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fem pinya
On aniràs aquest estiu?

Xevi Rico Calvet. 7 anys

Irene Pallarès

Esplai Salsa Jove. Girona

Ballarina, professora i coreògrafa

barcelona

"Aniré al supercasal de Salsa Jove"
"Aquest estiu aniré com cada any al supercasal de Salsa Jove. Amb els meus amics
i amigues del cole i casal. Ens banyarem a la piscina, farem la festa de l'espuma,
jugarem a pilota... També anirem de colònies a la muntanya. Bé!".

"L’educació en el lleure
és tan important
com l’educació
a les escoles"

Anna Pujol i Aina Calpe. 14 anys
Esplai Les Pífies. Hostalets de Pierola

“A l’esplai, a la piscina
i a fer nous amics i amigues”
"Anirem a l'esplai Pífies, ens ho passem molt bé. Els nostres monis són molt divertits. Amb l'esplai, entre altres coses, anirem a la piscina i farem nous amics i
amigues. El nostre esplai ens encanta, hi ha molt bon rotllo i mola."

Per què col·labora amb Fundesplai?
Perquè estic molt d’acord amb valors com solidaritat, iniciativa, felicitat o pluralisme, que són els que
transmet Fundesplai, i jo també els intento transmetre a La Urban Dance Factory.
Et preocupa la manca d’equitat en la infància?
Sí, i faig tot el que puc per combatre-la. Aquest és
un dels altres motius pels quals col·laboro amb
Fundesplai. És una forma d’aportar el meu petit
granet de sorra per crear un món més equitatiu per
a nens i nenes.

Ruben Cordón Martín. 10 anys
Escola Ferrà i Esteva. Olesa de Montserrat

“De colònies!”
"Una part de les vacances d’estiu aniré de colònies. M’agrada molt fer aquesta
activitat perquè estic amb els meus amics i amigues, em llenço a la piscina a
refrescar-me, dormo amb ells, fem jocs de nit, menjo i jugo molt!".

En què consisteix per a tu la felicitat dels
infants?
En el fet que puguin viure la seva infància sense saltar-se etapes, i que es puguin formar com a persones, sense preocupar-se per res més que per jugar i
aprendre per formar-se com a persones amb valors.
Què li diria a un amic perquè també col·laborés amb Fundesplai?
Que l’educació en el lleure és tan important com l’educació a les escoles, i que els valors que transmetem en un entorn de llibertat i joc són tan importants com els que es transmeten a altres entorns.

Noa Casas García. 7 anys
Escola Ferrà i Esteva. Olesa de Montserrat

"Al casal d’estiu, que és molt divertit!"
“Jo, quan acabi l’escola, vull venir al casal perquè és molt divertit. Fem molts jocs,
mengem menjar molt bo i fem molts jocs d’aigua per refrescar-nos i anem a la
piscina alguns dies. Així que, aniré al casal d’estiu!”.

Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 551 17 71 / Entra a www.fundesplai.org
Escriu a fundacio@fundesplai.org

Què esteu preparant per a aquest estiu?

Álvaro Delgado

Susanna Barrachina

Emma Llamas

Alexandra López

Miquel Alcàntara

31 anys

40 anys

18 anys

32 anys

20 anys

Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
(L’Hospitalet i Esplugues de Ll.)

Escola Ferrà i Esteve
(Olesa de Montserrat)

Esplai Les Pífies
(Hostalets de Pierola)

Escola Ferrà i Esteve
(Olesa de Montserrat)

Esplai Xerinola
(barcelona)

“Un casal d’estiu i el
Camí de Sant jaume”

“Estiu educatiu,
divertit i participatiU”

“Compartir l’estiu
amb infants i joves”

“els casals em retornen
a la petita infància!”

“Unes vacances plenes
d’aventures”

Aquest estiu, amb el grup de
joves farem dues activitats. D’una banda, durant juliol i agost
organitzem el Casal Jove. Cada
dia farem activitats, tallers, dos
dies a la setmana anirem a la
piscina i els dimecres una excursió. I molt d’esport! Per altra
banda, entre el 3 i el 13 de juliol
farem un trajecte del camí de
Sant Jaume. Amb un grup de 22
joves de 13 a 17 anys anirem
fins a Sarrià i caminarem fins
a Santiago de Compostel·la. La
proposta “Encoratja’t” hi serà
molt present: la igualtat de gènere serà el nexe.

Em fa molta il·lusió poder gaudir
de l’estiu de forma educativa,
divertida i participativa. És per
això que estem preparant un
casal d’estiu ple d’activitats,
jocs, tallers, i no hi faltaran les
remullades. Les programacions
seran setmanals amb diferents
centres d’interès adaptats a les
necessitats dels infants. Amb el
lema “Encoratja’t” educarem en
valors amb cooperació en equip
i sobretot per la felicitat dels infants! Totes les nenes i els nens
s’ho passaran d’allò més bé i farem activitats segons les edats
de cada grup.

Aquest estiu, monitores i monitors estem preparant el 9è
Casal d'Estiu com a Esplai Les
Pífies i, sent-ne el meu primer,
estic molt engrescada i il·lusionada a l'hora de pensar el
centre d'interès al voltant del
qual giraran la majoria d’activitats que s’organitzaran, com
els jocs que farem durant la nit
que fem el bivac, l'excursió que
farem o els tallers, entre moltes
altres coses. Però el que més
em motiva és poder compartir
l'estiu amb els infants i joves i
gaudir d’aquestes experiències
irrepetibles.

Fer casals em realitza com a
persona i em retorna a aquella
època de la petita infància on
tot és diversió, joc i, sí, també en
alguns moments petites baralles,
però sempre en aquell món sense maldat on tots els problemes
els resolíem de manera pacífica.

Per a aquestes vacances estem
preparant un estiu d'aventures.
Ens endinsarem en el món dels
llibres: serem pirates que viuran
aventures amb l'illa del Tresor,
coneixerem el Quixot, crearem
monstres amb Frankenstein... I a
les colònies, gimcanes, jocs de
nit, sortides a la natura, tallers,
excursions, jocs d’aigua... i molta xerinola. Tots junts hem de
fer camí per construir un món
lliure de violència on tots puguem mirar-nos a la cara i veure
el que realment som, persones
iguals però diverses, tant les
dones com els homes!

Al final, durant els casals de
qualsevol petit problema sempre
s’aprèn alguna cosa. Aprendre a
aprendre, això són per a mi els
casals! I amb els jocs, tallers, excursions i dinàmiques del casal
es pot aprendre molt! Segur que
aquest serà un estiu molt divertit
i educatiu!

