
MANOLITA SANZ   

Aquest primer trimestre del
curs els esplais han obert
portes amb l’energia d’un

nou curs. Abans, però, han fet reu-
nions de preparació de monitors i
monitores, assemblees i jornades
que, finalitzen amb l’Assemblea de
la Federació Catalana de l’Esplai el
28 de novembre.  

La primera de les reunions va ser 
el tradicional Movidic, el 19 de
setembre. Uns 250 monitors i moni-
tores es van reunir a CENTRE
ESPLAI en una jornada que va ser-
vir per inaugurar el curs dels esplais
i on es va presentar la nova propos-
ta educativa per al curs 2009-2010,
sota el títol “Mandala”, que tracta la
interculturalitat i la fraternitat, a
partir de l’empatia, la comunicació i
el respecte; la identitat i les perti-
nences múltiples; la justícia social i
l'equitat. També es van realitzar un
seguit de tallers sobre diferents tèc-
niques (contes, jocs cooperatius,
teatre, rol, hip-hop...) per a que els
monitors i monitores desenvolupin
la proposta als infants i joves dels
esplais. 

Trobada del MEV
El 3 i 4 d'octubre es va celebrar la
trobada de monitors i monitores del
Moviment d'Esplai del Vallès. Prop
d'unes 60 persones d'11 entitats es
van reunir a la casa de colònies de
Viladoms de Baix, a Castellbell i el
Vilar. La jornada va donar a conèi-
xer “Mandala”, tant des d’un caire
lúdic amb un joc de nit, com un 
de formal, amb les tècniques que
es proposaven per al treball al llarg
de l’any. 

DESPRÉS DE LES REUNIONS DE MONITORS I MONITORES PER PREPARAR EL CURS 2009-2010 

Els esplais treballen 
la interculturalitat i la fraternitat 
Movidic i la trobada del MEV són les jornades d’arrencada del curs

Foto de grup dels i les participants al Movidic a CENTRE ESPLAI
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“M'ha fet molta
il·lusió venir aquí”

L’escriptora Gemma Lienas va as-
sistir a l'assemblea del Movidic per
presentar “La tribu de Camelot”,
la seva col·lecció juvenil que és el
centre d’interès que treballen els
esplais enguany.  

Quina sensació t'ha fet veure
aquests 300 joves que treballa-
ran amb els teus llibres? 
Quan he arribat aquí i he vist
aquesta gentada pel carrer, tota
aquesta gent jove, he pensat,
quina il·lusió que m’hagin triat
per fer això. 

Coneixies el món de l’esplai? 
La meva filla, de jove, era moni-
tora, o sigui que el conec de re-
ferències. I encara que no sigui
el mateix, jo mateixa, quan era
petita, vaig estar molts anys a
l’escoltisme.

Què penses de l’educació 
en valors? 
La veig absolutament necessària i,
a més, una mica perduda ara ma-
teix. Per què no és només el que
fan l’escola, els pares, l’esplai,
sinó també moltes altres coses,
com els dibuixos animats. Posaré
un exemple. Vaig portar els meus
néts i nétes a veure la pel·lícula
Up i una vegada més les dones no
existeixen. Aquest tipus de coses,
o veure que les senyores van sem-
pre amb el plumero i els senyors
estan llegint el diari, em semblem
contravalors. Per tant, com tot
està tan ple de contravalors, crec
que és important impregnar les
coses de valors. 

Tu escrius en aquesta clau. 
Sí, em sembla que val la pena
aportar valors positius. Lluitar
per la justícia, per la igualtat...

De fet, el que m'importa és que
les criatures tinguin criteri, per-
què penso que vivim en un món
on les prohibicions són inútils,
però, en canvi, hi ha coses que
els hi poden fer mal i cal que tin-
guin criteri a l'hora d'enfrontar-
s'hi.

Gemma 
Lienas
Autora de 
“La tribu de
Camelot” 

Opinió 

EIXIDA CAMPS BLANCS 
Sant Boi de Llobregat 
“L'esplai  ja està ple de personatges
de la tribu de Camelot, que han co-
mençat a proposar-nos un munt
d'activitats. Al grup de petits, el gat
Merli ens ha donat la pòcima de 
l'Amistat. La Morgana  visita els mit-
jans i els proposa ajudar-la a trobar
la seva tribu i el detectiu Gustavo
ens posa enigmes per  crear la seva
pròpia tribu”.

EL TRICICLE
Sant Joan Despí  
“Enguany, vam començar el curs el
3 d'octubre. Per presentar la nova
distribució de grups, hem sortit a
l'espai de trobada del Club i amb
música ambient relaxada i amb
molt de silenci, hem convidat tot-
hom a agafar la seva “Mandala” de
grup per tal de buscar els com-
panys/es de grup,  i, per últim, la
“Mandala” de cada membre de l’e-
quip de monitors/es”. 

CAMPIQUIPUGUI
La Riera de Gaià 
“Només hem treballat la proposta
educativa l’any passat, perquè tot
just acabem de fer dos anys. Vam fer
una Cucafera que hem anat passe-
jant en moltes celebracions. Ara, per
al curs 2009-2010 ja estem utilit-
zant la proposta educativa “Man-
dala”; hem inclòs els objectius i con-
tinguts al nostre projecte anual, a ni-
vell d’infants, famílies i monitors”. 

MANDALA ALS ESPLAIS
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