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MILERS D'INFANTS, JOVES I FAMÍLIES VAN PARTICIPAR A LA GRAN FESTA DE LA FUNDACIÓ EL PASSAT 9 DE MAIG

Festa Esplai dóna el tret de sortida
a la campanya d'activitats d'estiu
José Montilla va participar a la Festa i va rebre el suport de la Fundació a l’Estatut de Catalunya

JOSEP MA VALLS  

El Parc Nou del Prat de Llo-
bregat va acollir el passat
diumenge 9 de maig una

nova edició de Festa Esplai, el gran
esdeveniment anual que organitza
la Fundació Catalana de l'Esplai i
que serveix per cloure el curs dels
esplais i donar el tret de sortida a
la campanya d'activitats “Un estiu
per a tothom!”. La Festa, en la que
hi van participar milers d'infants,
joves i famílies, va oferir més de
60 activitats lúdiques i educatives
que estan organitzades gràcies a 
la col·laboració de més de 500
voluntaris i voluntàries. En el capí-
tol de la representació institucio-
nal, la Festa va comptar amb la
presència del president de la Gene-
ralitat de Catalunya i els alcaldes
d'El Prat de Llobregat i Ripollet,
entre d'altres. 

Espectacles infantils, cercavila, ta-
llers de música experimental, ludo-
teca d'aigua o construcció de caixes
niu, rutes en bicicleta pels espais
naturals del Delta del Llobregat o
la possibilitat de participar en acti-
vitats esportives organitzades con-
juntament amb la Fundació del
Futbol Club Barcelona. Són només
algunes de les activitats de caràcter
intergeneracional que van confor-
mar l'oferta lúdica i educativa de
Festa Esplai i que es van repartir en
quatre àrees que responien als va-
lors de la Fundació Catalana de
l'Esplai: solidaritat, utopia, felicitat
i iniciativa.

Festa Esplai s'ha convertit ja en tot
un referent de l'educació en el lleure
i busca compartir la tasca d'educa-
ció en valors que desenvolupen els
centres d'esplai i la Fundació al llarg
de l'any amb la societat en general.
Per aquest motiu, totes les activitats
es van estructurar al voltant de
“Mandala”, la proposta educativa
per la interculturalitat i la fraternitat
que enguany han treballat els 
esplais i la Fundació.

Campanya de beques per les
activitats d'estiu
Festa Esplai també va constituir el
punt d'arrencada d’“Un estiu per a
tothom!” que inclou la campanya de
beques per a que cap infant es quedi
sense colònies per motius econò-
mics així com l'àmplia oferta d'acti-
vitats d'estiu per a infants, joves i 
famílies (veure pàgines 8 i 9). 

Ja per la tarda la Festa ve rebre la
visita del president de la Generali-
tat, José Montilla i de l'alcalde del
Prat de Llobregat, Lluís Tejedor
que, acompanyats de Josep Gassó i
altres membres de la direcció i el
patronat de la Fundació van passe-

jar per la Festa i va conversar amb
diferents grups de joves i famílies
de diferents esplais.

Finalment es va celebrar un acte
simbòlic de cloenda de la Festa,
en el que un nen, una jove, una

monitora, una mare i una repre-
sentant d'un esplai iberoamericà
van explicar què representava,
per a ells, l'esplai.

En aquest marc, José Montilla va
fer referència a la importància dels

centres d'esplai com a entitats que
contribueixen a l'educació dels 
infants i a la cohesió social de les
famílies amb més dificultats.

Per la seva part Josep Gassó va lliu-
rar al President de la Generalitat

una carta mostrant el suport de la
Fundació Catalana del'Esplai a la
campanya en defensa de l'Estatut de
Catalunya i va acabar anunciant que
el 2011 Festa Esplai tindrà un espe-
cial rellevància en celebrar-se la
seva 25a edició.

Els nens i nenes van poder participar en més de 60 activitats repartides
en quatre àrees de valors

Festa Esplai va ser possible gràcies a la col·laboració de més de
500 voluntaris i voluntàries

Al llarg de tot el diumenge, milers d'infants, joves i famílies van
participar a Festa Esplai

La Festa va esdevenir el punt d'arrencada de la campanya 
“Un estiu per a tothom!”

L'acte simbòlic va comptar amb la participació d'un nen, una jove, una
monitora, una mare i una representant iberoamericana d'esplais 

El President de la generalitat, José Montilla, va conversar amb joves i
famílies dels esplais
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