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20    c e n t r e s  d ’ e s p l a i 

júlia matons 

La Federació Catalana de 
l’Esplai basa una part del 
seu funcionament en diver-

ses comissions pedagògiques per 
realitzar el treball d’educació en 
el lleure envers els infants i joves. 
Una d’aquestes comissions és la 
del Movijove, que aglutina els joves 
dels esplais. 

La comissió pedagògica Movijove 
es va constituir amb l’objectiu de 
dotar de globalitat les accions que 
es realitzen amb els i les joves de 
les entitats, proporcionant, també, 
un espai de trobada, reflexió i tre-
ball per als monitors i monitores 
encarregats d’aquest grup d’edat. 
Està composada per monitors i 
monitores de les diferents entitats 
que participen de forma activa en 
la definició dels eixos de treball i 
fan noves propostes, alhora que es 
creen grups de treball que duen a 
terme activitats concretes. 

Al llarg dels anys, la comissió 
s’ha trobat en diferents períodes 
de reflexió, intentant sempre tro-
bar l’ajust del treball de la co-
missió a les necessitats canviants 
dels joves. Cal no oblidar que es 

una comissió pedagògica de la federació catalana de l’esplai

el movijove, l’espai que articula 
les accions adreçades als i les joves   
les trobades col·lectives reforcen el sentiment de pertinença 

centre d’esplai giravolt (masquefa) associació sociocultural Xerinola (st. carles de la ràpita)centre infantil i Juvenil mowgli ( cornellà de ll.)

coneguem les entitats de la federació catalana de l’esplai

nre. de monitors/es: 8 nre. infants i joves: 60 de 5 a 17 
anys any de fundació: 1996 activitats: Dissabtes, colònies 
i campaments contacte: C/ sta. Clara s/n. recinte rogelio 
rojo. 08783, masquefa. giravolt@esplai.org. 663 93 29 36

Sembrant avui per un demà millor
ara fa quinze anys, el 1996, un grup de joves de masquefa 
amb experiència en l’educació en el lleure va crear un es-
pai de trobada per als infants i joves a la vila on, tot jugant 
i divertint-se, es formessin en valors com la solidaritat, 
l’empatia, l’esperit cívic, el respecte, la participació o la 
felicitat. Cada dissabte a la tarda l’esplai obre les portes 
per fer jocs, gimcanes, tallers, representacions teatrals, 
cant, ball o sortides. Giravolt esta implicat en la vida so-
cial i cultural de masquefa. també commemora el Dia 
universal dels Drets de l’infant o la Fira de la infància i la 
joventut. l’entitat també té apadrinades dues tortugues 
del CraC, la Cesca i la tortugina.

nre. de monitors/es: 8 nre. infants i joves: 40 des de 4 fins a 
16 anys any de fundació: 1991 activitats: Dissabtes, extresco-
lars, colònies i campaments. contacte: Casal cultural el maset. 
43540, sant Carles de la ràpita  xerinolaesplai@gmail.com

20 anys fent esplai al Montsià
És una entitat molt activa en unes comarques on hi ha 
poca tradició d’esplai. els dissabtes fan tallers i jocs amb 
els infants i amb els joves fan teatre. aprofiten els caps 
de setmana per anar d’excursió a la serra de montsià i al 
massís dels Ports. Participen molt activament a la comissió 
de movijove i a les seves activitats. el 16 d’abril passat van 
celebrar el seu 20è aniversari amb tallers, jocs i activitats 
que van finalitzar en una xocolatada. Ho van fer invitant a 
l’esplai Picaparets de la veïna població d’alcanar. també la 
Federació es va sumar a la celebració i el 4 de juny els va fer 
un obsequi. la gent de Xerinola participa molt activament a 
les festes i celebracions de sant Carles de la ràpita.  

març a Vilanova de Sau. Aquesta 
sortida de dos dies, té un rerefons 
històric que conforma la consoli-
dació del sentiment identitari dels 
i les joves dins el projecte Movijo-
ve, fomentant així el coneixement 
d’altres iniciatives, col·lectius i 
entitats. Pretén, d’aquesta manera, 
crear un espai “per i de” els i les 
joves, on es reforcen les finalitats 
educatives i socials que les entitats 
participants treballen en les seves 
activitats, afavorint així l’aprenen-
tatge, l’autogestió i l’organització 
dels joves. El segon gran esdeve-
niment de la comissió Movijove 
s’emmarca dins del projecte de la 
Festa Esplai, enguany el 8 de maig, 
i s’anomena “Movijove Express”, 
una gran gimcana pel Parc Nou, 
del Prat de Llobregat, on els joves 
interactuen amb tots i totes les par-
ticipants i convidats, fent visible la 
seva participació i el seu paper actiu 
a la Festa.  Enguany, s’ha realitzat 
una nova activitat dins el marc del 
Movijove, l’Acampada Jove a Sant 
Carles de la Ràpita, el 4 i 5 de juny, 
amb l’objectiu de donar als i les jo-
ves un espai propi de retrobament i 
tancament del curs. En el marc de 
l’Acampada s’han dut a terme acti-
vitats i jocs i una gran paellada.■acampada jove a sant Carles de la ràpita el 4 de juny

tracta d’un col·lectiu dinàmic que 
requereix una constant actualitza-
ció i renovació.

La comissió fomenta l’intercanvi 
de projectes, formacions, etc. en 
el marc de la comissió. També fa 
un treball tant d’aplicació com de 
reflexió de la proposta educativa, 
per conèixer-la a fons i fer pro-
postes de millora vers l’apartat 
de joves i potenciar les activitats 
col·lectives. 

activitats col·lectives
Una part de la dinàmica de treball 
està dedicada a la preparació i 
organització de les activitats col-
lectives, que constitueixen un fort 
reclam per part de les entitats i els 
seus joves, ja que es tracta d’espais 
de trobada entre joves i monitors/es 
de tot el territori amb la oportunitat 
de treballar i potenciar els valors 
del Movijove. Enguany, es va ce-
lebrar la Trobada Jove el 19 i 20 de 

nre. de monitors/es: 26 nre. d’infants i joves:  180  any 
de fundació: 1971 activitats: esplai diari, casal jove, activitats 
d’estiu, ludoteca,  espai familiar.  contacte: Pl. josep tarrade-
llas, s/n Cornella de llobregat. 08940. cijmowgli@esplai.org

40 anys compartint camins
el Centre infantil i juvenil mowgli és una associació sense 
afany de lucre que va iniciar el seu camí l’any 1971 amb l’ob-
jectiu d’educar en el temps lliure els infants, els adolescents 
i els joves de Cornellà i rodalies. Des de llavors, un seguit 
de projectes s’han posat en marxa per arribar fins al que 
actualment està consolidat: activitats a diari, dissabtes, 
casals, colònies i campaments, activitats extraordinàries 
tals com carnaval o les 8 hores de contes, projecte Òmnia, 
ludoteca i un recent espai Familiar. enguany celebren el 
40 aniversari de l’associació amb el lema mowgli, 40 anys 
compartint camins i el mateix esperit d’utopia i de lluita in-
fatigable per transformar l’entorn. 

enguany, s’ha 
realitzat una 

nova activitat, 
l’acampada jove 
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