
Coneguem les entitats de la Federació Catalana de l’Esplai 
Centre d'Esplai La Gresca (Ripollet) Crup Infantil Sant Cosme (El Prat de Llobregat) Esplai Turons (Barcelona)

Nre. de monitors/es: 18 Nre. d’infants i joves: 120 Any
de fundació: 1994 Activitats: esplai de dissabtes i esplai
diari, colònies i excursions. Contacte: C. Bonavista, 12.
08291 Ripollet. lagresca@esplai.org

Joves voluntaris/es pel barri
L'esplai la Gresca neix de la iniciativa d'un grup de joves amb
ganes de dinamitzar el barri i omplir de qualitat i continguts
els caps de setmana. Amb el temps van iniciar una nova
etapa fent activitat diària amb nens/es i joves amb la finalitat
de viure el temps lliure, afavorint el desenvolupament dels
infants i joves on es promouen els valors com l'amistat, la
confiança i la solidaritat. Enguany, hi ha un grup de joves vo-
luntaris que porten a terme les activitats de dissabtes creant
un espai obert a nens/es d'entre 3 a 17 anys on, a partir d'ac-
tivitats, tallers i jocs se’ls educa en les competències socials i
personals, els valors i l'autoestima. 

Nre. de monitors/es: 38 Nre. d’infants i joves: 380 Any de
fundació: 1972 Activitats: esplai diari; casals i colònies d'estiu.
Punt Òmnia i Jugar i Llegir; Centre Obert... Contacte: C. Riu
Ebre, s/n. 08820 El Prat de Llobregat. giscosme@gmail.com

Un projecte comunitari al servei dels infants
El GISC va començar com un grup de joves voluntaris al voltant
de la parròquia i, des dels inicis dels 80, ja va formar part del
teixit associatiu del barri amb entitat jurídica pròpia. Ha estat
present en tot el moviment de lluita per la remodelació del barri
i ha format part dels diversos projectes integrals. És membre
fundador del Consell de Participació Veïnal de Sant Cosme. Re-
alitza les seves activitats educatives coordinadament amb el
projecte comunitari. A més de l'esplai diari, nucli de la seva ac-
tivitat, es gestionen serveis educatius, en connexió amb els
equips de les escoles, de l'Ajuntament, i de la Generalitat, fent
un treball en xarxa fonamentat en l'educació en valors.

Nre. de monitors/es: 16 Nre. d’infants i joves: 60 Any de
fundació: 1981 Activitats: esplai de dissabte; excursions,
campaments a l'estiu. Contacte: C. Font Florida, 1-3. 08004
Barcelona. www.esplaiturons.org

Canvis de local  
Els de l'esplai Turons que l'any que ve faran 30 anys han ha-
gut de canviar de local en diverses ocasions i algunes vegades
anant a parar a llocs precaris. Ara, a la fi, estan ben instal·lats.
L'esplai educa en valors com la solidaritat, el companyerisme,
la responsabilitat... Turons és i vol ser un esplai de proximitat.
En aquest sentit, els monitors venen de diferents indrets,
però la majoria d'infants són del barri de Sants-Montjuïc. 
Participen a les festes del barri i en altres activitats lúdiques
comunitàries i mantenen un estret contacte amb les famílies.
Els dissabtes fan manualitats, gimcanes i altres activitats i
excursions de cap de setmana.

JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ    

L'Ajuntament de Guía de
Isora, municipi amb 20.000
habitants que es troba a 

l’illa de Tenerife, ha impulsat con-
juntament amb la Fundación
Esplai, la realització de dos cur-
sos de formació impartits pel
Centre d'Estudis de L'Esplai com
a pas previ per a l'impuls d'un
centre  d'esplai.

Curs per a joves
D'una banda, es troba en marxa un
curs per a joves, que consisteix en
3 mòduls. Els dos primers, premo-
nitors i voluntariat i medi ambient i
sostenibilitat ja s'han realitzat i el
mòdul de noves tecnologies es farà
al mes de setembre.
Més de 20 joves han iniciat la for-
mació i tant els tècnics com els
formadors en fan una avaluació

molt positiva del seu funciona-
ment. Així, com a fruit del primer
mòdul i per iniciativa dels matei-
xos joves, s'han concretat tres pro-
yectes d'aprenentatge servei. Es
tracta de la dinamització d'una
activitat lúdica per a infants, un
projecte de prevenció de drogode-
pendències i un de neteja i condi-
cionament d'una zona de costa que
es fa aquest estiu. 

Curs per a responsables
D'altra banda, s'està realitzant una
formació de lideratge per a 24 tèc-
nics i responsables amb la finalitat
de compartir experiències, coordi-
nar projectes que es fan al municipi
i a la vegada per organitzar i dirigir
l'impuls i funcionament d'un esplai
a Guía de Isora. D'aquesta formació
queda per realitzar un darrer mò-
dul pràctic. Participants, tècnics de 

l'Ajuntament i formadors destaquen
que aquests tres mòduls realitzats,
han permès un espai de trobada i
coordinació, així com espais de
reflexió sobre el temps lliure que, a
partir d'ara permetran impregnar de
metodologia “esplai” les activitats
que ja es fan a les ludoteques, sales
joves i altres iniciatives i anar
donant forma a un centre d'esplai a
Guía de Isora. 
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Impuls d'un centre d'esplai a 
Guía de Isora (Tenerife)
S'està duent a terme la formació dels joves voluntaris i futurs responsables 

Alguns representants del grup d'alumnes Fent una dinàmica de treball d'equip
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