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Ciutadania i ONG
La Fundació
presenta el cinquè
volum de Documents
per al Debat

xarxa esplai
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Diversió assegurada. Nenes i nens van poder gaudir de més de 50 activitats.
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www.esplai.org

Tresca Jove

Esplais

Formació,
acompanyament
i inserció laboral
per a 75 joves

La Federació
celebra
les activitats
conjuntes anuals
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Tresca Jove. Els/les joves del programa d’inserció sociolaboral Tresca Jove van dinamitzar l’activitat "Aigua va!".

WALA. L’empresa de material esportiu Wala, que col·labora amb
la campanya d’estiu, també va ser a la Festa.

Activitats per a tothom. Estand de difusió de la campanya "En-

Institucions. Representants de la Diputació, la Generalitat i ajun-

Cercavila. Els infants dels esplais van ser els protagonistes a la
cercavila final.

Premis. Lliurament dels premis del concurs d’ambientació de

Cloenda. La part final va incloure un espectacle de circ i una ani-

certa l’Estiu - Un estiu per a tothom!".

menjadors de les escoles.

taments com el del Prat van visitar la Festa.

mació musical.

La gran “marea blava” dels esplais
Festa Esplai.

La diada de la Fundació Catalana de l’Esplai va donar el tret de sortida de la campanya de l’estiu

@microhug

Víctor H.
Martínez
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l bon temps va
ajudar que
el passat diumenge
5 de maig, el Parc Nou
del Prat de Llobregat
s’omplís de milers d’infants, joves i famílies que
van participar en la 27a
edició de Festa Esplai, la
gran festa de l'educació
en el lleure que organitza la Fundació Catalana
de l'Esplai i que va servir
de punt d'arrencada de
la campanya "Encerta
l'Estiu - Un estiu per a
tothom".

Segons va explicar el president
de la Fundació, Josep Gassó,
l’entitat dedica “els màxims
esforços a garantir la qualitat
i l’equitat en l’accés a les activitats d’estiu”. Aquesta suma
d’esforços en un projecte comú,
com el de fer un estiu per a tothom, va fer que la Festa fos un
any més un punt de trobada per
a infants, joves, famílies, monitors/es vinguts de diferents
localitats de tot Catalunya per
tal de gaudir d’una jornada
lúdica i, a la vegada, conèixer
i compartir la feina per l’educació en el lleure que fa cada
entitat al territori. En aquest
sentit, cal destacar la participació d’esplais i famílies vinguts
de poblacions com Barcelona,
l’Hospitalet, Polinyà, Ripollet,

el Prat de Llobregat o la Riera
de Gaià, entre d’altres. A més,
Festa Esplai també va ser el
punt d’arrancada de la 1a Gimcana Solidària de l’Estiu, un joc
de competició per equips, obert
a tothom, amb un seguit de
proves que s’aniran proposant
fins al mes de setembre i que
permetrà aconseguir fons per
a la campanya. Amb aquestes
mesures, fins a 6.000 infants
podran anar de colònies i casals
d’estiu sense cost econòmic per
a les seves famílies. Per Josep
Gassó, “tot plegat serà possible
gràcies a la complicitat d’institucions, empreses, entitats i
persones que col·laboren amb
la Fundació Catalana de l’Esplai
per fer possible que aquest sigui
“Un estiu per a tothom!”.

Visibilitat de l'educació en el lleure
Festa Esplai va
servir com a gran
aparador de la tasca
en educació en el
lleure que fan els 60
centres d'esplai i les
entitats de la Fundació, així com un
moment per agrair
a totes aquelles
persones, administracions, empreses i
entitats que donen
suport a aquesta
feina.
Així, a la Festa, moltes de les activitats
van estar relacionades amb "Teixint.
Ciutadania compromesa", la proposta

educativa que han
treballat la Federació
i els esplais que en
formen part. Entre
les activitats organitzades, n’hi va haver sobre el cicle de
l'aigua, el reciclatge,
l'educació per al
desenvolupament, la
música, les tecnologies de la informació
i la comunicació o
aquelles pensades
per a persones amb
diversitat funcional.
A més, durant la
Festa també es van
lliurar els premis
de la Gimcana de
Famílies, el Movijove
Express i el Museu de

la Salut d'ambientació dels menjadors
escolars.
La jornada va comptar amb el suport de
diferents representants institucionals
com Lluís Tejedor,
alcalde del Prat,
Toni Reig, director
general de Joventut
de la Generalitat, o
Josep Oliva, diputat
delegat de Benestar
Social, Salut Pública
i Consum de la Diputació de Barcelona,
entre d’altres, que
van veure i participar en moltes de les
activitats organitzades.

