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Els esplais en directe
aquesta secció vol obrir una finestra a la participació de tots els esplais 
per a que ens mostrin i ens expliquin els actes que organitzen, les sortides, 
les celebracions... i tot el que creguin interessant. 

així que ja ho sabeu: si voleu explicar-nos què feu a la vostra entitat, 
envieu-nos una fotografia i un text breu a diari@esplai.org.
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15 anys de tasca educativa
L’Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t va cele-
brar al gener el seu 15è aniversari amb una festa al parc 
central del barri de la Llàntia, amb espectacles de circ, 
demostracions de grafiti, activitats o tallers per als més 
petits, actuacions de ball flamenc i hip hop i una gran 
xocolatada per acompanyar la música.

tots junts fent la disfressa
El 18 de febrer, tots els membres del Club d’Esplai 
Diversitat Lúdica es van disfressar de Tribu Mapuche 
amb la finalitat de treballar els mites que envolten l’ésser 
humà i el repertori màgic que embolcalla la figura de les 
aus en les diferents cultures aborígens.  Fer la disfressa 
va ser un gran exemple de treball comunitari i en equip. 

un miler d’espurnetes
El 19 de febrer el nens/es, monitors/es i famílies de 
l’esplai Espurnes van celebrar el Carnestoltes. En els 
últims temps, amb la col·laboració de l’ajuntament, s’ha 
convertit en la festa infantil de tota la ciutat i és per això 
que aplega un miler de persones, any rere any. Tothom 
anava disfressat d’Espurneta, uns dels símbols de l’esplai. 

teatre per als menuts
A finals de gener, l’Esplai Endinsa’t va organitzar la 
primera sessió de Teatre Social, una proposta oferta 
per la Federació Catalana de l’Esplai i que l’entitat ha 
gestionat amb la col·laboració de l’ajuntament per als 
infants de 3 a 12 anys. Es tracta d’apropar el món del 
teatre, tot treballant les costums i la cultura catalana. 

inici d’esplai de dissabte d’apadir
El 3 de març va començar l’esplai APADIR per a nens 
amb discapacitat de Ripollet. L’horari és tots els dissabtes 
de 10 a 13 hores. Aquest primer dia va ser tot un èxit,  ho 
van passar genial treballant amb plastilina, pintant i rea-
litzant les primeres passes dels futurs capgrossos gràcies 
a Naiara, la tallerista del projecte Rubik, i als voluntaris. 

a què juguem? 
El 7 de febrer es va fer l’activitat “A què Juguem?”, al 
Grup Infantil Sant Cosme. És una iniciativa que per-
tany al programa l’Esplai Sense Fronteres de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, que busca sensibilitzar als infants a 
través dels jocs populars de diferents països iberoameri-
cans i amb una proposta didàctica adient. 

disfressats de l’ocell picot
El 18 de febrer, l’Esplai Pingüí i l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca van organitzar, com cada any, la gran 
festa de Carnaval, amb una rua pels carrers del poble i 
un ball d’animació.  Unes 3.000 persones hi van parti-
cipar.  Els infants, famílies i monitors/es de l’esplai es 
van disfressar de Picot, un ocell que viu a Terrastranya.

dracs pota blava  
Molta gresca, molta xerinola i moltes disfresses… La 
carrossa d’El Globus d’enguany va ser “Dracs pota bla-
va”, amb 35 nens i nenes i 15 adults.  La carrossa era 
impactant i tota la gent quedava impressionada amb el 
súper drac Pota blava!!! No podia ser d’altra manera 
desfilant amb aquest símbol del Prat.

al palau amb la “Grada jove”
Després de l’entrenament d’hoquei, els nens de l’esco-
la d’hoquei de Comkedem van participar al projecte 
“grada jove” de l’Institut Barcelona Esports. Van dinar 
a les instal.lacions del Camp Nou i van visitar al Museu 
i la botiga, per finalment assistir al partit d’hoquei sobre 
patins que va enfrontar el Barça amb el Vilanova. 

sardinada popular 
L’esplai El Tricicle va organitzar una sardinada popular 
per commemorar la fi del regnat d’en Carnestoltes, el 22 
de febrer. L’esplai es va afegir a tot un seguit d’activitats 
programades a la Plaça del Mercat del Barri de Les Pla-
nes, amb grup d’animació. Va ser una tarda molt especial 
i ja estant esperant l’edició de l’any vinent!

estrenem sala i activitats de natura!! 
Al gener el Club Infantil Juvenil Bellvitge  va inaugurar 
la nova sala de natura. Són 70 m2 perquè els infants i joves 
puguin  prendre contacte directe amb elements de medi 
natural que no tenen tan a prop en la seva vida quotidiana, 
així com conèixer i desenvolupar una mentalitat científica 
i crítica vers el món de la ciència i la investigació. 

un carnaval de conte
El 18 de febrer, l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, 
amb més de 150 infants, joves, monitors i famílies va 
sortir pels carrers dels barri amb el lema “Amb l’educació 
no s’hi juga”. Tothom ha treballat per fer les disfresses 
amb molta cura per lluir-les, en una comparsa plena de 
màgia i fantasia, que ha  ballat i cantat sense parar.


