
Nou local per a l’Esplai Can Serra

L’Hospitalet de Llobregat 

El 20 de març es va inaugurar el nou local del CE Can Se-
rra, situat a la Carretera d’Esplugues 12, al costat del Parc
de Can Boixeres. L’acte va comptar amb la participació de
l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, el president del Con-
sell Rector de la Fundació Catalana de l’Esplai a L’Hospi-
talet, Salvador Carrasco i la responsable de l’esplai, Núria
Pla així com d’altres representants de la Fundació, del con-
sistori i infants, joves i famílies. El nou local té 120 m2,
amb tres sales d’activitats i tots els espais estan adaptats
per persones amb discapacitat.

Esplugues de Llobregat - L’Hospitalet 

L’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, du a terme un pro-
jecte d’Aprenentatge-Servei (APS) anomenat ‘Contes per
nosaltres’. En aquest projecte, el grup de persones amb
discapacitat de l’esplai - INDI - es forma en arts escèni-
ques amb l’objectiu de fer una representació teatral a 
l’Hospital Sant Joan de Déu. 
Actualment, sota la supervisió del responsable del projecte
i del monitor referent, el grup s’està endinsant tant en el
procés d’escriure un conte, com en l’habilitat d’explicar-lo
als infants. 

El Vendrell i L’Hospitalet

El 12 de març es va celebrar a la Sala La Salamandra de 
l’Hospitalet de Llobregat el concert de tarda dels Lax’n’-
Busto. Des del Vendrell i organitzat per la Colla La Balla-
ruga, conjuntament amb el grup de música, i l’AMPA del
Baix Penedès, van assistir al concert 90 persones de totes les
edats. L’organització va posar dos autobusos per anar i tor-
nar del concert. Cal dir que l’experiència va ser tot un èxit i
va ser un bon moment per poder compartir la música dels
Lax’n Busto de sempre amb diferents generacions d’àvies,
mares i nens. Al concert hi van assistir unes 300 persones.

Formació teatral Concert de Lax’n Busto

MANOLITA SANZ  

Des de fa 30 anys, l’Esplai
Espurnes d’Esplugues de
Llobregat fa activitats de

lleure a la ciutat. Actualment, cada
dia té un espai de ludoteca, amb
tallers diversos. La Nerea és una de
les nenes que hi van cada dia i que
gaudeix del joc i de la companyia
dels altres infants. Nerea té 9 anys
i és una persona amb discapacitat
intel·lectual.

L’any passat, a l’estiu, va anar de
colònies amb el seu esplai, com
hi van tots els companys i com-
panyes. I enguany, ha repetit a les
colònies de primavera. Una acti-
vitat que, per a ella, és especial,
perquè amb l’escola encara no hi
ha pogut anar. 

Excursions i vetllades
L’Esplai Espurnes va anar a la Rec-
toria de la Selva, al Solsonès, a una
casa de la Fundació Catalana de
l’Esplai. Va ser del 28 al 31 de
març, en una activitat conjunta on

van participar 42 infants de 3 a 14
anys. En aquestes colònies, el cen-
tre d’interès va ser Napoleó, perquè
en la proximitat de la casa, hi va
haver episodis de la guerra del
francès. També van fer excursions,
taller de paper reciclat, vetllades,
etc. La Nerea hi va participar amb
il·lusió, en aquesta segona sortida.
Al tornar de les colònies, els moni-

tors i monitores de l’esplai es van
trobar amb un reconeixement de la
mare de la Nerea que volia fer
públic, d’aquesta manera, el seu
agraïment per la possibilitat que la
nena gaudís amb tota la canalla de
l’esplai. Reproduïm aquí la carta,
tal com la mare ha autoritzat a fer-
ho, perquè les bones coses merei-
xen ser contades. 

A L’ESPLAI ESPURNES D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

“La meva filla 
se sent estimada” 
Bona pràctica d’integració d’infants discapacitats 
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Vull agrair a Marc Alcaraz (direc-
tor) i als monitors de l’Esplai Es-
purnes que li hagin donat l’opor-
tunitat a la meva filla Nerea V.
Martínez Carrasco de gaudir d’uns
dies de colònies durant la Set-
mana Santa, juntament amb els
seus companys de ludoteca. 

Són molt poques les oportunitats
que se’ls ofereixen als infants dis-
capacitats per poder ser "iguals" i
tenir les mateixes il·lusions que la
resta. 

Es parla d’"inclusió" i, en el meu
cas particular, són els nois i noies
de l’esplai els qui realment fan,
amb el seu esforç i dedicació, que
la meva filla se senti estimada i
integrada. 

Són grans professionals, als qui
potser donem poc suport o no ens
en recordem prou. Gràcies per la
vostra tasca. 

ELENA
CARRASCO ARIZA

Carta d’una mare 

Activitats dels infants a la Rectoria de la Selva amb els imponents cingles de la Serra de Busa al fons

MANOLITA SANZ  

L’Ajuntament de Gines, una
població propera a Sevilla de
13.000 habitants ha impulsat

conjuntament amb "L’Esplai" la 
realització d’un curs d’organització
de centres de temps lliure. És el pas
previ per al futur esplai de Gines. 

El 12 d’abril va començar la pri-
mera formació de lideratge que
s’ha centrat en l’organització dels
centres d’educació en el lleure i en
la capacitació per dirigir i organit-
zar els programes que es duran a
terme al futur centre d’esplai.

Milagros del Olmo, coordinadora
del curs, ha explicat: "La meva valo-
ració resulta molt positiva, ja que
aquest curs ens ha permès conèixer
els pilars fonamentals que han de
guiar l’educació en el temps de

lleure, així com les pautes necessà-
ries per dur aquesta filosofia a la
pràctica socioeducativa del nostre
entorn. Hem participat unes 20 per-
sones procedents de diferents disci-
plines: psicologia, treball social, co-
municació, ciències ambientals...
entre altres, cosa que ha suposat una
posada en comú d’idees molt inte-
ressants, que s’ha afegit als coneixe-
ments i experiències aportades pels
docents del curs".

Curs de voluntariat 
Per al proper mes de setembre, a 
l’inici del curs, està previst realitzar
una formació d’iniciació al volunta-
riat que s’oferirà als joves de l’insti-
tut d’ESO i Batxillerat El Majuelo
de Gines. Aquest institut compta
amb 1.200 alumnes i ja desenvo-
lupa programes comunitaris que
l’impliquen amb tota la població.

AMB LA REALITZACIÓ DELS CURSOS DE FORMACIÓ   

Es prepara un
esplai a Gines

Quins són els eixos més impor-
tants de la política municipal de
joventut de Gines? 
Donem protagonisme actiu a la joventut,
en la presa de decisions per a que facin
seves les accions que se’ls adrecen des

de l’Ajuntament. D’altra banda, creem
els espais de trobada, inexistents abans,
amb la creació de l’Àrea de Joventut
(Casa de la Joventut) amb més de 400
m2 en el nucli antic del poble. També
mantenim una coordinació activa amb
l’institut de Batxillerat.

Què l’ha mogut a organitzar
aquest curs que va començar
el 12 d’abril?
Crear un grup de persones, en la seva
majoria joves, relacionat directa i indi-
rectament amb les polítiques de joven-
tut municipals, per a que aprenguin les
tècniques de lideratge i d’organització
de les accions que es puguin emprendre
des d’un centre d’esplai.

¿Què espera del futur centre
d’esplai?
Que sigui una alternativa eficaç, un nou
instrument al servei de la infància i la
joventut de Gines per a que aconseguim
el dia de demà ciutadans i ciutadanes
compromesos a la nostra localitat, i
¿per què no, més enllà? 

Manuel Camino
Alcalde de Gines 

"Donem protagonisme
actiu a la joventut"
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