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Sabíeu que 
el compte de 
twitter de 
@fundacioesplai 
ja té prop 
de 2.000 
seguidors

@fundacioesplai

suma't a la pinya
Web: www.esplai.cat 
twitter: @fundacioesplai
Facebook: fundacioesplai
telèfon: : 94 474 74 74

fem pinya La veu dels col·laboradors i destinataris dels  
projectes de la Fundació Catalana de l’Esplai

Colònies escolars

participants en el programa de custòdia del territori a Ogassa

projecte "Joves pel Barri"

Més de 120 
joves de 10 
esplais de la 

Federació han partici-
pat els caps de set-
mana d’octubre en el 
programa de custòdia 
del territori de recu-
peració de terrenys de 
prats i pastures a la 
finca de Mas Cabàlies, 
a ogassa (ripollès).

Es tracta d’un projecte 
d’aprenentatge servei 
elaborat per la Funda-
ció Catalana de l’Esplai, 

“Les colònies escolars ens 
ajuden a cohesionar el grup”

“Ajudem a la recuperació del paisatge agrari”

núria Amat,
tUtorA dE 1r dE l’ESColA orIol MArtorEll (BArCElonA)

Aquest curs la Fundació 
Catalana de l’Esplai im-
pulsa una campanya per 
promoure la importància 
educativa de les colònies 
escolars i afavorir l’accés 
de tots els infants, amb 
uns ajuts del 20% del 
cost, que es concreta en 
un preu de 85 € per in-
fant, per unes colònies 
de tres dies. La primera 
escola que aquest curs 
va anar de colònies ha 
estat l'Oriol Martorell, de 

Barcelona, que a primers 
d’octubre va anar a la casa 
d’El Company, a Vilanova 
de Sau. La Núria Amat, la 
tutora del grup de 1r, ens 
explica que van de colò-
nies tan aviat “perquè els 
nens arriben d’escoles di-
ferents i les colònies ens 
ajuden que s’integrin, que 
es facin amics, a cohesi-
onar el grup”. A l’escola 
Oriol Martorell fan co-
lònies des de sempre i el 
que més valoren és que 

“les activitats que fan els 
monitors i les monitores 
de natura s’adapten al 
currículum que treballem 
a l’escola”.

Es vol afavorir 
l'accés de tots 
els infants a les 
colònies amb 
uns ajuts del 
20% del cost

M'agrada molt 
estar amb els 
petits i ajudar-
los, però també 
n'aprenc moltes 
coses

“Sóc alumna de batxi-
llerat a l’Institut Joan 
XXIII, de l’Hospitalet. 
Entre setmana vinc com 
a voluntària a l’Esplai de 
Bellvitge, amb el grup de 
petits. Quan arribo, els 
acompanyo mentre be-
renen i després els ajudo 
a fer els deures i en els 
tallers. Aquesta activitat 
de voluntariat la faig en 
el marc del projecte “Jo-
ves pel barri”. A mi, m’a-
grada molt estar amb els 

“Aprenc molt 
dels infants”

Andrea Amador, 16 anys
VolUntàrIA ProjECtE “joVES PEl BArrI” (l’HoSPItAlEt)

petits, ja que els ajudo, 
però també n’aprenc 
moltes coses, tant dels 
equips de monitors com 
dels mateixos nens i ne-
nes.”

amb el suport de l'Obra 
Social de "la Caixa", que 
ha permès conèixer i 
aprendre el valor na-
tural i patrimonial dels 
prats de pastura, alhora 
que a contribuir al man-
teniment i recuperació 
del paisatge agrari.

Els/les joves han res-
taurat una bassa, un 
corralet i un abeurador 
i han recuperat dife-
rents prats de pastura i  
instal·lat i geolocalitzat  
caixes niu de mussol.

Txema Navarro  
@TxemaNV 20 
d'oct. Quina passa
da el planeta de 
l'estand de la 
@fundacioesplai a la 
#FestaDelsSupers.

@ARAcriatures 
15 d'oct. Colònies 
escolars per a tots 
els infants. Nova 
campanya de la 
@fundacioesplai

Alba Ramon 
@albarpernau 
13 d'oct. Tornant 
a ser nens amb el 
#cursmonis de la 
@fundacioesplai 
!!#expressiomusi
cal #supermonis 
pic.twitter.com/
SNuIJZdXGx.

@MartAriasRobles 
3 d'oct. Empieza 
el debate sobre 
#calidaddemocrati
ca organizado por 
la @fundacioes
plai. Mucha gente 
interesante alrede
dor de la mesa.

Lluís Recoder 
@lluisrecoder 15 de 
set. Enhorabona a 
@fundacioesplai, 
gràcies a la seva 
campanya i als 
col·laboradors, mi
lers de nens i nenes 
han pogut anar de 
colònies aquest estiu.

Toni Muñoz 
@toniavant 7 de 
set. @femeniosona 
en plena activitat 
de pretemporada de 
bàsquet a les instal·l
acions de Sau de 
@fundacioesplai.

Neus Munté  
@neusmunte 
6 de set. Visita del 
president Mas a la 
@fundacioesplai. El 
Prat de Llobregat. 
Participació i educa
ció en el lleure amb 
llarga trajectòria 
@antonireig.


