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  Crònica fotogràfica d’un cap de setmana molt intens

Les darreres propostes educatives
Totes les propostes a http://esplai.fundesplai.org/propostes-educatives/ 

Prop de 400 monitores i 
monitors dels esplais, 
representants instituci-

onals com la presidenta de 
la Diputació de Barcelona, 
Mercè Conesa; el president 
de Fundesplai, Josep Gassó; 
la directora general de 
Joventut de la Generalitat, 
Marta Vilalta; l’alcaldessa 
de Montesquiu, Elisabeth 
Ferreres, entre d’altres, i 
tot l’equip de la Federació 
Catalana de l’Esplai es van 
reunir al parc del Castell 
de Montesquiu el cap de 
setmana del 16 i 17 d’abril 
per celebrar els 20 anys de 
l’entitat.

Conesa va destacar en les se-
ves paraules la importància del 
treball conjunt entre esplais i 
municipis. Per la seva banda, 
Marta Vilalta va ressaltar la tas-
ca de monitores i monitors i la 
seva aportació a la cohesió social. 
Josep Gassó va dir que els esplais 
són un exemple de compromís 
social.
En total hi van participar prop de 
400 monitors i monitores i res-
ponsables d'esplais de tot Catalu-
nya que pertanyen a la Federació 
Catalana de l'Esplai. Les jornades 
també van incloure l'Assemblea, 
on es va acordar, entre altres 
iniciatives, impulsar activitats 
en favor de les persones refugi-
ades, reforçar el treball de gènere 
i promoure un grup de reflexió al 
voltant del relleu generacional. 
Dissabte a la tarda hi va haver 
activitats més lúdiques i diumen-
ge al matí es va fer la Diada de 
Tècniques.

monogràfic 

agoFedeEsplai en imatges! 
especial             aniversari  Federació catalana de l'esplai20

Esplais d’arreu!
De Masroig al Priorat o a Girona, passant per Abrera, el vendrell o 
Esplugues de Llobregat, entre altres poblacions, l’AgoFedeEsplai es 
va convertir en un punt de trobada d’esplais d’arreu de Catalunya 
que va permetre a monitores i monitors conèixer les experiències 
dels seus companys d’altres territoris.

suport institucional
L'acte central del cap de setmana va tenir lloc dissabte i va comptar amb 
les intervencions de Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barce-
lona; Marta vilalta, directora general de Joventut de la Generalitat; Josep 
Gassó, president de Fundesplai; Marc Alcaraz, president de la Federació 
Catalana de l'Esplai, i Elisabeth Ferreres, alcaldessa de Montesquiu, així 
com diferents alcaldes de la zona.

aniversaris dels esplais
A més, es van celebrar també els aniversaris de diversos esplais: els 
més veterans, amb 45 anys, són l'Esplai Mowgli (Cornellà de Llobregat), 
l'Esplai Can Serra (l'Hospitalet de Llobregat) i l'Esplai Els Cargols (Sant 
Pau d'Ordal); els segueixen l'Esplai Tricicle (Sant Joan Despí, 30 anys), 
l'Esplai Giravolt (Masquefa, 20 anys), l'Esplai Picapins (Aiguafreda, 15 
anys), l'Esplai Marcianet (Sant Bartomeu del Grau, 15 anys), l'Esplai 
Fontsanta (Cornellà de Llobregat, 10 anys), l'Esplai Salsa Jove (Girona, 
10 anys) i l'Esplai Riu Roig (Rubí, 5 anys).
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l’excursionisme

@asunfederacio 

Asun 
Gil

Per tal de celebrar aquests 20 anys 
d’educació en el lleure, la Federació 
Catalana de l’Esplai va posar en 

marxa #20anys20cims, en què diferents 
esplais coronen durant el curs alguns 
dels cims més emblemàtics de Catalunya.
Molts cims fets!
Fins a aquest moment ja són prop de 25 
els esplais que han organitzat excursions 
amb els seus infants, monitors i monito-
res i famílies per fer cim aquest dia. Així, 
entre d'altres, l'Esplai Espurnes ha pujat a 
Sant Salvador de Saverdera a l'Alt Empor-
dà, l'Esplai El Mamut a Sant Ramon (Baix 
Llobregat) i l'Esplai Pinguï (a la foto) que va 
anar al Pi Tallat de Sant Andreu de la Barca.

“#20anys20cims, una activitat 
de la proposta educativa Camins”


