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L
a crisi econòmica fa preveure

que aquest any hi haurà un

creixent número de famílies

que tindran dificultats per poder ins-

criure als seus fills i filles als casals,

colònies i campaments. Davant 

d'aquesta situació, la Fundació

Catalana de l'Esplai, “L'Esplai”, posa

en marxa la campanya “Un estiu per

a tothom!” per garantir que tots els

infants i joves tinguin garantit el seu

dret a gaudir d'una educació en el

lleure sota els criteris de qualitat,

equitat i corresponsabilitat. 

Des de fa anys, “L'Esplai” prepara

una oferta conjunta d'activitats d'es-

tiu amb més de 250 propostes i de

54.000 places. Enguany, i donat

l'actual marc de crisi econòmica,

pren més significat que mai el lema

“Un estiu per a tothom!”, amb el

qual “L'Esplai” reivindica que el

temps de lleure no esdevingui un

temps d'exclusió. En aquest sentit,

un dels principals objectius d'aques-

ta iniciativa és seguir difonent la

importància educativa i social del

lleure per a les famílies i per al crei-

xement integral dels infants i joves,

alhora que reclamar el compromís

d'administracions, empreses i la

societat en general per recolzar

aquestes activitats.

Les entitats que conformen “L'Es-

plai”, des de la seva perspectiva

d'organitzacions sense afany de

lucre, cerquen l'equilibri per a que

les propostes siguin de la màxima

qualitat i compleixin rigorosament

totes les normatives però, alhora,

esdevinguin el més econòmiques

possibles per a les famílies. Igual-

ment, es destinarà 42.000 euros per

becar infants i joves amb dificultats

econòmiques per a que puguin anar

de colònies. 

Propostes per a tothom
La voluntat d'arribar a tothom es

concreta també en l'important

número de places que s'ofereixen

(54.000), en la seva varietat i en el

fet d'estar pensades per a totes les

edats. D'altra banda, els equipa-

ments de natura de “L'Esplai” són

totalment accessibles per a persones

amb dificultats de mobilitat.

Els casals, colònies, campaments,

camps de treball, rutes i intercan-

vis, a més del programa Natura en

família de “L'Esplai” estan ja a

punt per acollir a infants, joves i

famílies i contribuir a que aquest

estiu sigui un temps de felicitat i

lleure per a tothom. 
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COMENÇA LA CAMPANYA D'ACTIVITATS D'ESTIU AMB 250 PROPOSTES I 54.000 PLACES

Davant la crisi, “L'Esplai” proposa
“Un estiu per a tothom!”  
La campanya vol que cap infant es quedi sense activitats d'estiu

“L’Esplai” vol garantir el lleure educatiu per a tots els infants

Des del tres de març, Montserrat

Ginés és la nova Directora Gene-

ral de la Fundació Catalana de

l'Esplai, “L'Esplai”, funció que en

els darrers sis anys ha assumit

Xema Gil. 

Montserrat Ginés forma part de 

l'equip de “L'Esplai” des d'abril de

2005, quan es va incorporar com a

Subdirectora de Planificació i

Incidència, càrrec que ha ostentat

durant aquests darrers anys donant

un fort impuls, entre d'altres, a les

àrees d'innovació educativa, rela-

cions institucionals, comunicació i

imatge, així com a l'àrea interna-

cional. Precisament, i en relació a

aquest darrer àmbit, la Montserrat

Ginés és també Vicepresidenta de

la Liga Iberoamericana de Organi-

zaciones de la Sociedad Civil para

la superación de la Pobreza, La

Liga, representant la Fundació.

Llicenciada en Filologia Hispàni-

ca per la Universitat de Barcelona

i Màster en direcció i gestió de

serveis sociosanitaris, ha cursat

diferents postgraus relacionats

amb la innovació i la gestió d'or-

ganitzacions de la societat civil i

de desenvolupament. Abans d'in-

corporar-se a “L'Esplai”, Montse-

rrat Ginés va treballar durant els

anys 1988 al 2004 a la Creu Roja

a Catalunya, on va ser directora

de Serveis de l'àrea d'activitats i

formació als àmbits d'infància,

justícia, toxicomanies i SIDA i

persones grans. Entre 2004 i 2005

va treballar com adjunta a la

Direcció General de la Fundació

Catalana Síndrome de Down, diri-

gint el departament d'investigació

mèdica i l'àrea de serveis de la

fundació.

Montserrat Ginés substitueix  Xema

Gil, que ha estat director general de

“L'Esplai” en els darrers sis anys,

període d'important creixement de

l'entitat i dels seus projectes a favor

de l'educació en el lleure d'infants i

joves i de desenvolupament associa-

tiu. Ha estat en aquests anys que

l'entitat ha construït CENTRE

ESPLAI, al barri de Sant Cosme del

Prat de Llobregat on s'ha ubicat la

seva seu. Un cop acabat aquest

període, Xema Gil ha manifestat la

seva voluntat d'iniciar una nova eta-

pa professional. 

Un dels primers reptes que assu-

mirà la nova Directora General,

Montserrat Ginés, serà l'impuls,

durant el present any, del nou Pla

Estratègic de “L'Esplai” per al

període 2010-2013. 

Montserrat Ginés, nova Directora General de la Fundació

J
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El Parc Nou del Prat del Llobregat
acollirà el proper 10 de maig una
nova edició de Festa Esplai, el gran
esdeveniment que organitza cada
any “L'Esplai” per mostrar la tasca
d'educació en el lleure que desenvo-
lupa. A més, a la Festa es donarà el
tret de sortida a la campanya “Un
estiu per a tothom!” que reflecteix la
voluntat de “L'Esplai” que cap infant
ni cap jove es quedi sense activitats
d'estiu per motius econòmics.

Tallers de manualitats, jocs d'arreu
del món, activitats per promoure la
sostenibilitat, grups d'animació
infantil i fins a 50 activitats més per
a infants, joves i famílies. Aquesta és
l'àmplia oferta de Festa Esplai que
aquest any tindrà com a eix temàtic
el “Barrinem”, la proposta educativa
que han treballat aquest curs els
esplais i que se centra en el civisme i
la convivència des de l'arrelament al
barri, la ciutat i el poble.

Totes les activitats es dividiran en
quatre àrees de valors: creativitat,
sostenibilitat, interculturalitat i
salut. En cadascuna d'aquestes
àrees, infants, joves i famílies
podran trobar activitats per diver-
tir-se i treballar aquests valors, ja
que la Festa vol que tothom, tingui
l'edat que tingui, trobi el seu
espai.

Festa de L'Esplai del
Moviment d’Esplai del Vallès
D'altra banda, el 25 i 26 d'abril se
celebrarà la festa de l'Esplai i
l'Acampada Jove a Montmeló.
Aquesta serà la 15a festa del Movi-
ment d'Esplai del Vallès, també
amb el centre d'interès “Barrinem”.
Hi haurà cercavila pels carrers del
poble i, com a cloenda, un grup d'a-
nimació farà ballar tothom. Els
joves faran la tradicional acampada
jove amb un seguit d'activitats de
tot tipus.

La gran festa de l’educació en el lleure

J
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PARC NOU EL PRAT DE LLOBREGAT 

10demaigde2009

Telèfon de l'Estiu: 
902 10 40 30

www.esplai.org/estiu
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