Enguany Fundesplai (Fundació
Catalana de
l’Esplai) ofereix
més de 1.000
tandes de casals, colònies,
campaments,
camps de treball,
cursos i vacances en família,
amb prop de
60.000 places.
Donem la paraula als infants que
participen en
algunes d’aquestes activitats.

María Diebra, Esplai El grup de Polinyà
Rubén Perez, Esplai Picaparets
Kavita Valls, Esplai Sant Ildefons
Laia Barrera Puig , Esplai El Nus
Nil Vázquez Burgos, Esplai Fontsanta Fatjó
Adrián Rodríguez, Esplai Fontsanta Fatjó

l’entrevista
“És una experiència única;
estàs amb els teus amics i
aprens moltíssimes coses”

Entrevista conjunta a infants i joves que participen en diferents activitats d’estiu
en plena campanya Un estiu per a tothom!
Què faries per convèncer algú dels qui no
venen a l’esplai durant
el curs perquè vingui al
campament?
Li diria que és una experiència única, que t’ho pots
passar molt bé. Estàs amb
els teus amics i a sobre fas
activitats que mai havies
fet i aprens moltíssimes
coses sobre l’entorn i la
natura.

@mrsantaeufemia

Rocío
Santaeufemia
Casal D'ESTIU
La Maria Diebra té 7 anys
i viu a Polinyà.
Què faràs aquest estiu?
Aniré al casal d’estiu sis setmanes. Tot i que al principi no em podré banyar a la
piscina perquè m’he trencat
el braç, les últimes setmanes segur que els amics
m’ajudaran i podré.

CampS de treball
La Kavita Valls, de Barcelona, té 16 anys i ja en
fa tres que participa en
camps de treball

Feu alguna cosa especial al casal?
Anem a la piscina, fem manualitats i algunes hores a
la tarda cantem i ballem. A
més, divendres sempre es
fan representacions al centre cívic.

Què t’agrada més, els
camps de treball o les
colònies?
Camp de treball! Et permet
participar en la millora de
l'entorn. És molt gratificant! L'any passat vam fer
la inauguració d'una font
que vam arreglar a Ogassa.
Va venir l’alcalde i la gent
del poble i ens van dir que
havia quedat molt bé.

A les colònies
aprenem a fer
coses sense
dependre dels
pares
Què és el que t’agrada
més?
Durant el casal hi ha uns
dies que anem de les colònies. L’any passat vam anar
a la rectoria de la Selva i em
va agradar molt fer cabanyes al bosc.

Colònies
El Rubén Pérez, de 10 anys
viu a Alcanar i aquest estiu
participa en unes colònies
al Montseny.
Quines activitats feu a
les colònies?
Fem la gimcana bruta, jocs
de nit, la festa Holly, piscina, jocs d’aigua i moltes
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Entrevistats. D’esquerra a dreta: Adrián Rodríguez, Maria Diebra, Laia Barrera, Nil Vázquez i
Kavita Valls. FOTO: J. VALLS

activitats més. A mi personalment les que més m’agraden són els jocs de nit i
la piscina.
Què li diries a un amic
perquè vingui amb tu
de colònies?
Li diria que és una experiència molt divertida i que
segur que si ve una vegada
després voldrà tornar. Ens
ho passem pipa!
Què aprens amb l’experiència de marxar de
colònies?
A fer coses sense dependre

dels meus pares, fer nous
amics i conviure amb molta
gent.

Campaments
La Laia Barrera, de Sant
Joan Despí, té 11 anys.
Has anat altres
vegades de campament
amb tendes de campanya?
Sí, altres anys he estat a
cases però ja en fa dos que
dormim en tendes. M’agrada més amb tendes de

campanya perquè tot és
més desorganitzat i ens ho
passem millor. Entrem i
sortim i és més divertit.
Hi ha alguna anècdota
que recordis especialment dels campaments?
M’agraden les excursions
i l'última nit, quan fem
una mica de festa i jocs,
però les nits de por són les
que m’impacten més. No
t’esperes el que passarà i
t’enganyen d’una manera
que no pots descobrir com
ha sigut. Quan ho saps t’ho
passes molt bé i rius molt.

El camp de
treball és molt
gratificant!
Si haguessis de convèncer algun company
perquè vingui a un
camp de treball, què li
diries?
Que és molt divertit i que
no només treballem: també fem moltes activitats
de lleure. A més, coneixes
persones i fas nous amics.
Hi ha alguna anècdota
que recordis de la teva
estada a un camp de
treball?
L’any passat vam fer la
ruta caminat fins al cim

del Taga. Vam fer un bibac i ens vam despertar
envoltats de vaques, vam
riure molt.

Intercanvis
internacionals
El Nil Vázquez i l'Adrián
Rodríguez, de 18 anys
i 17 anys, viuen a Cornellà i participen en un
intercanvi amb joves de
França
Què és el que us agrada
més d'aquest intercanvi?
Les experiències, el creixement personal de conèixer
altres persones... També
fer activitats que mai haguessis fet tu sol i compartir amb altres joves i posar
en comú opinions, veure
altres cultures...
Manteniu contacte amb
els joves francesos?
Som amics de Facebook i
anem compartint les activitats que fem cadascú
a la nostra entitat. A més,
parlem entre nosaltres, sobretot amb els que ens vam
fer més amics.
Què creieu que tenen
millor a França i
què tenim millor nosaltres?
El que més em va impressionar de l’intercanvi allà
era tota la naturalesa que
tenen. Estàvem en un poble molt tocant als Pirineus
francesos i estava tot envoltat de muntanyes, era
un paisatge increïble.
La gràcia que ells vinguin
aquí és que vegin el retorn, ensenyar-los Montserrat o Barcelona, que
és una ciutat molt gran, i
tota la cultura que podem
oferir-los nosaltres a Catalunya.

