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I JORNADA D'INTERCANVI DE L'ESPL

Experiències que sum
en el lleure d'in

F.C. QUERÉTARO DE MÈXIC / 
ESPLAI EL NUS / ESPLAI EL TRICICLE 

A què juguem?
Es tracta d'un projecte singular d'intercanvi, aprenentatge i cooperació
entre els infants d'esplais catalans i mexicans. L'objectiu va ser la partici-
pació dels nois i noies joves en un projecte comú, amb la doble finalitat
d'enfortir els vincles a través de l'intercanvi i contribuir a millorar una
necessitat social compartida: la recuperació del valor social i educatiu
del joc popular. El material es va editar al 2007.  
Des d’aquell moment s'utilitzen les tecnologies de la informació i es fan
reunions periòdiques de treballs entre els equips de Mèxic i Sant Joan
Despí. S'intercanvia metodologia educativa i es posen en comú les inquie-
tuds sobre l'educació en el lleure. De manera periòdica, hi ha reunions amb
el Departament de Solidaritat de l'Ajuntament de Sant Joan Despí i amb la
comissió local de solidaritat per fer el seguiment del projecte i planificar de
manera conjunta accions de sensibilització a la ciutat. 
www.esplai.org 

FUNDACIÓN ESQUEL D'EQUADOR 

El procés de l'esplai a l'Equador
Es posen les bases per a la formació d'un equipament com CENTRE ESPLAI a
l'Equador a partir d'un acord marc de col·laboració entre la Fundació Catalana
de l'Esplai i la Fundación Esquel. S'ha fet un procés de capacitació/formació a
Barcelona; un procés de transferència metodològica a l'Equador amb nois i
noies del barri de Quitumbe, membres de la Cooperativa Solidaridad i s'ha de-
senvolupat la iniciativa “Cançons que connecten móns”. Ara mateix, es treballa
en una proposta per recuperar jocs populars de l'Equador, Bolívia i Catalunya,
avançant en la relació per llançar l'equipament CENTRE ESPLAI a Quitumbe
com a referent en termes de lleure a la zona sud de Quito. 
www.esquel.org.ec

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS SOLIDARIDAD 
D'EQUADOR 

Centre comunitari a Quitumbe 
Organitzen i construeixen comunitats autogestionades per solucionar els pro-
blemes, satisfer necessitats i aconseguir les aspiracions de famílies amb escas-
sos recursos econòmics, tot mitjançant iniciatives cooperatives. La tasca va di-
rigida a la construcció de comunitats conscients, participatives, solidàries i au-
togestionades; programes d'interès social per a famílies que no tenen
habitatge propi; generació de fonts de treball, principalment per donar feina a
mà d'obra de la zona; implementació de sistemes ecològics i de lleure, de qua-
litat i sostenibles; millora de processos educatius en els àmbits formal i no for-
mal i l'organització juvenil com a objectiu estratègic per a la projecció de la
proposta. 
www.solidaridadacmq.org/vivienda.html 

ESPLAI A LA FLORIDA DE L'HOSPITALET 

Joves pel barri
El projecte està basat en la metodologia de l'aprenentatge-servei i està co-
ordinat per l'Esplai a la Florida i l’IES Eduard Fontseré de L'Hospitalet de
Llobregat. Es du a terme des de fa tres anys i té l'objectiu de proporcionar a
un grup de 15 alumnes dels cursos de batxillerat una doble experiència: una
formació específica d'iniciació al voluntariat i un període de voluntariat a
l'esplai donant suport a l'equip educatiu. L'esplai contacta amb l'institut,
presenta la proposta a l'alumnat i es coordinen per fer un curs d'iniciació 
al voluntariat. Després, s'acorda de forma conjunta amb els joves la seva
participació a l'esplai. 
www.esplai.org/barrinem/pdf/jovesbarri.pdf

CIRD DE PARAGUAI 

Utilitza el cap, utilitza el casc!
Per fer aquesta campanya el Centre d’Esplai d’Itaguà es va concentrar en el component educatiu, organitzant equips de treball i
semàfors i, en el moment en què es posava vermell, els joves i les joves voluntaris i voluntàries amb disfresses de colors i ballant,
monitor/a disfressat de “la mort” dansava al voltant dels motociclistes que estaven sense casc, que rebien una multa d'un agent d
Departament Central de Paraguai, la campanya es va difondre a altres municipis propers a la ciutat de Itauguà.
www.cird.org.py
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