
Coneguem les entitats de la Federació Catalana de l’Esplai 
Centre d'Esplai El Nus (Sant Joan Despí) Cau l'Espolsada (Premià de Dalt) Esplai 100 Bambes (Ullastrell)

Nre. de monitors/es: 51 Nre. d'infants i joves: 287 Any de
fundació: 1986 Activitats: Tallers diaris, extraescolars, tallers
als IES, menjadors i estiu. Contacte: Pg del Canal, 2 i c/Rubió i
Tudurí, 5 08970 Sant Joan Despí Tel. 93 477 06 86.

Més de 1.000 infants participants 
L'entitat la formen una cinquantena de monitors/es que de
manera voluntària o professional treballen per fer arribar el
seu projecte educatiu a més d'un miler d'infants i joves. Entre
les activitats destaquen els tallers diaris; casal de dissabtes;
serveis de menjadors i d'acollida; colònies, rutes, etc. Totes
aquestes activitats són realitzades sota el paraigües dels qua-
tre grans eixos de l'esplai: els valors de l'utopia, la solidaritat, la
iniciativa i la felicitat. A partir d'ells construeixen una metodo-
logia educativa basada en els valors fonamentals per al creie-
xement personal dels infants i joves i utilitzen el joc com a eina
educativa, però amb el rigor i planificació que requereix. 

Nre. de monitors/es: 13 Nre. d'infants i joves: 45 Any de
fundació: 1993 Activitats: Cau de dissabtes, excursions,
campaments. Contacte: Riera de Premià, 147. Premià de Dalt.
Tel. 680652860/662113555. cauespolsada@yahoo.es

Potenciant el joc educatiu
El Cau l'Espolsada de Premià de Mar és un centre d'esplai vin-
culat des de 1993 a la Societat Cultural Sant Jaume. Els mem-
bres del Cau l'Espolsada es consideren dinàmics i no paren de
realitzar activitats com el Carnestoltes; celebracions per Sant
Joan; excursions i tot un seguit d'activitats amb l'objectiu que
dissabte rere dissabte els infants i joves se sorprenguin i, de
pas, aprenguin de les noves i antigues experiències. L'objectiu
de tot plegat és aconseguir l'educació dels infants i joves a tra-
vés de la diversió, on els monitors i monitores no siguin limita-
dors sinó guies potenciadors. Per aquest motiu, són referents
en l'educació en el lleure dins la localitat de Premià de Mar.

Nre. de monitors/es: 11 Nre. d'infants i joves: 45 Any de
fundació: 2000 Activitats: Dissabtes, casals i colònies,
col·laboració amb entitats, etc. Contacte: c/ Serra, 27. 08231
Ullastrell. Tel. 685 387 023. info@esplai100bambes.com

Un esplai al servei de famílies i entitats
L'Esplai 100 Bambes es va constituir com a entitat l'any
2000, tot i que ja funcionaven des de feia anys amb el nom
d'Esplai el Xiquet. Al començament, l'Esplai 100 Bambes
feia només activitats de dissabte, però amb el temps va rea-
litzar casals durant les vacances d'estiu i períodes escolars.
Entre les seves activitats destaquen, a més, intercanvis amb
altres esplais, un projecte de solidaritat amb Brasil, dinamit-
zació de les famílies i col·laboració amb d'altres entitats del
poble. A més, no falten les tradicionals celebracions de Car-
nestoltes i de la Festa de Serralavella, tradició popular a
Ullastrell.
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E
l 14 i 15 de març, més de

265 joves de quasi totes les

Unitats Territorials i Nuclis

de Treball es van donar cita a Sau

per realitzar la Trobada Jove

d'enguany.

L'èxit d'assistència va fer que totes
les cases que “L'Esplai” té a Sau
van quedar reservades: la Cingle-
ra, els Porxos els Prats, Can Mateu
o el Company van estar al màxim
de la seva ocupació.

Els joves van gaudir molt dels
diferents tallers, com ara els de
capoeira o bodypaint, a més de fer
una exhibició artística per al
divertiment de tots. En la carrera
de quàdrigues, Bitxus va guanyar
el premi a la millor disfressa,

mentre que Eixida es va endur el
guardó a la quadriga de 5 més
ràpida i el CIJB la més ràpida de
9. En definitiva, va ser un cap de

setmana molt intens, d'activitats,
de lleure, de convivència, de tre-
ball en la proposta educativa del
Barrinem, de riures i d'amistat. 

ES VAN REUNIR A L’EQUIPAMENT DE SAU

La Trobada Jove aglutina
més de 250 joves 

L'11 de març es va signar el con-
veni entre el Consell de l'Esplai
de L'Hospitalet i 10 entitats de
lleure i agrupaments escoltes de
la ciutat per als anys 2009-2011.
El conveni destinarà un total de
656.104 euros a totes les accions
realitzades entorn l'educació en el
lleure d'infants i joves a la ciutat.
D'aquestes 10 entitats, 6 són 
esplais de la Federació Catalana
de l'Esplai. Tots aquests agrupa-
ments i centres d'esplai realitzen

activitats de dilluns a dissabte i
participen a la vida social dels
barris de L'Hospitalet.

L'acte va ser presidit per l'Alcal-
dessa de L'Hospitalet de Llobre-
gat, Núria Marin; el Tinent d'Al-
calde d'Educació de l'Ajuntament,
Mario Sanz; la Regidora Adjunta
d'Activitats d'Esplai i LLeure, Eva
Ma Sánchez; i la Presidenta del
Consell de l'Esplai de L'Hospita-
let, Almudena Fernández. 

Saló Juguem Terrassa

Mario Sanz, Núria Marin, Almudena Fernández i Eva Ma Sánchez
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Els joves van treballar la proposta educativa barrinem
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El MEV va organitzar, a la Fira de
Terrassa, juntament amb la Taula de
Moviments, el Saló Infantil Ju-
guem, amb gran èxit de participa-
ció. Del 29 de desembre de 2008 al
4 de gener de 2009 es van realitzar
diferents jocs amb el centre d'in-
terès “Per un món millor vine al
Salo Infantil Juguem”, on es va tre-
ballar la interculturalitat i el medi

ambient. El Salo Infantil Juguem és
un espai d'esbarjo i entreteniment
per als infants de joc lliure, és a dir,
un espai no dirigit. Això significa
que els nens i nenes que participen
han de trobar una oferta de joc
lliure, on ells decideixen on i quan
participar. El paper del monitor -
educador és el de motivar per al
bon funcionament de les activitats.

Coolimpíades de Mitjans 

Les primeres Coolimpíades de
Mitjans (infants de 8 a 12 anys) es
van celebrar el 7 de març al Parc
de Torreblanca, amb 10 esplais,
170 infants i 32 monitors/es, amb
una gimcana de jocs cooperatius.
La trobada va ser al Centre Cívic
de Torreblanca on hi va haver un
esmorzar i on els va rebre el regi-
dor de participació i cultura de
Sant Joan Despí, Àlex Medrano. 

El treball de tothom
Cal destacar la col·laboració de
les entitats que formen part del
grup de treball: El Nus, Tricicle,
El Club i Fontsanta que han estat
treballant perquè tothom gaudís
d'un dia ple d'emocions. També,
cal esmentar les altres entitats
participants a la jornada: Espur-
nes, Eixida, Can Serra, La Flo-
rida, Pubilla i Sanfeliu. 

Conveni entre el Consell de
l'Esplai de L'Hospitalet i 10
esplais i agrupaments escoltes 
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