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fem pinya
Quin és el teu desig per a l’any 2016?

Lídia López. 11 anys
El Grup de Polinyà. Polinyà

“Que tots els nens i nenes puguin anar al casal”
Jo repartiria tot els diners del món perquè els nens puguin apuntar-se al casal
d’estiu. Aquí fas moltes activitats i t’ensenyen coses. A més, al casal d’estiu et
deixen temps per fer les feines del cole i no les has de fer a casa.

“T’agradaria
fer feliç
un infant?”

Carlos Jariel Ledesma González. 10 anys

Rosa Cristo

Esplai Insoc Guadalhorce. Terrassa

Solista del Gran
Teatre del Liceu.

“Que s’acabin les guerres, fer més amics
i que vinguin els reis!”

barcelona

En tinc molts! Que no hi hagi més guerres al món, fer més amics i que m’estimin
molt, que juguem sense barallar-nos, que les persones riques siguin solidàries i
comparteixin amb les necessitades, que hi hagi més tallers de cuina i pintura a
l’esplai, que vinguin els reis a portar-nos regals...

Per què col·labora amb Fundesplai?
M'omple de satisfacció tenir la possibilitat d'ajudar
un nen. Per això, com a cantant al Gran Teatre del
Liceu, em va agradar molt poder organitzar, junt amb
altres companys, el concert solidari a benefici de la
campanya #botaxlainfancia de Fundesplai, per becar
infants en situació de risc.
Li preocupa la manca d’equitat en la infància?
Em preocupa molt. Per això penso que hi cal “prendre partit”. On l'Estat no arriba, som els particulars
els que hem de ser solidaris per promoure la igualat
en la infància.

Lola Manubens Coma. 10 anys
Associació Educativa Espirall. Les Franqueses del Vallès

“Que no hi hagi cap guerra”
Per aquest nou any que està a punt d’entrar desitjo que no hi hagi cap guerra
perquè mor molta gent i molta altra es queda sense res i ha de marxar del
seu país.

Nicolás del Pino Cadena. 10 anys
Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Mowgli. Cornellà de Llobregat

“Que tots els nens i nenes
puguin venir a l’esplai”
Que no s’acabin les activitats de l’esplai i que cada vegada hi hagi més nens i
nenes per poder compartir jocs i activitats. Que tots els nens i nenes puguin venir
a l’esplai per conèixer-nos i compartir moments.

En què consisteix, per vostè, la felicitat dels
infants?
Tenir cobertes les seves necessitats bàsiques però,
per damunt de tot, comptar amb l'amor incondicional del seus pares.
Què li diria a un amic perquè també col·laborés amb Fundesplai?
Li podria dir moltes coses, però a vegades el millor
és el més senzill. Li faria una pregunta: “t’agradaria posar el teu granet de sorra per fer feliç un
infant?”.
Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 474 74 74 / Entra a www.fundesplai.org
Escriu a fundacio@fundesplai.org

Quina és la teva valoració de "Camins"? Una excursió que recordis?

Elias Samper

Eduard Llorens

Marina Pinell

Sílvia Alcaraz

Jaira Rodríguez

19 anys
Esplai El Pas
(Palafolls)

29 anys
Espirall
(Les Franqueses del Vallès)

18 anys
Grup de Joc La Fló
(Santa Maria de Martorelles)

24 anys
Esplai Endinsa’t
(Vilanova del Camí)

26 anys
Esplai Treu Banya
(Móra d’Ebre)

“L’excursionisme
transmet molts valors”

“Aquest any farem
més incidència ”

“Estem preparant
moltes rutes”

“És un moment de convivència i compartir”

“'Camins' potencia els
valors de l’esplai”

Des de petit sempre m’han agradat les excursions, he fet un grau
mig de conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural,
he estat tècnic de ruta... Penso
que és una bona proposta, ja
que hi ha moltíssims valors que
es poden transmetre fàcilment
amb l’excursionisme i les rutes.
Per exemple, aquest estiu vam fer
amb els joves de 12 a 14 anys la
ruta pel GR92 des de Portbou fins
a l’Estartit, no gaire difícil: cinc
dies, una mitjana de 22-23 km
al dia. Tot i que al principi noies
i nois van protestar una mica, al
final va anar força bé i quan vam
acabar les valoracions van ser increïbles i vam fer molta germanor.

Ja l’estem treballant indirectament
a l’entitat des de fa anys, perquè
portem el casal infantil i el centre
de joves i en tots dos estem treballant-hi. Però tot i així aquest any hi
farem més incidència, aprofitant
aquest projecte de "Camins", en
què és el primer any que estem
a la Federació. Recordo especialment la excursió a La Mola, abans
de l’estiu, amb l’esplai. Va ser una
excursió conjunta amb els casals
infantil i jove i amb les famílies i
va ser tot un èxit: va pujar tothom
amb ajuda de totes i tots. Quan
vam arribar a dalt, nenes i nens,
joves, famílies i monitores i monitors vam fer una foto de la qual
en volem fer un pòster de l’entitat.

Aquesta proposta educativa de
"Camins" em sembla bé i en el
meu esplai l’estem treballant i
estem preparant excursions per
descobrir la natura, el poble... Jo
crec que a través de l’excursionisme es poden ensenyar molts
valors als infants: solidaritat,
esforç, companyerisme, estimarse la natura... Entre les darreres
excursions que he fet, una que
recordo especialment és la que
vam fer a una font del poble per
conèixer els arbres i la natura. Allà
vam poder jugar amb les nenes i
els nens més petits, fer activitats
amb l’aigua, etc. i va estar molt
bé. Ens vam divertir i vam poder
ensenyar coses sobre la natura.

La proposta educativa sobre
"Camins" és molt atractiva. Tot
i que ja hem treballat altres anys
l’excursionisme, aquest curs té
una nova visió i, per això, segur
que podrem treure-li molt de
profit. L’excursionisme és un moment de convivència per gaudir
i per poder compartir un espai
d’oci. Entre les excursions que
recordo especialment en destacaria una que vam fer a un casal
d’estiu en què jo feia de monitora i vam anar a uns rius on vam
fer moltes activitats i tant petits
com grans ens ho vam passar
molt bé. Després, he tornat a fer
aquesta excursió altres vegades
i m’ha agradat molt!

La proposta educativa "Camins"
ens sembla molt interessant, ja
que potencia els valors que defensem a l’esplai i sobretot perquè és una activitat per la qual
no hem de disposar de cap material extra. Simplement amb les
cames i aigua ja la podem fer. A
través de l’excursionisme i el contacte amb la natura es pot educar
en valors nenes i nens. Ara fa uns
tres anys vam fer una excursió a
l’ermita del poble, a Sant Geroni,
a Móra d’Ebre, i vam col·laborar
amb l’agrupació excursionista de
la població i amb l’associació d’amics de Sant Geroni per fer una
diada amb nenes, nens i famílies
amb un dinar típic.

