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xarxa esplai
Èxit del Ral·li Jove i les Trobades de
mitjans i petits dels esplais de la Federació
Esplais.

Mil infants i joves,

en les activitats
col·lectives
Mireia
Garcia

D

es de les comissions pedagògiques
de la Federació
Catalana de l'Esplai
s'engeguen activitats
col·lectives, espais de
trobada per franges
d’edat on es fomenta
un apropament entre
les entitats d’esplai per
compartir, aprendre i
gaudir del lleure, entre
els joves, els infants i els
equips de monitors/es.
El 9-10 de març es va celebrar el Ral·li Jove i el dissabte 13 d'abril van tenir
lloc les trobades de petits i
mitjans. Les tres activitats
han aplegat més de 1.000
participants, un increment
molt important respecte a
edicions anteriors.
El Ral·li Jove va dirigit als
adolescents de 12 a 17 anys
i té per objectiu fomentar

El dissabte 13 d’abril es
va celebrar la Gimcana de
petits “Aprenents de Bruixot” en el Parc de la Infanta (Cornellà de Llobregat).
L’activitat, en la que hi van
i va participar uns 330 infants i 65 monitors/es, va
girar entorn al centre d’interès Aventura’t amb l’Ot.
El mateix dia es va realit-

Ral·li Jove. Més de 300 adolescents, el 13 d’abril a Sant Andreu de la Barca.

El Ral·li Jove
vol fomentar
l’autonomia,
conèixer
el territori i
promoure la
relació dels joves
zar la Marxa de Mitjans
a la muntanya de Sant
Ramon (Sant Boi de Llobregat), amb 180 infants
i 45 monitors i monitores.
Aquesta activitat, a més de
fomentar l’excursionisme i
la descoberta de la natura,
va abordar el treball vers
els projectes d'aprenentatge i servei (ApS), a través
d’una acció de plantació
d'arbres i arbusts a la
muntanya. A més de les
activitats per edats, també han tingut lloc trobades col·lectives en l'àmbit
territorial, com les desenvolupades al Tarragonès,
a l’Alt Penedès i Anoia, i
al Maresme.

Marxa de Mitjans. Al voltant de 250 nois/es, el 13 d’abril a Sant Boi de Llobregat.
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l’autonomia, conèixer el
territori i promoure la relació dels joves i, alhora,
fer una reflexió col·lectiva
i individual que entorn
al tema de la ciutadania
compromesa. Durant el
cap de setmana els joves
van haver de resoldre diferents proves d’enginy
entorn de la solidaritat i a
la recollida d’aliments per
a les famílies més necessitades. En total van recollir
més de 1.000 quilos, que
es van lliurar als bancs
d’aliments de Sant Andreu
de la Barca i sis poblacions
més del Baix Llobregat.

Trobada de l'Anoia – Alt Penedès. El dissabte 18 de maig es va realitzar la Trobada col·lectiva

d’aquesta Unitat Territorial de la Federació Catalana de l'Esplai, amb més de 100 participants dels
esplais Trapella, Endinsa't i Els Cargols.

Esplais.

16es Jornades de la Federació

300 monitors comparteixen
iniciatives per a la infància
@RosaMonserratF

Nova Ludoteca. Infants jugant al CE El Tricicle. foto: J. M. Valls.

Esplais.

Cinc nous espais per als més petits

Els esplais s’obren
als infants de 0 a 3 anys
@LuciFederaci
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Luci Villagrassa

n les darreres setmanes
s'han inaugurat cinc nous
espais familiars i ludoteques
en família, amb sengles actes que van
comptar amb una àmplia participació.
Les inauguracions es van celebrar l’1 de
febrer en el CE El Tricicle i el CE El Nus,
de Sant Joan Despí i l’11 d’abril en el
CE Pubilla Cases - Can Vidalet (l'Hos-

pitalet - Esplugues de Llobregat), el CE
Bellvitge (l'Hospitalet) i el GE Espurnes
(Esplugues de Llobregat).
L’Espai Familiar és un servei orientat a
les famílies i adreçat als infants de 0-3
anys i la Ludoteca en Família és un espai de joc lliure per als infants 0-6 anys
i les seves famílies. Ambdós projectes,
on l’infant assisteix amb l’adult, suposen un lloc d’acompanyament i suport a
la criança a través de l’intercanvi entre
famílies, el joc i la relació amb el suport
dels professionals de l’esplai.

Rosa Monserrat
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l 23 i 24 de febrer es van
celebrar les 16es Jornades
de la Federació Catalana
de l'Esplai a CENTRE ESPLAI, al
Prat de Llobregat.
La trobada va reunir prop de 300 responsables i monitors/es dels esplais en
un espai d'intercanvi d'experiències i
coneixement dels diferents projectes
que duen a terme les entitats en els
barris i poblacions.
Les Jornades van incloure, entre d’altres, el "Talking corner", un espai on es
van presentar fins a 13 projectes innovadors a favor de la infància i la joventut; la
dinàmica “Qui som, què fem” o la Diada
de Tècniques. Igualment, diumenge es
va celebrar l'Assemblea General Ordinària, en la qual es va donar la benvingu-

“Talking corner”. Es van presentar 13 pro-

jectes. foto: J. M. Valls.

da a cinc noves entitats i es va explicar i
aprovar l’Informe de Gestió, amb la Memòria i tancament econòmic de 2012 i Pla
d’Actuació i Pressupost de 2013.

