
06 www.fundesplai.org

camps de treball
Solidaritat i lleure es 
combinen a la perfecció 
als camps de treball, on 
els joves tenen diferents 
opcions per triar. Així, 
al Delta del Llobregat 
els participants com-
binen intervencions de 
millora ambiental amb 
activitats de lleure a la 
platja de Castelldefels, 
mentre que, al de “Joves 
Solidaris”, es farà una 
recuperació de l’entorn 
natural de la finca de Can 
Grau i excursions amb 
bivac, jocs i vetllades i, 
al de “La vida dels Pas-
tors a la Vall d'Ogassa!”, 
els joves aprendran de 

manera lúdica com era 
la vida rural.

Jugateca ambiental
A més, aquest estiu cal 
destacar una altra ini-
ciativa innovadora: la 
Jugateca ambiental del 
Parc Nou del Prat de 
Llobregat. Aquest és 
un espai lúdic i educa-
tiu que és impulsat per 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament 
del Prat i Fundesplai. 

augment de les 
activitats a l’agost
Una novetat important 
del 2014 és el gran aug-
ment de les activitats 
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Un estiu amb més de 1.000 activitats
 campanya d'activitats. Augmenta un 9% el número de places per a les activitats d'estiu de Fundesplai

Aquest estiu, la 
campanya “Un 
estiu per a tot-

hom!” de la Fundació 
Catalana de l'Esplai 
(Fundesplai) ofereix 
més de 1.000 tandes 
de casals, colònies, 
campaments, camps 
de treball, cursos i 
vacances en família, 
amb més de 46.000 
places. aquesta xifra 
representa un 9% més 
que l’estiu passat i 
reflecteix la voluntat 
de Fundesplai d’or-
ganitzar activitats de 
qualitat per a totes a 
les edats, accessibles 
i amb voluntat inclu-
siva.

Fundesplai i bona part 
dels esplais que en for-
men part organitzen 
colònies, casals, rutes i 
camps de treball. Totes 
les activitats són dutes 
a terme per monitors 
titulats i degudament 
formats i es desenvolu-
pen en equipaments ac-
cessibles i de la màxima 
qualitat. 

Entre les principals no-
vetats per a aquest any, 
hi ha colònies artísti-
ques, anglès i natura; 
camps de treball on les 
persones joves partici-
pants combinen inter-
vencions de millora am-
biental amb activitats de 
lleure o els casals d’estiu 
temàtics. 

casals d'estiu
Entre els casals, destaca 
el que s’organitza a l’es-
cola Antoni Brusi, de Bar-
celona, que gira al voltant 
de la ciència i la tecnolo-
gia i es fa en anglès pels 
nens i nenes de primària. 
En aquest casal, nenes i 
nens aprenen un munt 
de coses relacionades 
amb les noves tecnolo-
gies, com el geocatching 
(cerca d’objectes mitjan-
çant GPS) o la construc-
ció de robots, a la vegada 
que gaudeixen dels tra-
dicionals jocs d’aigua i 

les excursions. Entre els 
casals, també destaca el 
de CENTRE ESPLAI, 
la seu de Fundesplai al 
Prat de Llobregat, on 
nenes i nens participen 
en un munt de tallers i 
activitats esportives, a la 
vegada que descobreixen 
el Delta del Llobregat, un 
important espai natural.

A més, cal destacar que 
per tercer any conse-
cutiu es fa un casal de 
joves amb metodologia 
aprenentatge servei a 
Sant Julià de Vilatorta. 
En horari de casal, de 9 
h a 17 h, els joves partici-
pen cada matí en tasques 

per recuperar diferents 
espais o elements patri-
monials del poble. A la 
tarda, els joves realitzen 
activitats lúdiques, jocs 
i tallers, així com excur-
sions, piscina i una ruta 
amb bivac.

colònies 
i campaments
Entre les nombroses tan-
des de colònies i els cam-
paments destaquen la 
que s'organitza a la casa 
de Can Massaguer (Sant 
Feliu de Buixalleu), que 
acollirà la tanda “El Mont-
seny a través dels sentits”, 
on nenes i nens faran ex-
cursions que potencien 
la descoberta d’aquest 
entorn natural a través 
dels sentits; a l’Alberg de 
Cal Pons (Puig-reig) es 
fan unes colònies de mú-
sica i teatre, mentre que 
als Vagons d’Àger (Àger) 
tindran lloc unes estades 
totalment en anglès.

xarxa esplai 

Els infants de 
l’Esplai Campiquipugui, de la Riera 

de Gaià, van gaudir d’uns 

quants dies de 
colònies a l’equipament de la Rect

oria de la Selv
a (Navès)

Aquest any 
han augmentat 
molt les  
activitats  
organitzades 
per al mes  
d'agost

ELS JOVES PARTICIPANTS EN EL CAMP DE TREBALL "LA VIDA DELS PASTORS" 

(EL RIPOLLÈS), DURANT LA RUTA AL TAGA 

A L’ESCOLA VILA OLÍMPICA DE BARCELONA S’HA FET UN CASAL MUSICAL 

SOBRE EL "REGNE DE LA FANTASIA"

L’Olla Espai de Lleure Educatiu, de Caldes de Montbui, organitza aquest estiu 
un casal dedicat a l’astronomia
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