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MAnoLiTA SAnz 

festa esplai 2012, vist de de 
dalt, semblava un mar verd 
en moviment. un verd inse-

rit en el verd dels arbres del parc 
nou. era l’efecte de les samarre-
tes d’enguany, d’un verd lluminós, 
amb la seva il·lustració de calçat 
esportiu i la llegenda “un estiu 
per a tothom!”.  Com sempre, 
festa esplai és possible gràcies al 
treball de centenars de voluntaris i 
voluntàries de la fundació i de tots 
i cadascun dels esplais. al costat 
de la col·laboració d’institucions, 
empreses i organitzacions.  

“Àgora” de participació
Per als esplais que arribaven amb 
les seves famílies, infants i fins i 
tot, grups musicals, diables, xan-
quers... les incitacions a participar 
d’una festa on són actors i disse-
nyadors principals, eren múltiples. 
A partir de la proposta educativa  
del curs 2011-2012, “àgora”, 
s’havien organitzat les diferents 
activitats, dividides en 4 àrees:  
Solidaritat, Utopia, Felicitat i Ini-
ciativa. Tot això es va traduir en 
un munt d’activitats per a diferents 
edats i conjuntes. 
A més d’aquestes activitats per 
franges d’edat, Festa Esplai va 
oferir molt més als participants. 
Cercaviles i grups d’animació van 
recórrer el Parc Nou; als dos esce-
naris de la festa es va ballar break 
dance i hip hop i es va fer màgia. 
També es van lliurar els premis de 
gimcanes, ambientacions de men-
jador  i del concurs gastronòmic.   

ambientacions de menjador
Festa Esplai va ser el marc per al 
lliurament de premis de les ambien-
tacions de menjadors, que havia 
convocat Serveis d’Esplai, l’en-
titat de la Fundació que gestiona 
serveis integrals de qualitat per al 
món escolar. L’objectiu era poten-
ciar la participació dels nens/es i 
monitors/es fomentant la creació 
plàstica i treball en equip. Totes 
les ambientacions van fer.se amb
materials reciclats. El resultat: uns 
menjadors molt més atractius!
 
Els joves de tresca jove 
Una quarantena de joves del pro-
jecte Tresca Jove van col·laborar 
tant amb els tallers propis de l’es-
pai “Entresca’t”, com amb altres 
activitats de Festa Esplai com “Ai-
gua va!”, el tobogan i rocòdrom, o 
el taller de maquillatge de l’Esplai 
Sense Fronteres. Així, els futurs 
monitors i monitores de lleure van 
contribuir  a que infants, joves i 
adults gaudissin de la jornada, 
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Festa Esplai, un univers lúdic 
impregnat de solidaritat
La jornada va servir de punt d’arrencada d’”Un estiu per a tothom!”   

 Els drets dels infants a la ràdio

Un dels espais més innovadors de Festa Esplai va ser la ràdio dels Drets 
dels infants. Amb la col·laboració de Prat ràdio, es va muntar un estudi 
per on van passar infants, monitors i adults a parlar dels Drets dels 
infants. Sota el lema “Sintonitza els teus drets i participa”, el programa 
es va centrar en el Dret a la Participació, vinculat a la proposta educativa 
àgora: què vol dir participar, com s’aprèn a participar i què aporta la 
participació. Els esplais participants van ser Pubilla (mitjans i indies); 
Bellvitge; Espurnes; Can Serra; El Tricicle i El grup de Polinyà. També 
van intervenir els adolescents que participaven a la gimcana Jove i 
es va entrevistar Josep oliva, diputat delegat d’igualtat, Ciutadania i 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

L’escola M.D. de Montserrat de Castellbisbal rep un premi d’am-
bientació de menjador de mans del conseller de Benestar Social 
i Família, Josep Lluís Cleries, i de l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor.

Un dels actes de la cloenda de Festa Esplai va ser la gran cadira de la 
solidaritat que es va formar per sensibilitzar a favor de la Marató contra 
la pobresa.

Milers de persones van omplir els diversos escenaris de la fes-
ta que va comptar amb més de 50 activitats, moltes d’elles 
musicals. 

A l’esquerra, Montserrat ginés, directora general de la Fundació Cata-
lana de l’Esplai, a l’escenari de cloenda de Festa Esplai, amb la paraula 
Par-ti-ci-pa, referència clau de la proposta educativa.
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aportant motivació, habilitats i 
valors,   propostes i energies en 
la seva participació a Festa Esplai

beques i estades 
per a famílies 
En aquest marc, la Fundació va fer 
palès el seu compromís amb les fa-
mílies afectades per la crisi enge-
gant la campanya per recaptar fons 
i atorgar beques a les famílies en 
situació d’atur. A la vegada, com 
a novetat, la campanya ofereix 
places a les seves instal·lacions 
de natura a un preu social, perquè 
les famílies tinguin al seu abast 
una setmana de vacances. L’oferta 
s’arrodoneix  amb la destinació del 
5% d’aquests imports per a beques 
(vegeu Monogràfic en pàg. 15-17).  

cloenda simbòlica
El final de Festa Esplai va consis-
tir en dos actes simbòlic de gran 
plasticitat. Primer, precedits pel 

grup d’animació Articula’t que, 
amb la seva xerinola,  va anar 
agrupant la gent a la zona de re-
presentació, es va formar, dalt de 
l’escenari, la paraula PAR-TI-CI-
PA, amb persones diverses: un 
infant, un monitor, una família i 
un treballador i una treballadora 
de la Fundació, que havien for-
mat la seva part de la paraula en 
una de les quatre àrees de la fes-
ta: Solidaritat, Utopia, Felicitat i 
Iniciativa. 

El segon acte simbòlic, que va ser 
presentat per Montserrat ginés, 
directora general de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, volia difon-
dre i sensibilitzar a favor de la 
Marató contra la pobresa de TV3. 
Prop de  100 cadires van servir 
per dibuixar-ne una gran on van 
seure de manera inclusiva –uns i 
altres junts— i solidària gairebé 
150 persones. ■ 


