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De la indignació a la participació
El 15 de maig va començar un moviment que ha portat milers de 
ciutadans a manifestar la seva indignació a les places i carrers de les 
poblacions d’arreu de l’Estat. No es estrany que el món del lleure 
s’hi senti identificat, ja que un dels principals objectius dels esplais 
és, precisament, educar per la participació i la igualtat. Editorial i 
Pàg. 10 i 11.

El 27 de juny van començar la majoria de les activitats de la campa-
nya d’estiu de la Fundació Catalana de l’Esplai, que ofereix unes 500 
propostes. Per tercer any, la Fundació ha impulsat la campanya de 
beques “Un estiu per a tothom!” que seguirà oberta fins a la primera 
setmana de setembre per donar oportunitats al major nombre de famí-
lies possible. Pàg 3.
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La FuNDacIó oRgaNItza DEu caMPs DE tREbaLL aquEst EstIu

Les vacances d’estiu són el millor moment per passar-ho bé, aprendre i  participar en projectes de voluntariat. Aquest és l’objectiu dels camps 
de treball, un tipus d’activitat  que dóna l’oportunitat als joves de destinar una part del seu temps lliure a la realització d’un projecte de millora 
comunitària, mentre gaudeixen de la convivència del grup. Combinen el creixement personal i el servei, trets essencials de l’Aprenentatge Servei. 
La Fundació Catalana de l’Esplai i les entitats que s’hi apleguen organitzen aquest estiu fins a 10 camps de treball, com el de la foto a les excava-
cions arqueològiques del Domus del Pi, a Vilanova de Sau. Monogràfic Pàg. 15-18

“Les tIc apropen  
allò que la 
globalització allunya”
El professor de la UOC i es-
pecialista en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació 
creu que les TIC ens permeten 
estar informats i fer una massa 
crítica de persones interessades 
en un mateix tema: ens apro-
pen allò que la globalització 
allunya. Pàg. 30-31.

es renova el patronat 
de la Fundació catalana 
de l’esplai pàg. 4-5

tresca Jove dóna 
oportunitats als joves 
en el món del lleure
pàg. 8

de colònies en família 
pàg. 13

entrevista amb thomas 
prola, voluntari de la liga 
iberoamericana pàg. 14

200 joves voluntaris a la 
trobada conecta Joven 2011
pàg. 24

pla de suport a les
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Àgora, la proposta 
educativa sobre 
participació
La proposta educativa per al 
curs 2011-2012, àgora, girarà 
entorn a la participació que és 
una eina perquè els infants esde-
vinguin ciutadans  i ciutadanes 
compromesos socialment. La 
presentació de la proposta es 
farà a la jornada Movidic, el 17 
de setembre. Pàg. 19

“un estiu per a tothom!” en marxa

camps de treball: vacances 
i servei a la comunitat
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