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Diumenge 12 de 
maig, el Parc Nou 
del Prat de Llo-

bregat serà una festa: 
Festa Esplai! La gran 
celebració anual de 
Fundesplai que ofereix 
entre les 11 i les 17 ho-
res més de 50 activitats 
lúdiques i educatives 
per a infants, joves i 
famílies.

Aquest any se’n celebrarà 
la 33a edició, després que 
el 2018 s’anul·lés per cul-
pa de la pluja. Tothom que 
s’acosti pel Parc Nou po-
drà trobar-hi activitats de 
circ, espectacles musicals, 
tallers de sostenibilitat, 
jocs gegants, programa-
ció de robots, circuit de 
ferrocarril en miniatura o 
contacontes, entre d’altres.

aparador de l’estiu
Totes les activitats de la 
Festa estaran relaciona-
des amb “Encoratja’t”, la 
proposta educativa per 
la igualtat de gènere i la 
violència zero que estan 
treballant aquest curs Fun-
desplai, els esplais que en 
formen part i les escoles 
on és present. A més, la 
celebració servirà com a 
cloenda del curs d’esplais 
i escoles i aparador de les 
activitats de la campanya 
“Encerta l’Estiu – Un estiu 
per a tothom!”, que ja està 
oberta.

A més, la Festa Esplai tam-
bé és un espai per difondre 

fundesplai

per a totes les edats. La Festa ofereix activitats per a infants, joves i famílies. FOTO: JORDI PLAY

cloenda de curs. La Festa Esplai serveix també per cloure el curs dels esplais i de les escoles i 
d'aparador de les activitats d’estiu. FOTO: JORDI PLAY

diversió educativa. Esports, animació infantil, música, tallers de sostenibilitat, de programació. FOTO: JORDI PLAY

 al parc nou La gran celebració anual de Fundesplai que reuneix milers de persones 

diumenge 12 de maig: veniu a 
Festa Esplai al prat de Llobregat!

la campanya de captació 
de fons de beques per a 
infants en situació de vul-
nerabilitat social. 

ral·li Jove
D’altra banda, la Festa 
també serà la cloenda 
del Ral·li Jove, on parti-
cipen prop de 200 joves 
dels esplais de la Federa-
ció Catalana de l’Esplai. 
Aquesta és una activitat 
col·lectiva que haurà co-
mençat el dissabte 11 de 
maig on els joves organit-
zats per diferents grups 
hauran fet rutes simultà-
nies pel Baix Llobregat, 
Anoia i Alt Penedès que 
culminaran a Sant An-
dreu de la Barca dissabte 
a la nit. Diumenge, tots 
els joves participaran a 
la Festa Esplai.

 Opinió

Gràcies!, comenta un 
dels primers a arribar 
ben d’hora a partici-
par en el muntatge i 
trobar-se uns xurros amb 
xocolata ben calenta,
Gràcies!, la resposta 
d’una família en rebre 
la plànol i horari de les 
activitats,
Gràcies!, el crit de res-
posta del grup d’Esplai 
en escoltar el missatge 
de benvinguda de la 
megafonia,
Gràcies!, i un petó ben 
fort el que reben les mo-
nitores dels infants quan 
finalitzen les activitats,
Gràcies!, als proveïdors, 
agents i persones alienes 
a l’organització per la 
seva implicació,
Gràcies!, i una cara de 
felicitat que acompanya 
uns balls és el que reben 
els grups d’animació i 
cercavila que omplen 
d’ambient i color el 
diumenge,
Gràcies!, quan els més 
grans descobreixen un 
espai on poder seure a 
l’ombra per poder gaudir 
en directe amb la família,
Gràcies!, en rebre el plat 
de paella vegetariana 
acabada de fer,
Gràcies!, quan passejant 
pel Parc gaudeixen d’un 
espai per a nadons, de les 
curses de quadrigues dels 
joves, de la gimcana de 
famílies, les manualitats, 
les activitats esportives i 
les exhibicions de dansa,
Gràcies!, la resposta a 
qui aprofita aquest diu-
menge per fer-se sòcia 
i/o fer un donatiu als 
projectes de Fundesplai.
...MiLErS dE GrÀciES a 
totes aquelles persones 
que fan possible que 
Festa Esplai sigui una re-
alitat any rere any. Sense 
la participació de totes i 
de tots no seria possible 
aquest dia de Festa de 
tothom per a tothom. 
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Què és per a vosaltres Festa Esplai?

Per a mi Festa Esplai és 
més que una festa. És un 
dia molt especial en què 
puc gaudir d’un munt 
d’activitats amb els 
meus companys i d’altres 
que faig el mateix dia de 
la festa. Fa dos anys vaig 
participar en el torneig 
de futbol i encara guardo 
la samarreta de record, 
tot i que em va petita. 
També és un dia per 
passar en família.

Un espai únic on gaudir 
d'un tast de les activi-
tats de lleure educatiu 
que les escoles oferim 
als nostres centres 
escolars; on retrobar-se 
any rere any amb les 
amistats forjades als 
casals i colònies orga-
nitzades per Fundesplai 
i en un marc immillora-
ble situat entre el delta 
del Llobregat i el Parc 
Agrari del Baix.

Festa Esplai és una ac-
tivitat on van totes les 
famílies amb els seus 
fills/es al Parc Nou del 
Prat de Llobregat, on 
es realitzen diferents 
tallers i activitats. 
Sempre que anem 
amb l’esplai on ens 
ho passem molt bé i 
gaudim dels diferents 
espais amb la resta 
d'esplais de la Funda-
ció.

Per a mi, Festa Esplai 
és una celebració on 
reivindiquem l'edu-
cació en el lleure i el 
paper dels esplais en 
la nostra societat. I ho 
fem precisament amb 
una festa on el lleure 
és protagonista i ens 
dona l'oportunitat de 
relacionar-nos amb 
infants, joves, famílies 
i monitors i monitores 
d'arreu de Catalunya.
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