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En el marc del projecte d'im-
puls a la xarxa de centres
d'esplai a Llatinoamèrica i

donant  continuïtat al treball iniciat
fa 4 anys amb "L'Esplai" sense
Fronteres, s'han realitzat en els da-
rrers mesos activitats de formació i
intercanvi, amb la participació d'es-
plais catalans i el suport d'adminis-
tracions locals que col·laboren en
aquests projectes de cooperació 
dirigits a nens, nenes i joves. 

Formació per a
joves a l'Equador
Durant la primera quinzena de
setembre, des de “L'Esplai” es va
realitzar una formació amb 17
joves a la ciutat de Quito (Equa-
dor). L’edat d’aquests joves esta-
va compresa entre els 16 i els 23
anys i l’objectiu era donar a
conèixer i compartir el treball dels
centres d’esplai. Aquesta forma-
ció es bàsica per a la posada en
marxa dels projectes d’esplai que
hi ha a l’Equador i facilita les
accions d'intercanvi de projectes,
materials, etc. entre l’Equador i
els esplais catalans.

La capacitació va consistir en una
part teòrica on es va aprofundir en
el model d’esplai, metodologies i
activitats, així com en el paper que
juguen els monitors i monitores a
l’hora d'impregnar valors com ara
iniciativa, solidaritat, respecte i
autonomia en el treball amb
infants i joves.

Els joves participants van dissen-
yar jocs i tallers que van posar en
pràctica amb infants de l'escola
de Nabuzo - Penipe, situada als
voltants del volcà Tungurahua a
la província de Riobamba a 3
hores en cotxe des de Quito a una
zona on la Fundación Esquel de
l’Equador treballa per garantir el
desenvolupament local i la vida en
comunitat de les famílies, així com
per millorar i dotar de recursos
l'escola rural.

Aquest viatge ha proporcionat 
l’oportunitat de conèixer experièn-
cies com el “Camión del Arte” (un
projecte sobre rodes que permet
que els infants de les escoles rurals
i més aïllades, puguin treballar i
desenvolupar l’expressió a partir
de la plàstica), un treball que fa el

Govern Provincial de Tungurahua,
escola de Nabuzo, Xarxa de Joves
Promotors en Comunicació Alter-
nativa a Riobamba... que han
pogut reforçar i enfortir el treball
que es fa amb la Fundació Esquel i
l’Associació de Cooperatives Mul-
tiples de Solidaritat, contraparts
del projecte.

Projectes compartits
amb Mèxic 
Amb el tema dels drets de la infàn-
cia, educadors i educadores dels
centres d'esplai el Nus i el Tricicle
de Sant Joan Despí han fet una tasca
conjunta amb els esplais mexicans
de Querétaro i Corregidora. 

Així, els tallers lúdics dissenyats
pels esplais de Sant Joan Despí que
s’han realitzat als centres escolars
de la població, s'han complementat
amb minivídeos que han elaborat els
nens i nenes dels esplais mexicans. 

Paraguai, el repte
de la dinamització juvenil 
El Centre d'Informació i Recursos
(CIRD) de Paraguai segueix realit-
zant formació per  consolidar els
centres d'esplai a aquell país. Per

això, ha organitzat tallers en els
darrers mesos, a les ciutats de Itau-
guá i Pilar, sobretot dirigides a
afermar el paper dels joves a les
seves comunitats i el lideratge de
monitors i monitores. 

Argentina, projectes comuns
Amb motiu de la presència de
“L'Esplai” a la Setmana pels Drets
de la Joventut, a l’Argentina, amb
una delegació liderada per Marta
Buxó, presidenta de la Federació

Catalana de l’Esplai. S’han realit-
zat diversos contactes amb orga-
nitzacions argentines que treballen
també amb infants i joves. Amb
una d'aquestes organitzacions,
“ENVIÓN”, (a l'Argentina signi-
fica impuls), amb 4 centres en
marxa al municipi d'Avellaneda
amb suport institucional local i
provincial important, s’ha valorat
l'elaboració de projectes comuns
per treballar per l’educació al
temps de lleure. 

FORMACIÓ, INTERCANVIS, TALLERS...

Compartint el model esplai
amb països de Llatinoamèrica 
“L'Esplai” sense Fronteres a l'Equador, Mèxic, Paraguai, Argentina

Joves participants a la formació impartida a l’Equador

“El canvi som nosaltres" és
el lema que ha presidit
les activitats i tallers de la

III Setmana pels Drets de la Joven-
tut, organitzada per Fundación SES i
La Liga Iberoamericana d'Organitza-
cions de la Societat Civil, amb la
col·laboració de diverses entitats, del
28 al 31 d'octubre.

La trobada ha reunit a més de
1.400 joves, d'entre 14 i 20 anys
d'Argentina i diversos països d’I-

beroamèrica. Hi van participar
delegacions de joves de La Liga y
de les seves  organitzacions sòcies:
de Xile, Bolívia, Salvador, Espan-
ya, Mèxic i Uruguai. 
Els i les joves van reivindicar els
seus drets com a ciutadania jove i
amb el compromís de ser agents
actius de la transformació social,
amb tallers lúdics, debats, videocon-
ferències, etc. on es van reflectir les
seves necessitats en clau de drets i
des de la visió dels drets vulnerats. 

La Setmana ha estat també la cul-
minació del treball de l'any per a
nombroses organitzacions argenti-
nes que van preparar activitats per
a aquesta Setmana durant tot l'any,
amb el lema “El canvi som nosal-
tres”. Una activitat reivindicativa a
la ciutat de Mar del Plata va tancar
la Setmana. 
“L'Esplai” ha assistit a la Setmana
amb una delegació i ha participat
a la primera trobada virtual de
caràcter internacional sobre els
Drets de la Joventut, amb cinc
països més: Argentina, Bolívia,
Xile, Equador i Mèxic. “L'Esplai”
va presentar el seu projecte a tra-
vés d'una videoconferència realit-
zada a CENTRE ESPLAI i que va
comptar amb la participació de
nombrosos treballadors/es.    

Més països de La Liga
implicats 
A més, a Bolívia, Mèxic i Xile es
van realitzar activitats simultánies,
compartint la idea de la Setmana
d'Argentina. Aquesta és una de les
idees base de l'esdeveniment: repe-
tir la Setmana als altres països 
d’Iberoamèrica. 

Setmana pels Drets
de la Joventut a l’Argentina

Del 26 al 28 d'octubre es va cele-
brar la Junta Directiva de la Liga
Iberoamericana d’Organitzacions
de la Societat Civil per la Supera-
ció de la Pobresa i l’Exclusió
Social, a Antigua, Guatemala. 

El treball es va organitzar en base a
las comissions en què s'ha estructu-
rat La Liga des de l’assemblea 
d’abril a Rio de Janeiro: migracions,
joventut i incidència política.  Tam-
bé es va posar en comú la tasca rea-
litzada pels socis sobre el reglament
electoral de la xarxa, criteris per a la
seva ampliació i la redefinició dels
mecanismes de comunicació.  Igual-

ment, es va planificar la participació
de la Liga al Encuentro Cívico sobre
Innovació Social que tindrà lloc en
el marc de la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno a Portugal, a
finals de novembre. 
Hi va participar tota la Junta Directi-
va: Alejandra Solla (SES, Argenti-
na), Miquel Cortés (Fe y Alegria
Guatemala), Montserrat Ginés (Fun-
dación Esplai, Espanya), Neyda
Campos (Fundación Social Ura-
manta, Bolívia), Américo Araujo
(Funsalprodese, El Salvador), Agus-
tín Carrizosa (CIRD, Paraguay) i
Humberto Salazar en nom de Corne-
lio Marchan d'ESQUEL, Equador. 

Junta Directiva de 
La Liga a Guatemala 

Acte de cloenda a Mar del Plata amb els joves formant una wiphala,
bandera de set colors usada per les ètnies dels Andes

Integrants de la Junta Directiva de La Liga en una pausa de les
sessions a Guatemala
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