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el suport a la tasca d’edu-
cació en el lleure.

A la Festa van partici-
par entre altres alcaldes 
i representants Carles 
Puigdemont, president 
de la Generalitat, i Lluís 
Tejedor, alcalde del Prat 
de Llobregat, que van fer 

de la inclusió social. Per la 
seva banda, Lluís Tejedor 
va ressaltar que com a ciu-
tat comparteixen els valors 
de Fundesplai i va agrair 
que l’entitat “construeixi 
oportunitats col·lectives” 
per fer ciutadans feliços. 
Finalment, Josep Gassó va 
fer una crida per construir 
una xarxa entre totes i tots 
per un món millor.

La Festa Esplai ha marcat 
el punt d’arrancada de la 
campanya de Fundesplai 
“Encerta l’Estiu – Un es-
tiu per a tothom”. El doble  
lema respon als objectius 
d’oferir per a aquest estiu 
als infants, joves i famí-
lies una àmplia proposta 
d’activitats de la màxima 

fundesplai

La Festa 
va comptar 
amb una nodrida 
representació 
institucional 
encapçalada 
per Carles 
Puigdemont 
i Lluís Tejedor

Es van  
organitzar més 
de 50 activitats 
lúdiques i  
educatives 
per a totes les 
edats

Eren les 17.30 h 
del diumenge 7 
de maig, quan la 

Nerea, de 9 anys, pu-
java les escales i seia a 
l’autocar que la portava 
a casa. Pocs segons 
després el cansament la 
podia i queia dormida 
com una soca. Havia 
estat un dia ple d’emoci-
ons i activitats: pujar en 
pont tirolès, aprendre 
a fer un hort, saltar al 
Pop del Reciclatge, pin-
tar un mural del delta 
del Llobregat, córrer i 
divertir-se amb ami-

 Gran celebració anual de l’entitat. Milers d’infants, joves i famílies van gaudir de la gran celebració anual de Fundesplai el diumenge 7 de maig 

Festa Esplai: on el final de curs d’esplais i escoles i l’estiu es donen la mà 

Més de 50 activitats. Milers d’infants i joves van poder gaudir de desenes d’activitats de tot tipus: 
educatives, esportives, de sostenibilitat... A la Festa tothom pot trobar el que li agrada. FoTo: JoRdI PLay

Carles puigdemont. Durant la visita institucional el president de la Generalitat va tenir l’o-
portunitat de parlar amb monitores, monitors, famílies i infants, així com participar en algunes 
activitats. FoTo: JoRdI PLay

representació institucional. Sandra Guevara, ministra de Treball del Salvador i participant al VIII 
Foro Iberoamericano, conversa amb Josep Gassó, president de Fundesplai; Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat; Lluís Tejedor, alcalde del Prat, i Núria Valls, directora general de Fundesplai. FoTo: JoRdI PLay

treball en equip. Festa Esplai solament és possible gràcies a la col·laboració voluntària de cen-
tenars de persones que des de les 6.30 h van estar habilitant tots els espais. FoTo: J. M. VaLLS

gues, amics i monitors/
es de l’esplai, dinar, 
descansar 5 minuts i 
¡alehop! Tornem-hi que 
ve l’animació final i la 
cercavila de cloenda. En 
total, més de 50 activi-
tats per triar i remenar.

Milers d’infants i joves, 
monitors/es i famílies 
van gaudir d’un dia a la 
Festa Esplai, la gran ce-
lebració anual de Fun-
desplai al Parc Nou del 
Prat de Llobregat. Aquest 
2017 n'era la 31a edició, 
i com les altres serveix 
per cloure el curs dels 
esplais, fer un tast de 
les imminents activitats 
d’estiu i agrair a institu-
cions, empreses i entitats 

qualitat i, alhora, garantir 
que cap infant en quedi al 
marge per motius econò-
mics.

Enguany la Festa Esplai 
també ha estat l’acte de 
cloenda del VIII Foro 
Iberoamericano sobre els 
reptes de futur de la jo-
ventut (més informació  a 
la pàgina 9).

un recorregut per tota la 
Festa acompanyats del 
president de Fundes-
plai, Josep Gassó. Junts 
van participar en un acte 
simbòlic on van posar les 
darreres peces d’un tren-
caclosques gegant en for-
ma de mur amb el lema 
“Transformem el món”, 
per reivindicar la funció 
transformadora dels in-
fants, joves, els monitors/
es i les famílies, a través 
de l’educació en el lleure. 

Precisament, en els parla-
ments, Carles Puigdemont 
va destacar el paper de les 
entitats d’educació en el 
lleure com Fundesplai en 
la construcció d’una soci-
etat cohesionada i a favor 
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