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 Estiu   La celebració va donar el tret de sortida a la campanya Encerta l’Estiu – Un estiu per a tothom!

Festa Esplai 

Mireu 
el vídeo 
de la 
Festa!

Un gran bot per la 
infància de tots 
els participants 

va ser l’acte central de 
Festa Esplai, la gran 
celebració de Fundes-
plai (Fundació Catala-
na de l'Esplai) que va 
tenir lloc diumenge 10 
de maig al Parc nou 
del Prat de Llobregat. 
aquesta va ser la 29a 
edició de la Festa i va 
aplegar prop de 8.000  
infants, joves, monitors 
i monitores i famílies 
de tot Catalunya que 
van gaudir de més de 
cinquanta activitats per 
a totes les edats i que va 
servir també per iniciar 
Encerta l’Estiu – Un 
estiu per a tothom!

Joves que van col·laborar 
al manteniment del parc; 
participants dels progra-
mes d’inclusió sociolabo-
ral Tresca i AMA que van 
organitzar tallers de ball; 
infants que van gaudir 
de tallers, jocs i esports; 
famílies que van prendre 
part de la Gimcana So-
lidària, i representants 
institucionals i d’empre-
ses van gaudir d’una Festa 
que combina solidaritat, 
educació i diversió.

#botaxlainfancia
El salt col·lectiu va ser el 
punt culminant de la cam-
panya #botaxlainfancia, 
que Fundesplai va enge-
gar el mes de gener per 

12
xarxa esplai 

reivindicar els drets i la 
igualtat d’oportunitats en 
la infància. A més, durant 
tota la jornada els assis-
tents es van poder fer fo-
tos “botant” per la infància 

en situació de risc perquè 
puguin anar de colònies, 
a activitats de reforç i al 
menjador escolar. 

A més, la campanya #bo-

ses electorals. Es van fer 
arribar a candidates i can-
didats per les eleccions 
municipals del 24 de maig 
i, properament, per les 
eleccions autonòmiques.

taxlainfancia també es va 
concretar en unes pro-
postes que emplacen els 
partits polítics a situar la 
infància com a prioritat 
en aquest any de conte-

Salts per la infància. Durant la celebració, infants, joves i famílies van botar en favor de #botaxlain-
fancia. FOTOS: JACk RISTOL

representació institucional. Josep Gassó, president de Fundesplai, Josep Oliva, diputat de Benestar de 
la Diputació de Barcelona, i Lluís Tejedor, alcalde del Prat, van fer el lliurament dels premis de la Gimcana

Valors. Nenes i nens van poder gaudir de més de 50 activitats 
relacionades amb els valors de Fundesplai

Esport. Festa Esplai també acull un campionat de futbol 
on participen nenes i nens de diferents escoles i esplais

aprenentatge servei. Joves participants a l’activitat 
de manteniment del parc feta en col·laboració amb l’Àrea 
Metropolitana del Transport

diumenge 10 de maig. Infants, joves, monitores i moni-
tors i famílies es van citar al Parc Nou per gaudir de la Festa

aventura. Els infants van aprendre els 
primers passos de l’escalada amb seguretat

El Periódico, la millor informació de 
teatre i ara també la millor butaca

entrades.elperiodico.cat
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