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Fer un cim,
descobrir paisatges, aprendre
Som molts els que hem fet un
cim, dos, quinze, els que ens hem
banyat en un llac glaçat, els que
hem sucat els peus creuant un
riu, els que ens hem endinsat en
fagedes enceses, els que hem
descobert paisatges únics, els que
hem caminat sota la cremor del
Sol o l’embat del vent...
Som molts els que recordem d’una
forma molt especial tots i cadascun d’aquests moments, molts els
que reconeixem que aquests ens
han tocat i impactat personalment.
I som molts els que lluitem perquè
molts infants puguin seguir experimentant aquestes vivències tant
intenses i significatives.

L’excursionisme
és una de les
millors eines
al nostre abast

lais que formen part de la Federació. La jornada, que va reunir més de 300 monitores i monitors, també

Caminar ens
ajuda a comprendre
l’esforç com a eina
de creixement
personal
a assumir responsabilitats vers
el grup i un mateix, a admirar la
bellesa i el silenci, a descobrir un
entorn divers i connectat amb nosaltres. Caminar ens ajuda a canviar, a poc a poc i sense presses.
I no es tracta fonamentalment
d’això, l’educació? L’educació
en valors, més que aportar nova
informació i coneixements, busca
ajudar a canviar els infants. Motivar-los i donar-los les eines per
comprendre millor el món i ajudar
a transformar-lo.
L'excursionisme és una de les
millors eines al nostre abast.

Caminar ens ajuda a comprendre
l’esforç com a eina de creixement
personal, a aprendre a compartir,

27 de febrer de 2016

#20anys20cims

Itineraris adaptats

La proposta educativa "Camins" es posa en marxa
justament el curs en què
la Federació Catalana de
l’Esplai fa 20 anys com a
moviment i, per celebrarho, proposa el repte col·lectiu #20anys20cims.
Per celebrar aquests 20
anys de treball a favor de
les entitats i l’educació en
el lleure, la Federació proposa pel dissabte 27 febrer
fer 20 dels cims més emblemàtics de Catalunya de
manera simultània.
Per fer-ho possible, diferents centres d’esplai de
la Federació assumiran el
repte de fer un dels cims.
En triaran un de la seva comarca i prèviament prepararan els infants, els joves i
les famílies l’excursió.
Totes i tots els participants
portaran el mocador commemoratiu del vintè aniversari de la Federació Catalana de l’Esplai i es faran
una foto col·lectiva a dalt
del cim de la muntanya.

Fer accessible l’excursionisme a totes
les persones és un dels eixos de "Camins". En aquest sentit, algunes de
les cases de colònies de Fundesplai
disposen d’itineraris adaptats per a
persones amb diversitat funcional. Entre aquestes, destaca l’equipament de
Can Grau (Garraf), amb un itinerari
sensorial adaptat per a persones amb
discapacitat visual, i el de Can Mateu
(Osona), que disposa d’un itinerari de
descoberta naturalística que s’ha dissenyat seguint criteris d’accessibilitat
per a tothom.

A més a més, en la concepció i propostes d’activitats, s’ha comptat amb la
col·laboració de la Fundació Itinerarium,
en què participa l’Anna Vives, que promou els Circuits Inclusius (veure entrevista pàgina 16).
Des de la Federació Catalana de l’Esplai,
a través del web de "Camins", es farà
difusió d’aquests recorreguts per la natura adaptats a tothom, senyalitzats de
manera permanent a diferents ciutats i
pobles amb l’objectiu que les persones
amb diferents capacitats també puguin
gaudir de l’excursionisme.

