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  Crònica fotogràfica d’un cap de setmana molt intens

assemblea anual
Dissabte al matí va tenir lloc l’Assemblea on es va acordar, entre altres 
iniciatives, impulsar activitats en favor de les persones refugiades, 
reforçar el treball de gènere a les entitats i promoure un grup de 
reflexió al voltant del relleu generacional als esplais.

400
monitors i 
monitores
Durant tot el cap 
de setmana hi van 
participar un total 
de 400 monitores 
i monitors, que es 
van reunir dissabte 
per fer la foto com-
memorativa del 20è 
aniversari junt amb 
diferents represen-
tants institucionals.

Tallers i formacions
Diumenge al matí es va fer la tradicional Diada de Tècniques, on totes 
les educadores i educadors vàrem participar en 18 tallers sobre nous 
recursos pedagògics. Cal destacar que la meitat d’aquests tallers van 
ser impartits per monitors i monitores dels esplais, els quals van com-
partir els seus coneixements i expertesa amb la resta de participants.

Gran joc i concert
Dissabte a la tarda hi va haver el gran joc d’estratègia entre les Unitats Terri-
torials i el dia va concloure amb una nit de festa i concert del grup Rumba sin 
Rumbo. A més, durant el cap de setmana es van fer àgores d’experiències, 
en què esplais de diferents territoris explicaven els seus projectes, així com 
xerrades, entre les quals va destacar la de les dues monitores de l’Esplai 
Giravolt de Masquefa que van anar a idomeni. 

mirall
(2010-11) 

Reflexiona sobre 
els esplais com 

a espais 
inclusius

Àgora
(2011–2012) 
Tracta sobre 

la participació 
des de diferents 

àmbits

TeixinT 
CiuTadania 

ComPromesa
(2012-13) 

Centrada en els 
projectes d’Aprenentatge 

i Servei per una 
ciutadania 

compromesa

Les darreres propostes educatives
Totes les propostes a http://esplai.fundesplai.org/propostes-educatives/ 

Mira el vídeo dels 
20 anys de la Federació!

Què fa la Federació

dinamització 
d’entitats
Participació en dinà-
miques col·lectives: 
Festa Esplai, troba-
des de monitors i 
monitores, drets de 
l’infant, activitats 
col·lectives adreça-
des a infants i joves, 
accions de coope-
ració internacional, 
campanyes interna-
cionals, etc.

Qualitat 
educativa
Espais forma-
tius, propos-
tes educa-
tives, eines 
i recursos 
metodològics 
i propostes 
d’educació 
ambiental.

gestió 
de serveis
Assessorament i 
seguiment continu-
at (jurídic, econò-
mic, fiscal, labo-
ral...), oferta de 
cases de colònies 
i terrenys d’acam-
pada, interlocució 
amb les adminis-
tracions, presència 
en els mitjans de 
comunicació.
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agoFedeEsplai en imatges! 

aniversaris dels esplais
A més, es van celebrar també els aniversaris de diversos esplais: els 
més veterans, amb 45 anys, són l'Esplai Mowgli (Cornellà de Llobregat), 
l'Esplai Can Serra (l'Hospitalet de Llobregat) i l'Esplai Els Cargols (Sant 
Pau d'Ordal); els segueixen l'Esplai Tricicle (Sant Joan Despí, 30 anys), 
l'Esplai Giravolt (Masquefa, 20 anys), l'Esplai Picapins (Aiguafreda, 15 
anys), l'Esplai Marcianet (Sant Bartomeu del Grau, 15 anys), l'Esplai 
Fontsanta (Cornellà de Llobregat, 10 anys), l'Esplai Salsa Jove (Girona, 
10 anys) i l'Esplai Riu Roig (Rubí, 5 anys).


