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ta l’Estiu – Un estiu per 
a tothom!”. Un altaveu 
que aquest 2014 ha am-
pliat més que mai la veu 
solidaritat per tal que tots 
els infants puguin gaudir 
d’un estiu.

I és que aquest 2014 la 
campanya de l’estiu està 
marcada per l’important 
increment en les neces-
sitats socials de molts 
infants, les famílies dels 
quals estan afectades per 

que desenvolupen els es-
plais i Fundesplai al llarg 
de l’any. Les persones as-
sistents van poder gaudir 
de més de 50 activitats 
que durant el matí van 
fer les delícies de petits i 
grans: tallers de sosteni-
bilitat, biciruta, gimcanes, 
jocs tradicionals, noves 
tecnologies...

Després de dinar, a la 
tarda, va ser el moment 
de les cercaviles de les 
entitats. Dracs, tambors 
i xanquers van fer seus 
els camins del Parc en 
un itinerari festiu, que 
va donar pas a l’acte de 
cloenda. Josep Gassó, 
president de Fundesplai, 
va recordar durant el seu 
parlament que, justament 
quan més necessitats hi 
ha, més necessària és la 
mobilització de tothom. I 
un bon exemple va ser la 
coreografia final que van 
ballar tots els assistents a 
la festa al ritme de la can-
çó solidària “Un estiu per 
a tothom!”.

Poc abans de les 
deu del matí del 
diumenge 11 de 

maig, els voltants del 
Parc nou del Prat del 
Llobregat van omplir-
se d’autocars vinguts 
d’arreu de Catalunya, 
de cotxes i veïns i 
veïnes de la ciutat. in-
fants, joves, famílies, 
monitors/es, represen-
tants institucionals, 
d’organitzacions i 
d’empreses van anar 
ocupant el Parc per 
gaudir d’un jornada de 
diversió i solidaritat 
amb Festa Esplai.

En total, van participar 
prop de 10.000 a la gran 
celebració anual de Fun-
desplai (Fundació Cata-
lana de l'Esplai), que és 
el punt de partida i un 
dels principals altaveus 
de la campanya “Encer-

 celebració solidària. La jornada va aplegar milers de persones al Parc Nou del Prat de Llobregat

Festa esplai, tret de sortida 
de la campanya d'activitats d'estiu

la crisi. Més demandes 
de beques per a activitats 
d’estiu i la posada en mar-
xa de més casals d’estiu a 
l’agost, per tal de respon-
dre a les noves necessitats 
socials de les famílies, són 
els factors que marquen 
les principals línies so-
cials de la campanya. A 
Festa Esplai, Fundesplai 
va mostrar els impor-
tants esforços que està 
fent l’organització per tal 
de garantir l’equitat en 
les activitats d’estiu: la 
campanya per recaptar 
fons per a beques per a 
infants amb necessitats 
socials, la segona edició 
de la Gimcana Solidària 
de l’Estiu, la cançó “Un 
estiu per a tothom!” o el 
sistema d’autofinança-
ment de les activitats per 
a les famílies.

activitats 
per a tothom
A més, la Festa també va 
servir per compartir amb 
infants, joves i famílies la 
tasca d’educació en valors 

La campanya 
d'aquest estiu 
està marcada 
per l’important
increment en 
les necessitats
socials de 
molts infants, 
les famílies 
dels quals 
estan afectades 
per la crisi

  Una festa amb 
  representació institucional

Festa esplai va comp-
tar amb una àmplia 
participació de repre-
sentants instituci-
onals. així, hi van 
assistir Neus Munté, 
consellera de Benes-
tar i Família de la 
Generalitat, Lluís te-
jedor, alcalde del prat 
de Llobregat, antoni 
reig, director general 
de Joventut, Josep 
Oliva, diputat de 
Benestar social, salut 

pública i consum de 
la diputació de Bar-
celona, carles agus-
tí, comissionat de 
participació ciutada-
na i associacionisme 
de l’ajuntament de 
Barcelona, així com 
diferents regidores i 
regidors, diputades i 
diputats al parlament 
de catalunya, mem-
bres del món escolar 
o directius d’empre-
ses col·laboradores.

tresca Jove. Els/les joves del Tresca Jove van ser els encarregats de preparar la coreografia de 
la cançó solidària "Un estiu per a tothom!".

institucions . La consellera de Benestar i Família, Neus Munté, i l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, 
van ser alguns dels representants institucionals que van venir a la festa. 

activitats. Petits i grans van poder gaudir de més de cinquanta 
activitats lúdiques i educatives. 

participació. Festa Esplai va aplegar al Parc Nou infants, joves, 
famílies, monitors/es, representants institucionals. 

esplais. La jornada esdevé el moment de cloenda del curs dels 
esplais i l’inici de la campanya d’activitats d’estiu. 

Gimcana solidària. Durant la festa, es van lliurar els diplomes 
de la Gimcana Solidària de l’Estiu. 

d’arreu. Van venir persones de diferents localitats de Cata-
lunya gràcies al suport d’Avantcar-Bardet. 

escalar i jugar. Els infants van poder gaudir de tot tipus d’ac-
tivitats com el rocòdrom, patrocinat per Catalunya en Miniatura.

xarxa esplai 

@avalleLeon 
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