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ACTIVITATS EDUCATIVES AL DESEMBRE A PARAGUAI, AMB MOLTA CALOR! 

Infants i joves gaudeixen als
Centres d’Esplai Itauguá i Pilar 
Organitzat pel CIRD el soci local de L’Esplai a Paraguai

REDACCIÓ / OPINIONS RECOLLI-
DES PER LETICIA FASSARDI

El CIRD, soci local de L’Esplai 
a Paraguai, continua amb la 
programació i implementa-

ció de diverses activitats a l’Esplai 
Itauguá, tant durant el curs escolar, 
com durant les vacances d’hivern, 
que al Paraguai són als mesos de 
desembre i gener. En aquest pe-
ríode hi han participat 60 infants 
i joves.

A les activitats d’hivern, un equi-
valent als nostres casals d’estiu, 
que es van fer del 13 al 22 de de-
sembre de 2010 i de 9 a 11h, les 
educadores van treballar una pro-
gramació de tallers: grafitti, dibuix 
i dansa, així com la promoció de 
l’esport, entre nens i nenes i, en 
concret, el futbol mixt.

Durant les setmanes prèvies a les 
activitats d’hivern, els nois i no-
ies van participar a les activitats 
“d’esplai obert”, amb lliure accés 
al local per fer els deures, connec-
tar-se a Internet o participar del 
cine fòrum setmanal. S’ha treballat 
també amb els infants més petits, 
que provenen del programa del go-
vern “ABRAZO”, per a infants que 
viuen en situació d’exclusió social 
(al carrer). 

Centre d’Esplai Pilar
L’Escola Agrària de Pilar és la seu 
on els i les joves de l’Esplai a Pi-
lar fan les seves activitats amb els 
educadors. Els joves han senyalit-
zat rutes de senders naturals a la 
zona i han acompanyat grups de 
persones que feien turisme rural, 
en concret, descobertes nocturnes 
que barregen l’estima per la natu-
ra amb la recuperació de llegendes 
de creences i fets culturals locals 
relacionats amb els pobles origi-
naris.

Tallers de plàstica durant els casals

Tot el grup a la plaça d’Itauguà, davant de l’esplai

Fent de monitors-guia als senders de Pilar

La primera experiència de “Colonia de Invierno”
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Yamila Miranda
10 anys, 5è grau
M’agrada jugar al 
ping pong i m’ho 
passo molt bé fent 
fang.

Sergio Almirón
14 anys, 8è grau
Allò que més 
m’agrada és jugar 
al futbol, perquè 
vull ser jugador! 

Jonathan Rivas
14 anys, 8è grau
Va ser molt bona 

idea fer el taller
de ball amb

el monitor Manu.

Mabel  Sanabria
10 anys, 6è grau

A mí m’agrada
jugar a futbol, 

handbol
i ping-pong. 

Neusa
Escobar
12 anys, 7è grau
M’agrada venir
a l’esplai.

Yisela Miranda 
Acosta
13 anys, 8è grau
Vinc a l’esplai
perquè és divertit.

Yaquelin  Acosta
10 anys, 5è grau

El que més
m’agrada és el futbol.

Vull que hi hagi 
tennis!

Diana Almirón
12 anys,  6è grau

Em diverteixo al 
taller de ball i quan 
jugo “tembleque”.

Sofía Ortíz
13 anys, 8è grau
M’agradaria
ser monitora
de l’esplai quan 
sigui gran!

Carolina
Ramírez
12 anys, 7è grau
M’agrada ballar amb 
Jonathan i jugar 
“tembleque”. 

Soledad Ginart
6 anys, 1r grau

El que prefereixo
és jugar amb

les nines, pintar i 
escriure.

Oscar  Centurión
11 anys,  3r grau

M’ho passo molt 
bé jugant amb la 

vànova com un 
fantasma.

Adrián
Ramírez
13 anys, 8è grau
M’agraden els jocs
i el partit de futbol.  

Marcos  Ginart 
8 anys, 3r grau
M’encanta
jugar amb el lego
i amb fang. 

Ivonne del Pozo de L’Esplai va representar La Liga

REDACCIÓ
Del 17 al 19 de març la Liga 
Iberoamericana de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil va  
participar com a invitada al II 
Congrés Internacional de Cultura 
per a la Transformació Social, or-
ganitzat per l’Institut Cultural de 
la Província de Buenos Aires, a la 
ciutat de Mar del Plata. En concret, 
a  la taula sobre “Drets Culturals 
i Joventut, un nou diàleg per a la 
construcció conjunta”, es va ex-
plicar la Setmana pels Drets de la 

Joventut, que promou la Liga Ibe-
roamericana, amb les intervencions 
de Rolando Kandel de Fundación 
SES, Rodrigo Kon de Fundación 
TDH, Ivonne del Pozo de L’Es-
plai y Nahuel Greco d’APDENA.
Els ponents van explicar l’ori-
gen i objectius de la Setmana; la 
importància de la formació de la 
xarxa d’organitzacions de la soci-
etat civil i la perspectiva política 
que impulsa la setmana, així com 
la transferència metodològica a la 
Xarxa Iberoamericana i les seves 

adaptacions locals a Espanya, Mè-
xic i El Salvador.

La realització d’aquest congrés, la 
primera edició del qual va tenir lloc 
el 2009, va sorgir de la perspectiva 
d’entendre la cultura com una eina 
essencial d’integració i transformació 
social. En aquest II Congrés Interna-
cional de Cultura per a la Transfor-
mació Social la clau ha estat aprofun-
dir la relació entre els actors culturals 
que aposten a la cultura com a motor 
d’integració i igualtat. 

II CONGRÉS INTERNACIONAL DE CULTURA PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL A MAR DEL PLATA (ARGENTINA) 

La Liga explica l’experiència de la Setmana pels Drets de la Joventut
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