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LA GRAN CELEBRACIÓ DE L’OCI INFANTIL

La Festa Esplai
reuneix 10.000
persones al Prat
de Llobregat
b Fundesplai aposta

aquest curs per la
inclusió i el respecte
al col·lectiu LGTBI
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BARCELONA

E

l Parc Nou del Prat de Llobregat es va convertir ahir
un any més en una gran
jornada lúdica i familiar
amb una nova edició de la Festa Esplai. Impulsada per la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai), la
33a edició de la festa es va centrar a
treballar la igualtat de gènere i la
violència zero entre els nens i joves.
Nombroses activitats per a nens de
totes les edats van captivar més de
10.000 persones, segons dades de
l’organització.
Tallers creatius, experimentals,

b Els nens van poder

participar en tota
mena de tallers
artístics i esportius

esportius i artístics han posat el
punt i final del curs d’hivern i han
marcat l’inici a la campanya d’estiu del món del lleure infantil. «És
un dels actes més significatius per
a la fundació», va assegurar en declaracions a l’agència ACN la directora general de Comunicació i Relacions Institucionals, Núria Valls.
Aquest punt d’inflexió al calendari no modifica l’eix educatiu de
Fundesplai, que aquest 2019 culmina el programa titulat Encoratja’t.
Durant dos anys, la fundació ha
desplegat en tot els seus casals,
colònies i campaments tota una
sèrie d’activitats centrades en fo-

33 Nens participants als tallers de l’edició d’ahir de la Festa Esplai.
mentar la igualtat de gènere i la
violència
zero.
Especialment
aquest curs, el treball s’ha focalitzat en el respecte envers el col·lectiu LGTBI.
Durant la festa d’ahir, Valls va
assegurar que han notat certs «canvis» en la percepció dels nens i joves. «Com a exemple, hem fet
gimcanes per visibilitzar el paper
de les dones al llarg de la història i,
al principi, els menors no en coneixien cap perquè hi ha molts perso-

natges femenins que han estat invisibilitzats per la societat patriarcal en què vivim. Ara, no obstant,
ja saben dir diversos noms de dones que han sigut importants», va
explicar.

5.500 BEQUES / De cara a l’estiu, a més
de mantenir aquest eix de treball,
els responsables de Fundesplai remarquen la importància de la doble campanya amb què despleguen
les seves activitats. D’una banda, es

fomenta que cada nen esculli l’activitat «amb què pugui ser més feliç»,
mentre que, en paral·lel, es treballa
la inclusió social.
«Perquè les activitats tinguin
qualitat fa falta que siguin equitatives i que cap nen se’n quedi fora
per motius econòmics», va remarcar Valls, que va recordar que Fundesplai prepara 5.500 beques a través de donatius de l’Administració,
d’empreses privades i de col·laboracions anònimes. H

