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CRISTINA OLIVA 

entre els recursos que la fe-
deració catalana de l’esplai 
ha ofert aquest any a les 

seves entitats es troba el projecte 
rubik, pensat per potenciar el co-
neixement de la cultura tradicional 
catalana des de la pròpia vivència 
i donar una diversitat d’oportuni-
tats educatives als infants i joves 
en els seus municipis.

Com tots els projectes i recursos 
que la Federació posa a l’abast 
dels esplais, l’objectiu principal 
és facilitar la millora de la tasca 
educativa que s’hi fa, mitjançant 
nous aprenentatges a nivell tècnic i 
metodològic. El Rubik està pensat 
com a formació per als educadors i 
educadores dels esplais i com a ac-
tivitat-taller per als infants i joves. 
Quatre talleristes especialitzats en 
diverses disciplines s’encarreguen 
de guiar el procés d’aprenentatge 
del grup i dels seus monitors i mo-
nitores, i aquests últims vetllaran 
per la continuïtat del grup format. 

percussió, cercavila  
i teatre social 
El projecte, que s’ha dut a terme 
amb la col·laboració de la Funda-
ció “la Caixa”, es va engegar al 
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rubik, un projecte socioeducatiu 
per aprofundir en la cultura catalana 
Es treballa amb la percussió, cercaviles o teatre social

iniciatives Socioculturals-Centre d’Esplai guadalhorce Ecoesplai de natura Sant genís dels agudellsassociació Coordinadora de persones amb discapacitat 

Coneguem les entitats de la Federació Catalana de l’Esplai

nre. de monitors/es: 8. nre. infants i joves: 70. any de 
fundació: 1984. activitats: Esplai diari, Serveis escoles, 
Punt Xarxa. Contacte: C. Guadalhorce, 2. 08223 Terrassa. 
Tel. 937857002.  esplai.g@terra.es.  

27 anys treballant per l’educació en el lleure
INSOC-CEG, va nàixer gràcies a la iniciativa de un grup de 
joves del barri. és una entitat sense afany de lucre, laica 
i progressista, que té com a finalitat principal l’educació i 
formació dels infants, joves i persones adultes  en el àmbit 
del lleure. Des de el seu  inici l’organització ha treballat per 
innovar en les propostes educatives, inclusives, formatives 
i d’oci alternatiu. Han estat uns dels pioners a Terrassa en 
utilitzar l’esport com a eina socioeducativa. Actualment, tre-
ballen conjuntament amb diferents escoles i instituts del 
barri, donant reforç  escolar.  Aposten per el treball en xarxa 
amb diferents agents: les famílies, AV del barri, departament 
de Serveis Socials, Lleure i Joventut de l’administració, i amb 
altres agents socials del territori.

nre. de monitors: 2. nre. d’infants i joves: 20. any de 
fundació: 2011. activitats:  Esplai de dissabtes, caminades, 
xerrades... Contacte: Masia Can Soler. Ctra. Sant Cugat, 
114-132. 08035 Barcelona.  ecoesplai@esplai.org

recuperant la relació amb la natura
Sant Genís dels Agudells és un barri barcelonès molt 
especial per la seva ubicació tocant el Parc Natural de 
Collserola. L’ecoesplai de natura Sant Genís hi ha nascut 
amb la voluntat d’afermar el sentiment de pertinença al 
barri recuperant la seva relació amb la muntanya i redes-
cobrint-hi dreceres i llegendes del passat. El seu projecte, 
basat en l’educació ambiental i en valors, és l’únic dirigit 
a infants i adolescents que hi ha en el veïnat. El seu local, 
la Masia de Can Soler, és un espai recuperat i amb molta 
solera. Fan caminades per Collserola el primer dissabte 
de cada mes i trobades mensuals de socis amb xerrades 
sobre medi ambient.

tencial inclusiu i són llenguatges 
versàtils que connecten amb tota 
la població. Resulten atractives 
per als infants i per a les famílies i 
són un mitjà potent de construcció 
conjunta i participació ciutadana. 

dues actuacions
Així, infants i joves dels esplais 
Masia Espinós (gavà), Can Serra 
(L’Hospitalet) , El Tricicle (Sant 
Joan Despí), La Platgeta de la Ma-
rina (Barcelona), Casal Xerinola 
(Mataró), Xino Xano (Barcelona), 
APADIR (Ripollet), Mowgli (Cor-
nellà), Club Bellvitge (L’Hospita-
let), Fontsanta-Fatjó (Cornellà) i 
Endinsa’t (Vilanova del Camí) es-
tan aprenent com tocar els tabals i 
altres instruments, com fer capgros-
sos i com posar en escena històries i 
llegendes que venen de molt lluny.
Els tallers es porten a terme du-
rant un màxim de deu sessions 
per entitat i l’esplai es compromet 
a engrescar al grup a realitzar un 
mínim de dues actuacions: una en 
alguna festa local del seu municipi, 
per fer ciutat i seguir tenint visibili-
tat en el territori, i una altra a Fes-
ta Esplai. A més, es realitzarà un 
vídeo per recollir les experiències 
generades durant el projecte i com-
partir-les amb la resta d’entitats. ■

El grup del Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Mowgli amb la tallerista de Teatre Social, Alba Rubio, 
després d’una de les sessions del projecte Rubik.

quers... per poder participar en la 
cercavila local o crear-ne una de 
pròpia i tenir material que iden-
tifiqui l’entitat) i el teatre social 
(l’espectacle a preparar en base a 
les nostres històries tradicionals 
ens servirà també per reflexionar 
sobre la nostra cultura). S’han 
triat aquestes expressions cultu-
rals perquè posseeixen un gran po-

nre. de monitors: 20. nre. d’infants i joves: 80. any de fun-
dació: 1988. activitats:  Teatre, Noves Tecnologies, Logopeda, 
Formació Bàsica, Colònies, etc. Contacte: C, Ronda de la Vía, 
77. L’Hospitalet de Llobregat. Tel: 93 296 98 08. info@acordis.

lleure per a les persones amb discapacitat
L’Associació Coordinadora de Persones amb Discapacitat va 
ser fundada l’any 1988 per un grup de pares i mares amb fills/
es amb discapacitat, amb la finalitat de reivindicar la creació de 
serveis específics, necessaris i de qualitat per a totes les per-
sones amb discapacitat. Es una associació sense ànim de lucre 
amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal mitjançant 
una proposta de lleure. La proposta consisteix en orientar el 
servei de lleure en funció de la necessitat, interessos i deman-
des de les persones amb discapacitat intel·lectual: estimular la 
seva autonomia a través de l’autogestió, afavorir les relacions 
interpersonals i d’amistat, comptant amb les persones de su-
port adequades en nombre i formació segons les necessitats 
de la persona amb discapacitat intel·lectual.
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gener i durarà fins al mes de juny. 
El nom no és casual: com en el cub 
Rubik o cub màgic, tots formem 
part d’un mateix espai i podem en-
caixar a la perfecció, mantenint la 
diversitat.

En aquest sentit, el projecte està 
pensat en clau d’interculturalitat 
per treballar la cultura de la qual 

formem part en l’actualitat, inde-
pendentment de la procedència.
Les disciplines triades són la per-
cussió (treballar la música catala-
na, especialment els tabals, amb la 
idea de poder crear a partir d’aquí 
un grup de tabalers), el cercavila 
(a través d’un taller de manualitats 
es crearan capgrossos, disfresses, 
animals o éssers mitològics, xan-


