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Com educadors sabem que no hi 
ha res millor que una bona vivència 
per assumir valors, actituds i assolir  
bons resultats tant col·lectivament 
com en l’àmbit personal. Això és el 
que hem experimentat en les acti-
vitats col·lectives que les pàgines 
d’aquest Diari recullen amb text i 
imatge: la 15ena jornada de la Fede-
ració a Sau del mes de gener, el Ral·
li Jove pel Maresme i les activitats 
de petits i mitjans del mes de març.

A  Sau, ens vàrem reunir 200 mo-
nitors i monitores. Recuperant el 
format d’anys enrere de cap de 
setmana en casa de colònies,  và-

rem viure una experiència de parti-
cipació col·lectiva de primer nivell. 
Vàrem intercanviar experiències, 
mostrar les identitats de cada es-
plai i, ja al vespre, després de so-
par, vàrem jugar i ballar junts sota 
la lluna de Sau.  L’endemà, després 
de donar la benvinguda als nous 
membres de la Federació i felici-
tar als que celebren anys rodons, 
vàrem combinar la formació en no-
ves tècniques i l’assemblea en que 
vàrem deliberar i decidir. 

L’11 de març vaig ser a Mataró a la 
cloenda del Ral·li Jove. Organitzats 
en dotze rutes, grups d’adolescents 

També hi va haver espai per a la gresca i la diversió. Dis-
sabte a la nit es va celebrar una festa amb musica i ball

El secretariat va presidir l’Assemblea. Víctor Garcia va fer 
de moderador

La finca de Can Mateu, a Vilanova de Sau, va ser l’escenari 
d’un taller per aprendre l’ús de geolocalitzadors

La responsable de l’Area Educativa i Social de la Fundació, 
Núria Valls, en el transcurs de l’Assemblea de la Federació

L’equip tècnic i el vicepresident de la Federació, Marc 
Alcaraz, van lliurar els premis de la Mostra d’Entitats

El responsable de l’Àrea Esplais de la Fundació, Carles 
Xifra, va presentar la memòria del 2011

En l’Assemblea anual de la Federació, el  vicepresident de 
l’entitat, Dani Celma, va presentar les propostes per al 2012

Un cop presentats i debatuts, es van votar el Pla 
d’actuació i el pressupost del 2012 i les diferents esmenes 

Un dels grups va participar en un taller de construcció 
d’instruments amb materials reciclats

Diumenge pel matí, abans de l’assemblea anual, es 
van organitzar diferents grups de treball

El nivell de participació de l’Assemblea anual de la 
Federació va ser molt elevat

Paral·lelament a l’Assemblea, es va celebrar una Diada de 
Tècniques, amb diferents tallers pràctics, com el de cuina

d’una quinzena d’ esplais de la Fe-
deració arribaven a Mataró des-
prés d’haver estat junts el cap de 
setmana en diverses poblacions 
del Maresme. Els joves estaven 
cansats, de dormir poc, però molt 
contents. Provinents d’esplais, 
i pobles i ciutats diferents, en 
poques hores s’havien conegut i 
s’havien demostrat també que 
junts, amb les capacitats de tots i 
totes, i col·laborant, havien pogut 
resoldre els problemes, les proves 
i els reptes que s’havien plantejat. 
Vaig demanar a un representant 
del grup guanyador  quina havia 
estat la clau de l’èxit i ens va dir a 

tots els presents, “la cohesió del 
grup”. Aquell jove  ens va donar 
una autèntica lliçó.

En moments de crisi i de canvi 
com els que vivim ara mateix, 
hi ha dues actituds possibles: 
actuar individualment i buscar 
la pròpia afirmació o la sortida 
particular o bé estar units i tre-
ballar junts per a un millor resul-
tat col·lectiu i per ajudar als qui 
més ho necessiten. Aquesta és 
l’opció que hem escollit a la Fe-
deració , la que volem educar als 
nostres joves i la que sens dubte 
ens donarà els millors resultats.

La força d’estar  units en temps de canvi


