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LA VIDA SOCIAL 

Quart de segle de lleure 
Esplais de la Garrotxa, que aplega els grups d'Olot  i de la comarca, celebra els primers 
cinc lustres amb una festa al Firal 

Hi han passat més de 2.000 nens i de 300 monitors 

Fer de moni o anar a esplai cada dissabte a la tarda 

ja era moda fa 25 anys. De fet, encara en fa més que l'espai, a Olot i lligat a les parròquies, va aglutinar a una 
colla de gent amb ganes de fer coses per a la societat i de començar a deixar enrere els quaranta anys de 
dictadura franquista en què el país i tot l'estat se sumien. Fa 25 anys, Esplais de la Garrotxa va néixer dels 
grups que els locals dels Caputxins tenien com a nexe d'unió i que, justament fa cinc lustres, van decidir sortir 
del paraigua eclesial per reforçar la seva laïcitat i la implicació més directa amb els barris de la ciutat i amb 
alguns pobles de la comarca. 

Des d'aleshores, hi han passat més de 300 monitors voluntaris i 2.000 nens i nenes en fins a 14 grups d'esplai 
diferents repartits pels barris d'Olot i per tota la comarca. Totes aquestes persones han treballat per l'educació 
en el lleure i, el que encara és més important, n'han gaudit. 

Per recordar totes aquestes persones i tota la tasca desinteressada que han fet, Esplais de la Garrotxa ha 
celebrat el vint-i-cinquè aniversari amb diverses activitats. Hi destaca el lip dub commemoratiu gravat pels 
carrers del centre d'Olot i, sobretot, el cap de setmana d'activitats commemoratives, amb la preparació d'un 
entrepà gegant de 150 metres, una pista lliscant a la pujada del Firal i una conferència i debat sobre el lleure 
infantil i juvenil i sobre el voluntariat. 

Com que els monis sempre han tingut molt en compte que el lleure és una excusa per educar, sobre el Firal 
d'Olot hi van muntar un mercat dels valors, amb consignes sobre conceptes que les nenes i nens, les noies i 
els nois i els monitors que han passat per aquest vint-i-cinc anys d'història dels Esplais de la Garrotxa han 
anat adquirint i treballant durant tot aquest temps. La integració, la solidaritat, la pau, la democràcia, la 
participació, etc., són valors universals que cadascun dels grups d'esplai garrotxins han amplificat. 

La festa va tenir la seva estones de música amb el cantautor Pep Puigdemont, que va compondre una cançó 
commemorativa, i es va acabar amb un sopar al Torín i amb l'actuació del grup musical mallorquí Es Reboster. 
Aquesta diada històrica per a l'esplai garrotxí la va tancar el discjòckei local PD Rubió. Tot va sortir rodó. 
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COMENTARIS 

Ser monitor i formar part d'una entitat com aquesta em fa sentir orgullosa. Va ser una festa molt bonica i molt 
especial! Molt bona feina! 

« Enrere  

Recomendar 1 1 comentari  ENVIAR UN COMENTARI

29/05/11 02:00 - OLOT - JORDI CASAS   

Notícies de ... 

Olot  

MAGALÍ MASÓ JORDÀ (OLOT)

Dimecres 01 juny 2011, 20:07

Canvi de municipi 

Publicitat 

Enquesta 

Cinema a Olot 

Llista municipis  

Tenim 1.853 municipis amb 
continguts locals.  Trieu -ne un:

 Municipi... Anar-hi

Darrers municipis visitats:
� Olot   
� Barcelona   

 

 
Anuncia't a Olot 

a partir de  2,3 € al dia Clica aquí

La Generalitat ha de fer esforços per 
reconduir la situació de Cacaolat? 

 nmlkj Sí, perquè és una empresa històrica 
catalana 

 nmlkj Sí, perquè és un producte líder al seu 
sector 

 nmlkj No, el sector privat ho ha de resoldre per 
ell mateix 

 nmlkj No, perquè ho hauria de fer amb totes les 
empreses 

     Vota Resultats

 

Quina pel·licula vols veure?   
A quina  sala de cinema vols anar?   
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Escriure un comentari  
 

Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar. 
 

Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat. 

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre  del Grup Hermes  i acceptar les 
Normes de  Participació . No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les 
persones. 
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són 
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la 
població de llurs autors. 
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes. 
Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucionas als problemes més habituals a  l'apartat corresponent a 
l'ajuda .  
 

Més llegides 

Tradueix-nos - Translate 

 

DICCIONARIS 
Consulteu aquí els  diccionaris  

Tot són escaires 
 

L'anella es queda 
 

La reciprocitat entre TV3 i Canal 9, més a prop 
 

Pajín assegura que l'etiquetatge només en català 
podrà continuar com fins ara 
 

Batuda a Caldes per buscar un noi de Badalona 
desaparegut 
 

El Cacaolat de can Viader 
 

Boi Ruiz relleva la cúpula de Salut al cap de mig 
any 
 

Mas no es vol casar 
 

El govern veu perillar el futur de Cacaolat si 
l'expedient se'n va Madrid 
 

La immersió afavoreix que s'aprenguin més 
llengües 
 

07/07/11 02:00 GIRONA. 

07/07/11 02:00 BARCELONA.

07/07/11 02:00 VALÈNCIA. 

07/07/11 10:49 MADRID. 

07/07/11 02:00 CALDES DE MALAVELLA. 

07/07/11 02:00 

07/07/11 02:00 BARCELONA.

07/07/11 02:00 BARCELONA. 

07/07/11 14:09 BARCELONA.

07/07/11 02:00 BARCELONA.
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