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Aquesta VIII edició del 
Foro ha comptat amb la 
participació de més de 500 
persones entre joves i re-
presentants de 18 països 
iberoamericans, que s’han 
volgut sumar a la Festa Es-
plai, encapçalats per Ale-
jandra Solla, presidenta 
de la Liga Iberoamerica-
na d'Organitzacions de la 
Societat Civil, i diferents 
representants d’entitats 
socials iberoamericanes.

fundesplai

També 
va acollir 
la cloenda 
del VIII Foro 
Iberoamericano

 Gran celebració anual de l’entitat. Milers d’infants, joves i famílies van gaudir de la gran celebració anual de Fundesplai el diumenge 7 de maig 

Festa Esplai: on el final de curs d’esplais i escoles i l’estiu es donen la mà 

ressò mediàtic. Els principals mitjans de comunicació van fer difusió de la Festa i de la campanya 
d’activitats d’estiu “Encerta l’Estiu – Un estiu per a tothom!”. FoTo: JoRdI PLay

Jocs tradicionals. A Festa Esplai cada any hi ha un espai on els infants poden jugar amb balancins, 
laberints, bitlles, etc. fets de fusta, diversió de tota la vida que mai passa de moda. FoTo: JoRdI PLay

pont tirolès. L’aventura també està present amb el pont tirolès i el rocòdrom, on noies i nois 
aprenen els primers passos de l’escalada i el descens de manera segura i divertida. FoTo: JoRdI PLay

Final de festa. La cloenda de la Festa va anar a càrrec del grup d’animació infantil Més Tomàquet, 
que van omplir el Parc Nou de ball i molta diversió per a totes les edats. FoTo: NÚRIa GaSSÓ

Per a Núria Valls, el Foro 
Iberoamericano ha estat 
"un espai de diàleg per a la 
incidència en les polítiques 
públiques de la regió ibero-
americana al voltant dels 
programes, projectes, ex-
periències i polítiques d'èxit 
en relació amb les joventuts 
i els seus reptes de futur i 
se centrarà en l'anàlisi de la 
situació actual i els reptes 
de futur de la joventut pel 
que fa a l'educació, la par-
ticipació i la feina".

Més de 200 joves dels 
esplais de la Federació 
Catalana de l’Esplai 
van participar el cap de 
setmana del 6 i 7 de 
maig al Ral·li Jove, una 
de les activitats col·le-
ctives més importants 
de l’entitat. Es tracta 
d’una sortida de cap de 
setmana molt especi-
al. En equips reduïts i 
barrejats per esplais 
realitzen una ruta per 
diferents indrets de Ca-
talunya. Enguany, va ser 
pel Vallès occidental 
(Terrassa, Sant Cugat, 
Sabadell, Rubí i Cer-
danyola) i van acabar 
diumenge participant 
a Festa Esplai. amb 

el suport del llibre de 
ruta van realitzar una 
sèrie de proves d’habi-
litat i enginy per fer la 
descoberta del territori. 

El Ral·li a més a més 
de ser una activitat de 
coneixença i cohesió, 
esdevé una oportunitat 
per apoderar les perso-

nes joves i fer incidèn-
cia política. Enguany, 
van triar sumar-se a les 
campanyes en favor de 
les persones refugiades.

El ral·li Jove, també a Festa Esplai

Veieu el vídeo de la Festa!: 


