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Quins són els teus desitjos pel 2015?

fem pinya

Míriam rodríguez 
LES PINyETES 

MASrOiG

HA eSTAT 
unA BOnA DeciSió
Les Pinyetes del Masroig s’ha 
creat per la necessitat en la 
població que hi hagi un esplai 
on fer activitats del món del 
lleure. En un inici vam tenir i 
encara tenim, molts dubtes. 
Per això, vam decidir formar 
part de la Federació, ja que ells 
ens podrien ajudar en la nostra 
tasca. Creiem que ha estat una 
bona decisió, ja que així rebrem 
ajudes amb les assegurances, 
informació sobre projectes edu-
catius, compartirem inquietuds 
amb altres esplais, etc. Creiem 
que és molt enriquidor per man-
tenir els monitors i els membres 
de la directiva motivats.

Virgínia carretero 
LA CASA DEL SOL NAIXENT 

TreMp

SupOSA OBrir  
nOuS HOriTzOnS
Som una entitat juvenil sense 
afany de lucre que treballem 
per la dinamització cultural i 
el lleure al municipi de Tremp. 
L'herència dels joves que fa 40 
anys van crear aquest ens de 
participació i lleure encara per-
dura amb activitats com l'Esplai 
i les Colònies. Formar part de 
la Federació suposa obrir nous 
horitzons. Considerem que com-
partir és créixer, i conèixer no-
ves realitats serà una gran font 
d'aprenentatge. Creiem en l'as-
sociacionisme; formar-ne part ja 
és un èxit de desenvolupament 
personal i acció social, però 
agrupar-lo el fa encara més fort.

elías navarro 
UN PAS M3S 

L'HOSpiTALeT De LLOBreGAT

enS perMeTrà 
SeGuir DeScOBrinT
La nostra experiència laboral i la 
intenció de cobrir diversos pro-
jectes a l'Hospitalet de Llobre-
gat i Sant Feliu de Llobregat en 
l’àmbit de la discapacitat ens va 
animar a constituir Un Pas m3s, 
Associació Educativa. La bona 
experiència amb Fundesplai ens 
va servir per interessar-nos a fe-
derar-nos. Hem pogut observar 
que, a més de compartir objec-
tius, estan carregats amb tota 
aquesta energia amb la qual 
nosaltres vam iniciar la nostra 
aventura i que encara tenim per 
seguir treballant. És una gran 
oportunitat que ens permetrà 
seguir descobrint i poder gaudir 
encara més de la nostra feina.

raquel, Toñi i Montse
MONTSPLAI

SAnTA MArGAriDA De MOnTBui

VOLeM inTercAnViAr 
eXperièncieS
Montsplai pretén ocupar un es-
pai que actualment no existeix 
al municipi, amb trobades i ac-
tivitats lúdiques per a infants 
de 3 a 14 anys, on puguin ex-
pressar-se de forma creativa, 
participar i cooperar en grup i 
aprendre certs valors educatius 
i humans. Tot en un espai de 
creativitat, imaginació i esbarjo, 
impulsant la participació ciuta-
dana i creant vincles de solidari-
tat i benestar social. Hem volgut 
formar part de la federació per-
què volem compartir recursos, 
intercanviar experiències, i així 
permetre’ns un treball en con-
junt per formar part d’una gran 
família com són els esplais.

David Arenas 
CAIXA DE TRONS

GirOnA

creieM Que éS 
eL LLOc ADienT
Som una entitat sense ànim de 
lucre que treballa el lleure a tra-
vés de la música i realitzem colò-
nies, acampades i trobades amb 
altres grups de Catalunya. L’asso-
ciació va ser creada per atraure 
infants, joves i adults al món de 
la percussió i fer un grup per to-
car. Tot sense deixar de banda 
l’educació en el lleure, ja que és 
molt important que els infants 
aprenguin mentre es diverteixen. 
Vam entrar a la federació perquè 
creiem que era el lloc adient al 
veure que tenim el mateix tipus 
d’ideologia. És molt bo que una 
federació ajudi tant les associa-
cions a funcionar millor.

Albert. 6 anys
eSpLAi eL Grup De pOLinYà. SAnT BArTOMeu DeL GrAu

“Al 2015 li demano un animal i més joguines!”
El meu principal desig per aquest 2015 seria tenir una mascota. Això sí, m’agradaria 
que fos un animal que no fos ni un gat ni un gos. A més, també m’agradaria tenir 
una casa més gran per poder jugar i que tingués més joguines!

noa cazorla Gómez 
ce DiVerSiTAT LúDicA. SAnT feLiu De LLOBreGAT

"Que tothom tingui feina 
i que desapareguin les baralles"
Els meus desitjos pel proper any 2015 són que la gent pobra tingui treball, diners 
i pugui menjar. També m’agradaria que tothom fos molt feliç i no hi hagués 
baralles. Pel que fa a mi, m’agradaria molt poder veure la Violeta en persona!

rafa real Dominguez. 10 anys 
ce cAn SerrA. L’HOSpiTALeT De LLOBreGAT

“M’agradaria gaudir d’unes vacances en un lloc diferent”
Darrerament, no he pogut marxar de vacances fora amb la meva família per motius 
econòmics. Per això, el que més m’agradaria aquest 2015 seria poder gaudir d’unes 
vacances a algun lloc diferent amb la meva mare i la meva germana. Aquest és el meu 
desig per aquest nou any que acaba de començar.

Ainoa Moreno Gómez i Sara Martínez el Abbassi. 12 anys  
cASAL infAnTiL i JuVeniL "eL QuiJOTe". SAnT Vicenç DeLS HOrTS

“ens agradaria que tothom pogués gaudir del seu 
temps de lleure”
En aquest 2015 desitgem que totes les persones siguin felices i que hi hagi pau 
entre nosaltres. També desitgem que totes les persones tinguin menjar per dinar i 
un lloc per jugar i gaudir del seu temps de lleure i que hi hagi salut per a tothom. 
Per últim, desitgem que les persones que tinguin alguna malaltia es recuperin. 

per què col·labora amb fundesplai (fundació 
catalana de l’esplai)? 
L'esplai ha estat la millor activitat educativa que han 
rebut els meus fills en la seva vida. Si ha estat un 
bé per als meus infants, desitjo que d’altres també 
puguin gaudir dels beneficis del lleure educatiu. 

Vostè sempre ha mostrat una gran implicació 
amb la Gimcana Solidària i el Dret al Lleure, 
ajudant infants i joves a poder gaudir de les 
colònies...
He repetit i repetiré en el fet d'ajudar que infants i 
joves puguin gaudir de les colònies i crec que Fundes-
plai dóna una resposta idònia al dret al lleure educatiu 
que tenen tots els infants. Que infants i joves gaudei-
xin de les colònies facilita la igualtat en temps d'incre-
ment de la pobresa dels més socialment desfavorits. 

en què consisteix, per a vostè, la felicitat dels 
infants?
Si se senten estimats per família + amics + esco-
la + l'esplai, els infants són feliços. Si falla alguna 
d'aquestes "potes", la felicitat trontolla, però, si en 
fallen més de dues, no són feliços i difícilment arri-
baran a ser ciutadans compromesos.

Què li diria a un/a amic/ga perquè col·laborés 
amb la fundació?
Tot el que acabo de contestar en aquesta enquesta 
perquè és el que crec.

“Que infants i joves 
gaudeixin de les 
colònies facilita la 
igualtat en temps 
d'increment 
de la pobresa”
imma noguera i Tusquets  
73 ANyS

DIPLOMADA EN TREBALL SOCIAL.

BArceLOnA

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

cinc noves entitats a la federació catalana de l'esplai


