
Coneguem les entitats de la Federació Catalana de l’Esplai 
Centre d’Esplai el Mamut  (Gavà) Esplai La platgeta de La Marina (Barcelona) Club d’esplai Dijoc (La Llagosta) 

Nre. de monitors/es: 10 Nre. d’infants i joves: 30 Any
de fundació: 1979 Activitats: esplai de dissabte, casals i
colònies d’estiu, Tai-xi per a adults, guitarra i aula d’estudi.
Contacte: C. Sant Pere, 14. 08850 Gavà. mamut@esplai.org

Les celebracions del 2009  
L’Esplai el Mamut va néixer fa trenta anys al barri d’Ausiàs
March de Gavà. Durant aquest temps han passat per l’entitat
molts infants, joves i monitors/es, que han gaudit, participat,
col·laborat i sobretot s’hi han divertit. Durant tot l’any 2009,
s’ha commemorat el 30è Aniversari de l’esplai. 
Aquest projecte ha servit a l’entitat com un punt d’inflexió
per donar a conèixer i obrir més a la ciutat i a tot tipus de
participants. Alhora han pres consciència de la nova realitat
al barri i la ciutat, però, sobretot, ha servit per continuar en-
davant amb la tasca diària i amb molta il·lusió per celebrar
uns altres trenta anys més. 

Nre. de monitors/es: 11 Nre. d’infants i joves: 30 Any de
fundació: 2009 Activitats: esplai de dissabtes i activitats
al barri. Colònies d’estiu. Contacte: C. Mare de Déu de Port
363. 08038, Barcelona. laplatgetadelamarina@gmail.com

Un esplai sorgit de les colònies d’estiu
Després d’anys coordinant colònies a la parròquia del barri, un
grup de monitors varen decidir engegar un esplai. Volien seguir
amb la tasca educativa durant tot l’any. Són una entitat sense
ànim de lucre i volen ser una plataforma de pràctica i creixe-
ment per a nous monitors. Són tots totalment voluntaris. Van
iniciar el curs a l’octubre, amb 5 monitors i 12 infants, ara ja són
11 monitors i 30 infants i joves. A banda de l’esplai del dissabte,
també fan activitats puntuals al barri, col·laborant amb altres
entitats, escoles, instituts i institucions públiques. A l’estiu, or-
ganitzen colonies tant per els infants de l’esplai com per als que
no ho són, una activitat on tenen experiència contrastada.

Nre. de monitors/es: 4 Nre. d’infants i joves: 30 Any de
fundació: 1989 Activitats: esplai diari i casal d’estiu. 
Contacte: C. Pintor Sert s/n. 08120 La Llagosta (Barcelona).
como_los_angeles@hotmail.com

D’infants a monitors i monitores 
L’esplai Dijoc porta molts anys dedicant-se a l’educació en el
lleure. Al principi,  només feien esplai de dissabte i ara fan
esplai diari i casal d’estiu. L’equip de monitors està format
per nois i noies que abans assistien a l’esplai com a nen/a i
això facilita la dinàmica de l’esplai. L’esplai desenvolupa les
seves activitats als locals de l’escola Joan Maragall. De 8 a 9
del matí fan horari d’acollida, amb ludoteca. De 16.30 a 18.30
fan l’esplai diari per a infants de 3 a 9 anys. Com a activitats,
fan jocs de pati, per fomentar l’activitat física, manualitats,
per treballar la creativitat i l’expressió plàstica i jocs de taula,
per treballar els conceptes de compartir i el treball en equip. 

MANOLITA SANZ   

Durant el segon trimestre del
curs, petits, mitjans i joves
dels esplais de la Federació

Catalana de l’Esplai han viscut un
final d’hivern ple de trobades. Així,
el grup de petits (3 a 7 anys) van fer
per primera vegada una activitat
col·lectiva el 27 de gener al Parc de
Torreblanca (Sant Joan Despí-Sant
Just Desvern-Sant Feliu de Llobre-
gat). Els mitjans (8 a 12 anys) es van
reunir el 6 de març al Parc de Les
Planes (L’Hospitalet). Els joves es
van trobar el cap de setmana del 13 i
14 de març a Vilanova de Sau. I els
esplais del Movibaix Sud van fer una
trobada amb teatre el 20 de març.

Primera trobada de petits
Sota el lema "El Misteri del Man-
dala Perdut", es va organitzar la
primera activitat col·lectiva de
petits, al Parc de Torreblanca a

Sant Joan Despí, el 27 de gener. Hi
van participar prop de 300 infants i
monitors/es que van realitzar una
gimcana i van gaudir d’un conte
animat i d’una actuació d’anima-
ció infantil de cloenda. L’activitat,
organitzada per la Comissió de
Petits, va ser un espai de trobada
per fomentar un apropament entre
els esplais i va proporcionar un
espai de relació i de convivència
per compartir, aprendre i gaudir
del lleure. 

Mandala de Cultures per als
mitjans
Per la seva banda, la Comissió de
Mitjans va organitzar el "Mandala
de Cultures", l’activitat conjunta per
als infants dels esplais dels 8 als 12
anys. Va ser el 6 de març al Parc de
les Planes. Cada dues entitats van
treballar una de les cultures que es
presentaven: El Tibet, El Magreb,

Equador, Quebec i Catalunya. Cada
estand oferia un taller i un parell de
jocs motrius que dinamitzaven els
infants amb el suport dels monitors i
monitores. El fet que a les entitats hi
hagués infants procedents de dife-
rents cultures, va ajudar molt en
l’explicació i el desenvolupament
dels tallers i dels jocs. Els infants i
monitors/es també es van disfressar
amb un atribut de la cultura que
representaven. En total van partici-
par 170 infants i monitors/es.

Activitat col·lectiva del
Movijove
El cap de  setmana del 13 i 14 de
març, a Vilanova de Sau, es van
reunir 220 joves i monitors/es de 17
entitats, en una activitat col·lectiva
del Movijove. Sota el lema "Rodem
pel món", es realitzaren diferents
activitats relacionades amb la inter-
culturalitat i el coneixement del

món on vivim, com ara cuina dels
sentits, capoeira, esports del món,
maquillatge i simbologia, taller
d’incomunicació, periodisme avui... 
Els joves van participar en un joc de
rol "Joc de l’immigrant" que els feia
posar-se a la pell de les persones
nouvingudes, reflexionant sobre la
desigualtat d’oportunitats. També
van fer activitats emblemàtiques de
la Trobada Jove com la cursa de
quàdrigues i el mercat d’intercanvi.

Movibaix Sud a escena! 
Amb aquest nom, el 20 de març, es
van reunir, a CENTRE ESPLAI,
106 infants de 4 esplais de Gavà,
El Prat i Sant Boi, per celebrar la
Festa del Movibaix Sud. 
Els esplais Grup Infantil Sant Cos-
me i Centre d’Esplai El Globus, del
Prat de Llobregat; l’Esplai Masia
Espinós, de Gavà, i el Centre Infan-
til i Juvenil Eixida Camps Blancs,

de Sant Boi de Llobregat, van orga-
nitzar la Festa de la unitat territorial
del Movibaix Sud. Els infants van
fer una mostra d’espectacles de ball,
teatre, i gags a l’auditori de CEN-
TRE ESPLAI i, posteriorment, van
gaudir de l’animació del grup Xip i
Xap com a cloenda. 
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Infants i joves dels esplais de la
Federació, fan activitats conjuntes 

Foto de grup de la trobada de petits Cursa de quàdrigues del joves Ballant al fi de festa del Movibaix Sud
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Amb l’entrada a l’any 2010, es va
posar en marxa la Intrafede, una in-
tranet, que dinamitza el treball dels
esplais de la Federació Catalana de
l’Esplai. Amb espais per a moni-
tors/es i responsables, informació
de les diferents unitats territorials i
les comissions, fòrum de debat, etc.
la Intrafede vol donar eines per
aproximar els esplais entre si, con-
tribuir a la formació i fer més fluida
la comunicació.
www.intrafede.esplai.org

Entreu a l’Intrafede
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