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UNA GRAN TROBADA QUE ANTICIPA LES ACTIVITATS D’ESTIU

Festa Esplai celebra el 25 aniversari
treballant per l’educació en el lleure
Enguany, el 8 de maig al Parc Nou del Prat de Llobregat

REDACCIÓ

La primera edició de Festa Es-
plai es va fer el 1986, al parc 
de Torreblanca, a TT Sant Feliu

de Llobregat. La Festa del Maig,
que es com es deia Festa Esplai 
fins al 2005, es va convocar perquè 
infants, joves, famílies i monitors i
monitores de diferents poblacions
es trobessin i compartissin una jor-
nada on mostraven a la societat la 
importància del treball per l’edu-
cació en el lleure.

D’aleshores ençà, han passat 
24 edicions de la trobada que,
des de 2005, se celebra al Parc
Nou del Prat de Llobregat, amb
l’excepció del 2007 quan es va
celebrar al costat de CENTRE 
ESPLAI per donar més relleu a 
la inauguració del alberg i seu 
de la fundació. 

Enguany, ja està fixada la data per 
a la 25a edició de Festa Esplai: 
el diumenge 8 de maig al Parc 
Nou del Prat de Llobregat, en-
tre les 10 i les 18 hores.

Festa Esplai, a l’igual que altres 
anys, suposa l’inici de la campa-
nya “Un estiu per a tothom!” que 
engloba la campanya de beques per 
a famílies en situació d’atur i les 
activitats d’estiu que organitzen la 
Fundació i els esplais. 

Festa Esplai al Parc Nou al Prat de Llobregat!

25 ANYS DE FESTA ESPLAI EN IMATGES

El dia 8 d’abril, des de les 10 del matí, in-
fants, adolescents i joves entren en grups
a Festa Esplai, amb el seu esplai, amb les
famílies, amb els amics. La música comença 
i les activitats estan en marxa: tallers de 

plàstica, rocòdrom, contacontes, tots els racons 
estan ambientats perquè tothom hi trobi el seu 
espai. És un dia per gaudir a la natura, jugar amb
les amistats i conèixer les moltes possibilitats de 
Festa Esplai. 

Festa Esplai ofereix més de
50 activitats lúdiques i edu-
catives per a infants, joves
i famílies que segueixen el
fil conductor de “Mirall”,
la proposta educativa que
treballen aquest curs els
esplais de la Fundació i que 
està centrada en la igualtat
d’oportunitats

Totes les activitats es desenTT -
volupen seguint l’eix de qua-
tre àrees temàtiques que es
corresponen als valors que 
orienten els objectius de la
Fundació:
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Festa Esplai és una gran trobada
que només és possible per la par-
ticipació i l’acció voluntària de

monitors/es, famílies, treballadors,
infants, joves, voluntaris, etc. amb
la col·laboració dels quals la Fun-

dació Catalana de l’Esplai segueix 
treballant per l’objectiu de la pri-
mera festa, fa 25 anys: mostrar a la 

societat la importància del treball
per l’educació en el lleure que fan la 
mateixa Fundació i els esplais. 

Grups d’infants corrent i gaudint durant la primera Festa
del Maig, al maig de 1986

Voluntaris i voluntàries en el descans després de la fes-
ta a l’entrada de Torreblanca, al maig de 1994

Una imatge molt característica de les festes celebrades 
al parc de Torreblanca. Aquesta és del 2002

La primera festa al Parc Nou, al maig de 2005 La festa de 2007, quan es va inaugurar CENTRE ESPLAI A Festa Esplai comença la campanya “Un estiu per a tothom!”


