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REDACCIÓ

El 22 de gener es va celebrar 
a CENTRE ESPLAI la 14a 
Jornada de la Federació Ca-

talana de l’Esplai, que va incloure 
l’Assemblea i la Diada de Tècniques 
i on van participar prop de 200 per-
sones, entre responsables i moni-
tors/es dels centres d’esplai de la 
Federació, tècnics de la Federació i 
responsables de la Fundació.
La jornada es va iniciar amb l’apro-
vació de la incorporació de les no-
ves entitats que es van presentar 
davant l’Assemblea.

Pel que fa a la Memòria de l’any 
2010, recull les activitats de dues 
propostes educatives. Una, la que 
va estar vigent fins els dos primers 
trimestres, “Mandala” (2009-
2010), que posava l’èmfasi en 
l’educació per a la interculturalitat, 
l’altra, “Mirall”, que es va elaborar 
durant els primers mesos de l’any 
2010, que presenta el repte de tre-
ballar la igualtat d’oportunitats 
entorn a tres eixos: gènere, inclu-
sió de persones amb discapacitat i 
exclusió i pobresa. Es va destacar 
el treball de la Comissió de la Pro-
posta Educativa, amb la gran par-
ticipació i implicació dels centres 
d’esplai en la conceptualització i 
concreció de la proposta, esdeve-
nint un excel·lent espai participatiu 
i formatiu alhora. 

14a JORNADA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

Els esplais comparteixen realitats 
i propostes davant les municipals  
S’incorporen entitats d’Alcanar, Ripollet, Rubí i Barcelona  

Eleccions municipals
L’Assemblea va centrar bona 
part de la seva feina en el tre-
ball entorn a les eleccions mu-
nicipals del 22 de maig. Es van 
formular propostes per a l’ela-
boració del document que la 
Fundació ha fet arribar als par-
tits polítics que es presenten a 
les eleccions. Entre aquestes, 
les que demanen un major re-
coneixement per part dels ajun-
taments de les entitats de lleure, 
cosa que s’hauria de reflectir 
en més suport i coordinació, 
increment dels recursos per a 
colònies i casals per a infants 
de famílies amb dificultats eco-
nòmiques o potenciar la figura 
dels convenis pluriennals.

Diada de tècniques
Més de 100 monitors/es par-
ticipants a la Jornada es van 
formar als 7 tallers organitzats 
a la Diada de Tècniques. Al fi-
nal de la Jornada, hi va haver-
hi un moment per compartir 
les experiències de la partici-
pació de la Marta Francisco 
(CIJ Sanfeliu-Sant Ildefons, 
L’Hospitalet-Cornellà de Llo-
bregat) i la Sílvia Fernández 

(CE Pubilla Cases-Can Vidalet, 
L’Hospitalet-Esplugues de Llo-
bregat) a la Setmana pels Drets 
de la Joventut d’Argentina.

Durant l’Assemblea, es van aprovar diferents 
canvis a la Junta Directiva de la Federació entre 
els quals destaca el relleu en la presidència: 
Marta Buxó, del Centre d’Esplai La Gresca (Ri-
pollet), va deixar la presidència després de tres 
anys de mandat i Carles Barba, del Club d’es-
plai Pubilla Cases-Can Vidalet (L’Hospitalet/
Esplugues), va ser escollit com a nou president. 
A més de Carles Barba el secretariat va quedar 
format per:  Marc Alcaraz del Grup d’Esplai Es-
purnes, vicepresident; Mireia Aldana del Centre 

d’Esplai Diversitat Lúdica, vicepresidenta; Dani Celma 
de Xino-Xano Associació de Lleure, secretari i Cristian 
Rastrojo del Centre d’Esplai el Nus, tresorer. 
Carles Barba va agrair a la Marta Buxó, en nom de 
tots, la tasca realitzada com a presidenta en el darrers 
tres anys, destacant la seva generositat i el bon balanç 
presentat. Finalment, va assenyalar, com a objectiu i 
compromís, assolir en el proper any, una Federació 
més sòlida, madura i participada, acostar les entitats 
de cap de setmana i les d’activitat diària i millorar els 
mecanismes de coordinació.
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JOSEP Ma. VALLS
Les entitats de la Federació Cata-
lana de l’Esplai ha celebrat les tres 
trobades anuals de les comissions 
de joves, mitjans i petits. El cap de 
setmana del 19 i 20 de març prop 
de 200 nois i noies, entre 12 i 17 

Trobada de joves a Vilanova de Sau

Se celebren les trobades de joves, mitjans i petits

anys, de deu poblacions diferents, 
van participar a la Trobada Jove, a 
Vilanova de Sau. 

Els dissabte 26 de març va ser el 
torn de la trobada de petits. Més 
de 300 nens i nenes de 3 a 7 anys 

i 66 monitors de 13 esplais dife-
rents es van aplegar al parc de Can 
Mercader, a Cornellà de Llobregat, 
per participar en diferents tallers i 
activitats. Finalment, el dissabte 2 
d’abril prop de 160 nois i noies de 
8 a 12 anys i 36 monitors/es de 12 

esplais diferents van participar a 
la “IX Marxa de Mitjans” que va 
començar a l’Ermita de la Salut, a 
Sant Feliu de Llobregat. 

Les activitats que es van organitzar 
en el transcurs de les tres trobades 

van girar entorn a la igualtat d’opor-
tunitats, a partir de la proposta edu-
cativa “Mirall”,  i que té per objec-
tiu que els esplais esdevinguin un 
espai de convivència inclusiva on es 
promogui la igualtat, el reconeixe-
ment i el respecte a tothom. 

Trobada de petits a Cornellà de Llobregat Marxa de mitjans a Sant Feliu de Llobregat
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La nova Junta Directiva de la Federació


