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L’Esplai sense Fronteres està
ben actiu. A alguns esplais
d’Amèrica Llatina s’han fet

activitats d’estiu als mesos de gener
i febrer i d’altra banda, els esplais
catalans s’estan involucrant al tre-
ball en xarxa realitzant materials
conjuntament.

Primer intercanvi juvenil a
Paraguai 
La Fundació CIRD va organitzar
una trobada d’intercanvi juvenil a
Paraguai, el 6 de febrer. Tots els i les
joves participants van coincidir en
destacar que l’experiència de cons-
trucció de propostes juvenils des de
la metodologia d’aprenentatge-ser-
vei és molt interessant perquè pro-
mou el lideratge juvenil des del
lleure, per millorar la vida de la co-
munitat. Hi van participar 6 educa-
dors/es de l’Esplai d’Itauguá, situat
a 30 km de la capital, Asunción, que
funciona des de fa dos anys. D’altra
banda, els 4 joves de ciutat de Pilar,
participants a la trobada s’estan con-
solidant com a joves líders referents
de la seva comunitat, gràcies a les
propostes que estan generant dins
del lleure, i de l’àmbit juvenil. L’Es-
plai a Pilar es una aposta forta de
“L’Esplai” i CIRD que està rebent el
suport de la Escuela Agraria de la
ciutat.

Activitats a Mèxic 
Els esplais mexicans tenen un fun-
cionament ja consolidat i acaben
de fer les seves activitats d’hivern. 
Així, a Querètaro, es va fer una con-
vocatòria per a un concurs de grafiti,
els infants de l’esplai Hèrcules en

van presentar. Després van visitar
les obres finalistes i van fer un di-
buix del que més els havia agradat.
A més, van realitzar l’activitat de
Papiroflèxia per l’inici de la prima-
vera. També van assistir a esdeveni-

ments culturals; van fer jocs en
equip, van organitzar un rally i, com
en qualsevol esplai, al final van aca-
bar fent les  avaluacions de les acti-
vitats. I, tal com es fa a Mèxic, van
intercanviar targes i dolços per cele-

brar Sant Valentí, el 14 de febrer, el
dia de l’amor i l’amistat.

Un educador de Can Serra a
l’Amèrica Llatina 
Thomas Prola, antropòleg de for-

mació, està desenvolupant la seva
tesi en el tema model de lleure a
l’Amèrica Llatina. En el seu camí
per diversos països, ha visitat dos
de les organitzacions implicades al
programa l’Esplai Sense Fronte-
res: CIRD De Paraguai, i Funda-
ción Social Uramanta de Bolívia;
aquesta col·laboració voluntària
d’en Thomas ha estat una embran-
zida per als equips de les entitats
que estan impulsant el model es-
plai, ha permés compartir la seva
vivència de l’Esplai Can Serra i les
seves bones pràctiques.

En xarxa amb les entitats
d’Amèrica Llatina 
Dos projectes durant el curs 2009-
2010: “Cançons que connecten
mons” i “En clau de joc” s’estan rea-
litzant entre esplais catalans i esplais
de Amèrica Llatina.
A finals del curs hi haurà el nou ma-
terial educatiu conjunt que compta
amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona. Serà el resultat del re-
forç del treball en clau d’educació
pel desenvolupament, com a futura
eina per als educadors i educadores
dels esplais. 

També, s’ha avançat en l’elabora-
ció d’un projecte de desenvolupa-
ment comunitari a Quitumbe, al
sud de Quito, que s’anomena “Ma-
nifestaciones culturales en Quito:
primer festival cultural bienvenido
a Quitumbe”. D’altra banda, L’Es-
plai La Gresca i les entitats EN-
VIÓN de l’Argentina han co-
mençat a formular el projecte de
treball, i han preparat un calendari
de treball per al 2010. 

Papiroflèxia per celebrar la primavera
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Grup de l’esplai Hèrcules a Mèxic
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Taller de maquillatge
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Thomas amb els infants a Bolívia
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La Fundación Esplai va parti-
cipar del 12 al 14 de març a la
Junta Directiva de la Liga

Iberoamericana de Organizaciones
de la Sociedad Civil por la Supera-
ción de la Pobreza y la Exclusión
Social que es va celebrar a Quito
(Equador).

La delegació de la Fundación va
estar formada per Montserrat
Ginés, vicepresidenta de la Liga i
directora general de la Fundació
Catalana de l’Esplai, i Ivonne del
Pozo, també de la Fundació Cata-
lana de l’Esplai i secretària tècnica
de la Liga. Aquesta reunió de la

Junta Directiva de la Liga va trac-
tar diferents temes, entre els quals
la preparació del III Fòrum Iberoa-
mericà “Haciendo Política Juntos”
que se celebrarà a Paraguai a
finals d’aquest any. Agustín Carri-
zosa, director executiu de CIRD
de Paraguai, va explicar com estan
encarant aquest repte i l’interès de
les administracions paraguaianes
en participar al Fòrum. 

Amb la ministra 
Jeannette Sánchez
A més, Jeannette Sánchez, Ministra
Coordinadora de Desenvolupament
Social, va rebre els membres de la

Junta Directiva de la Liga i els va
explicar les polítiques socials que
du a terme el Govern d’Equador. 

Montserrat Ginés amb Esquel
D’altra banda, la Fundació Esquel,
una de les organitzacions que
forma part de la Junta Directiva de
la Liga Iberoamericana, va convi-
dar Montserrat Ginés a participar a
la Junta Directiva de la seva enti-
tat, incorporant-la com a membre
de la Junta. Ginés va dir que “som
organitzacions que compartim va-
lors i criteris de sostenibilitat, qua-
litat, transparència y enfortiment
de la societat civil”. 

PREPARACIÓ DEL III FÒRUM IBEROAMERICÀ A PARAGUAI 

Junta Directiva de la Liga a l’Equador

INTERCANVIS, FESTIVALS, PROJECTES DE DINAMITZACIÓ 

Els esplais de l’Amèrica Llatina
fan activitats d’estiu i d’hivern
També es preparen eines pedagògiques amb esplais catalans

Junta Directiva i tècniques de La Liga
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