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EL PARC NOU DEL PRAT DEL LLOBREGAT ACOLLIRÀ LA  FESTA ANUAL DE LA FUNDACIÓ   

El diumenge 9 de maig se celebra
la 24 edició de Festa Esplai
Més de 50 activitats entorn els valors de la utopia, la solidaritat, la iniciativa i la felicitat

Segueix el procés del Pla
Estratègic 2011-2015
Hi participen tots els agents implicats 

El procés d’elaboració del Pla
estratègic 2011-2015 de la
Fundació ha entrat en la seva

primera fase. De gener a març, el
treball s’ha centrat en la relectura i
adequació de la missió i els valors de
l’entitat, així com en el diagnòstic de
l’entorn i l’organització.

El 16 de març es va produir una
trobada dels Patronats de les dues
fundacions (la catalana i l’espanyo-

la) i l’equip directiu. Deu dies des-
prés, el 26 de març, es va celebrar
una reunió general de treballadors i
membres dels esplais. 
“Cada sis o set anys és convenient
que una organització àmplia i com-
plexa com “L’Esplai”, pugui fer una
reflexió en profunditat i orientar el
seu rumb en la seva propera traves-
sia”, d’aquesta manera Josep Gassó
exposava la necessitat d’afrontar un
nou procés de reflexió estratègica

després que va finalitzar el Pla
Estratègic 2004-2008.
El pla vol ser molt participat. S’ha
activat un portal específic i s’ha pre-
vist combinar les aportacions indivi-
duals amb sessions presencials de
debat en grup. Es tracta que treballa-
dors, voluntaris, monitors, destina-
taris, esplais, consell assessor i els
òrgans polítics de les entitats, apor-
tin la seva mirada específica en una
construcció col·lectiva.Sessió de treball del passat 16 de març

JOSEP MA VALLS 

El diumenge 9 de maig, se ce-
lebrarà al Parc Nou del Prat
del Llobregat entre les 10 i

les 18 hores la 24a edició de Festa
Esplai, la gran celebració anual de
la Fundació Catalana de l’Esplai. 

Com cada any, Festa Esplai aple-
garà milers d’infants, joves i famí-
lies que podran gaudir de més de
50 activitats lúdiques i educatives
per a totes les edats. 

Les activitats de la Festa Esplai
2010 estaran estructurades en qua-

tre àrees de valors que coincideixen
amb quatre dels principals valors
de la Fundació Catalana de l’Es-
plai: utopia, solidaritat, iniciativa,
felicitat. D’aquesta manera, es re-
força el valor educatiu d’aquesta
celebració.

Activitats per a tota la família
Entre les activitats que es desenvo-
luparan a l’àrea de solidaritat es 
troben el banc de sang, els jocs de 
cooperació, el taller de consum res-
ponsable o el de drets de l’infant,
entre d’altres. Pel que fa a la uto-
pia, hi haurà activitats com l’hort al

balcó, la bici ruta o fem bonic 
el nostre món. A l’àrea d’iniciativa
s’organitzarà una gimcana per 
pares, una mandala gegant  o un
concurs gastronòmic, mentre que
a l’àrea de felicitat hi haurà per-
cussió i ritmes del món, rutes de
psicomotricitat o maquillatge.

Igualment, hi haurà diferents acti-
vitats generals com espectacles
d’animació infantil als escenaris,
taller de balls, una cercavila o la
cloenda final. Totes les activitats
estan pensades per a infants, joves
i famílies.

La Festa serveix per celebrar junts
la cloenda del curs dels esplais i
donar el tret de sortida a la cam-
panya d’activitats “Un estiu per a
tothom!”.

Festa Esplai 
culmina la 

proposta educativa
“Mandala”

A més, la Festa també serveix per
culminar la proposta educativa
“Mandala”, que han treballat els

esplais durant el curs per fomentar
la interculturalitat i la fraternitat en
una societat caracteritzada per la
diversitat cultural i el sentiment de
pertinences múltiples. 

En definitiva, Festa Esplai és la
gran festa anual de l’educació en el
lleure amb la qual la Fundació Ca-
talana de l’Esplai mostra a la socie-
tat la tasca d’educació en valors que
realitza al llarg de l’any i per donar
les gràcies a totes les persones i en-
titats que en formen part, així com
les empreses i administracions que
col·laboren en els seus projectes. 

La Festa ofereix tallers i activitats per a totes les edatsCada any Festa Esplai aplega milers de persones al Parc Nou del Prat de Llobregat
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