
Coneguem les entitats de la Federació Catalana de l’Esplai 
Centre d'Esplai Els Cargols (Sant Pau d'Ordal) Esplai Foc Nou (Badia del Vallès) Esplai La Barretina (Sant Boi de Llobregat)

Nre. de monitors/es: 8 Nre. d'infants i joves: 30 Any de
fundació: 1971 Activitats: esplai de dissabtes i colònies a l'es-
tiu (agost). Contacte: C. Sant Pau, 8. 08739 Sant Pau d'Ordal.
elscargols@esplai.org

Colònies per a tots els infants del municipi
El Centre d’Esplai Els Cargols és una petita entitat que es de-
dica a l'educació en el lleure sense ànim de lucre des del 1971.
Les activitats es fan cada dissabte a la tarda. A més, a l'estiu,
organitzen colònies a l’agost, on participen tant els infants
que han anat els dissabtes com els que no. 
Totes les activitats estan pensades per a nens i nenes d'entre
6 i 14 anys: excursions, tallers i participació a les festes cultu-
rals que organitzen les entitats del municipi. Dins d'aquestes
activitats, n'hi ha que es fan per grups (grans, mitjans i 
petits), i d'altres es realitzen de forma conjunta implicant a
tot l'esplai i afavorint la cooperació entre els infants.

Nre. de monitors/es: 6 Nre. d'infants i joves: 20 Any de
fundació: 2008 Activitats: esplai de dissabtes i activitats
puntuals. Contacte: C. La Mancha s/n, 08214 Badia del
Vallès (Barcelona). esplaifocnou@hotmail.com

Altre cop en marxa amb nova empenta
Desprès d’uns quants anys sense funcionar, l’Esplai Foc
Nou de Badia del Vallès es va reactivar el 2007 gràcies a
l'empenta d'un grup de joves amb ganes d'educar en el
lleure els infants del municipi. Així, les activitats obertes van
començar els dissabtes al matí, per estendre’s a la tarda. En
el seu segon any de funcionament, ja treballa amb infants
de tres grups d'edat (petits, mitjans i grans).
La majoria dels monitors i monitores que s’hi dediquen ho
fan de manera voluntària i el projecte de reobrir l'esplai els
ha suposat una experiència molt enriquidora de la que 
encara volen aprendre molt més. 

Nre. de monitors/es: 15 Nre. d'infants i joves: 30 Any de
fundació: 1996 Activitats: esplai dissabtes a la tarda, colò-
nies i excursions. Contacte: C.  Major  43, Cal Ninyo. Sant Boi
de Llobregat. elabarretina@esplai.org  

Origen sardanista 
L’Esplai La Barretina va néixer de la necessitat dels Amics de la
Sardana de Sant Boi, de fer un projecte per a que els seus fills
i filles aprenguessin a ballar sardanes. L'ensenyament d'aquest
ball va unir-se en poc temps a l'educació en el lleure. Així, s’in-
tenta combinar l'educació en el lleure basada en valors i l'en-
senyament de la sardana. Un exemple d'això són els noms dels
grups: els més petits de P3 a P5 les Puces; de 1er a 3er les Lles-
ques, de 4rt a  6è els Xarlots; 1er i 2on d'ESO els Pirates; i 3er i
4rt d'ESO els Xanquets, noms tots relacionats amb el món de
la sardana. També fan colònies de Setmana Santa, excursions
a l'estiu i un festival de fi de curs i teatre per Nadal.

El 16 d’octubre el secretari de Joventut, Eugeni Vi-
llalbí, i la presidenta del Consell Nacional de Joven-
tut, Agnès Russiñol, van presentar la campanya que
ha engegat la Secretaria de Joventut de la Generalitat
amb la col·laboració de les federacions i moviments
d'educació en el lleure “I tu que fas?... Vine al cau/es-
plai”. És una campanya que vol promoure l’educació
en el lleure entre els infants, joves i les famílies.  És

el segon cop que es du a terme aquesta iniciativa i,
enguany, s'adreça directamente a les més de 2.200 es-
coles públiques i concertades catalanes.

L’acte va comptar amb la presència dels diferents re-
presentants de les federacions i moviments d'educa-
ció en el lleure presents al Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya, com és el cas de “L'Esplai” i va
servir per donar el tret de sortida del curs 2009-10 de
les entitats de lleure.

L'esplai Pingüí als vídeos de la campanya
Els materials adreçats als centres educatius inclouen
un díptic i un DVD amb cinc vídeos que expliquen
els diferents aspectes de l'educació en el lleure. Un
d'aquests vídeos, el que explica què és un centre d'es-
plai, es va fer, amb la col·laboració de la Fundació
Catalana de l'Esplai, a l’Esplai Pingüí de Sant Andreu
de la Barca. La campanya també inclou una carta de
la consellera d'Acció Social i Ciutadania adreçada a
les escoles perquè obrin les seves portes a les entitats
de lleure i permetin explicar el seu projecte. Com a
recurs, s’ha habilitat una base de dades de les entitats
de lleure catalanes. 
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El Grup de Polinyà escollit per Bertelsmann i per Ashoka  

El reconegut projecte d'Aprenen-
tatge-Servei del Grup Polinyà de
Polinyà del Vallés, “Toquem fusta”,
segueix donant oportunitats als 
joves d’aquell esplai. 

D'una banda, el Grup de Polinyà va
participar el 3 i 4 d’octubre a la tro-
bada organitzada per la Fundació
Bertelsmann a Barcelona amb les
18 entitats escollides com les mi-
llors associacions emprenedores de
projectes juvenils a nivell estatal.
Allí, la Fundació Bertelsmann va

presentar l’edició del llibre Em-
prendimiento Social Juvenil. 18
buenas prácticas, on el Grup de
Polinyà hi surt com una de les en-
titats de referència. 

Trobada a Amsterdam
D’altra banda, dos joves del Grup
de Polinyà, del projecte “Toquem
fusta” van participar a la primera
trobada de joves europeus organit-
zada per Ashoka a Amsterdam
amb el programa Youth Venture, ce-
lebrada del 13 al 15 de novembre. 

I tu, què fas?... Vine al cau/esplai

El projecte VAM JOVE “Vine amb
mi” de C2 (Aprenentege-Servei)
consisteix en una iniciació al vo-
luntariat dels joves de l’esplai Ei-
xida Camps Blancs i del Centre
Obert municipal Lola Anglada,
tots dos de Sant Boi de Llobregat,

a través de l'aprenentatge tècnic de
diferents activitats com ara:  cuina,
grafit, expressió corporal, cons-
trucció de titelles, cuina , percus-
sió, etc,  i de l’aprenentatge més
reflexiu sobre el valor del volunta-
riat. Després, els joves dinamitza-
ran una sèrie de tallers (acció de
servei), amb els infants de l'esplai.
També es preveu que a final de
curs, els joves puguin viure una
experiència a nivell comunitari, on
ensenyin aquests mateixos tallers
en una jornada de mostra de tallers
en les festes del barri de Camps
Blancs de Sant Boi de Llobregat.

El projecte ha obtingut suport del
Centre Promotor d'Aprenentatge
Servei, en la tercera convocatòria
d'ajuts APS.  

VAM JOVE  "Vine amb mi", 
un projecte C2
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Els joves es formen en tècniques
de jocs de taula per després 
ensenyar a jugar als infants

Grup de la trobada a Barcelona 
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Reconeixement

Placa commemorativa del Banc
de Sang i Teixits que reconeix 
i agraeix la participació dels 
centres d’esplai al projecte 
“Donació de sang i educació per
a la ciutadania”. 
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