L'esplai parla
María Valencia. Coordinadora de participants
i voluntaris
Val la pena fer-nos presents, evidenciar
el sentit de la tasca que fem dia rere dia
des de tots els centres d'esplai i compartir
un gran dia com aquest. Infants, monitors,
responsables, famílies, col.laboradors, ...
construim els centres i fem Moviment.

Diari del 50è aniversari

Un 50è ple d'activitats
Festa dels infants
Des del 20 de novembre de 2006, la festa dels infants s’ha
celebrat a set localitats catalanes. Amb els drets dels infants
com a protagonistes, totes les festes s’han realitzat sota
un mateix format, amb la realització del joc Buscador de
Drets i l’animació infantil de La Tresca i la Verdesca.

del Moviment de Centres d'Esplai Cristians

Congrés ‘Perspectives de l’educació
en el lleure’. Casa del Mar (Barcelona)

Fundació Pere Tarrés

Barcelona va acollir el 20 i 21 d’abril de 2007 el segon Congrés
del lleure, on es van organitzar xerrades, ponències i taules
de reflexió i debat sobre l’estat actual del lleure educatiu. Es
va fer especial èmfasi en els contextos d’intervenció (escola,
família, barri) i els reptes i models de futur.

Àngel Jesús Navarro. Consiliari MCEC
El 50è és la fita de molts anys de treball
per l'educació en el lleure. Son moltes
les persones i il·lusions que hem viscut,
i és gratificant haver pogut compartirles des de la visió cristiana. L’esplai
contribueix a dignificar la societat.

Francesc Castells. Responsable Esplai Flor de
Neu, St. Vicenç dels Horts
L'esplai m'ha ensenyat moltes coses i,
ara que estic com a monitor, procuro
transmetre-ho als infants. És un orgull
formar part d'aquests 50 anys, i això
ha de ser l'esperó que ens porti a
continuar la nostra tasca.

Pujada a Montserrat
Montserrat va esdevenir un punt de trobada molt especial
per a celebrar el 50è aniversari del Moviment de Centres
d’Esplai Cristians. Uns 350 infants, monitors i familiars hi
van participar el passat 14 d’abril.

Exposició ‘Educant infants, defensant
els seus drets’
Amb un caràcter interactiu important, l’exposició ‘Educant
infants, defensant els seus drets’ ha recorregut les localitats
de Sant Boi, Barcelona, Sant Vicenç dels Horts i
properament Sabadell, Badalona i Vilanova i la Geltrú.

Sheila Darlin Flores. 6 anys, AE Itaca, L'Hospitalet
M'agrada venir a l'esplai perquè tinc
amics, fem tallers, informàtica, veiem
pel·lícules, cuinem... i els monitors ens
ajuden molt. Voldria que hi hagués
esplai per molts anys més i poder ser
monitora algún dia.

Mª Eugènia Torrent. Esplai l'Estel, Barcelona
Com a nena d’esplai vaig tenir vivències
de grup irrepetibles que em van ajudar
a créixer com a persona; com a monitora
vaig adquirir sentit de responsabilitat i
compromís; i, com a mare, veig en l'esplai
un complement a l'educació a casa.

Toni Vernet i Teresa Bescós. Esplai La Gralla,
Barcelona

Banc de recursos
Catàleg de l’exposició
Tots els textos, preguntes i il·lustracions que apareixen als
plafons de l’exposició en un petit catàleg imprès.

Web del 50è aniversari (50anys.cat)
Tota la informació dels actes del 50è aniversari, amb cròniques,
entrevistes, textos per a la reflexió, imatges i un concurs
fotogràfic.

Joc de cartes

Fa 35 anys, la meva dona i jo erem
monitors d'un esplai parroquial federat
al MCEC. Quan vam tenir fills vam
considerar que l'esplai seria bo per a la
seva formació. És un goig compartir amb
els nostres fills aquests 50 anys del MCEC.

Amb un disseny exclusiu, el Joc del 50è tracta d’una manera
lúdica els drets dels infants. Cada carta dels diferents drets
ens proposa diverses proves que hem de superar.

Els infants alcen la veu
defensant els seus drets
El Fòrum acull la cloenda del 50è aniversari de la Fundació Pere Tarrés
Després d’un any commemorant el 50è aniversari del
Moviment de Centres d’Esplai Cristians de la Fundació Pere
Tarrés, el Recinte Fòrum acull la Festa de Cloenda. El dia
d’avui significa una gran trobada d’infants, monitors i famílies
arribades dels centres d’esplai del MCEC. Entre tots, i com
ha estat l’objectiu primordial de tots els actes celebrats, volem

Anna Rechi. 16 anys, Esplai La Branca, Sabadell

aprofitar un dia tan especial per a donar a conèixer els drets

Participar a la Festa dels Infants va ser molt
especial. Em va fer molta il·lusió llegir el
manifest sobre els drets dels infants davant
de tota una plaça plena de nens. El seu
contingut és molt important, cal defensar
els drets dels infants.

dels infants i reconèixer la tasca social i educativa que fan i

Els drets dels infants seran, doncs, l’eix vertebrador de tota
la festa. Primer, tots els participants arribats dels centres
d’esplai escriuran i dibuixaran els seus desitjos envers la
infància; després, l’espectacle central ‘La veu dels infants’

Joc ‘Buscador de Drets’

Diari del 50è aniversari MCEC

ens permetrà apropar-nos, enmig d’un món màgic i simbòlic,

A través del joc, els infants han pogut conèixer els seus drets
de forma divertida i pedagògica a cada festa dels infants.
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han fet els esplais durant aquest mig segle.

als drets de la infància; i, per últim, enlairarem els nostres
desigs amb 50 globus plens d’esperança.

Cançons del 50è
La Tresca i la Verdesca va composar ’50 tombarelles’ i
’Benvinguts’, amb una melodia que ha recorregut les
localitats per on ha passat la Festa dels Infants.

Informació de la festa
A les pàgines centrals trobareu un plànol
pràctic sobre el desenvolupament de
tota la festa, amb la reproducció del
Recinte Fòrum i tots els accessos
importants.

El Fòrum també reserva un espai per l’exposició ‘Educant els
infants, defensant els seus drets’, una proposta perfecta per
a descobrir que tant adults com infants tenim un paper
determinant a l'hora de construir una societat on l’exercici
dels drets esdevingui una realitat quotidiana.

Comediants ens espera a l’Auditori
La festa d’avui ens regala l’oportunitat de cridar en favor dels
drets dels infants mitjançant un espectacle exclusiu dissenyat
per la companyia Comediants i la Fundació Pere Tarrés.
‘La veu dels infants’ és l’espectacle de la gent d’esplai i dels
50 anys d’acció constant i silenciosa en favor d’una societat
compromesa amb els nostres infants, adolescents i joves.
Durant mig segle, han estat milers de monitors i monitores,
consiliaris i pares i mares els que fet possible la xarxa d’esplais
més gran de Catalunya. Entre totes i tots s’ha creat i enfortit
un compromís educatiu i un patrimoni social que continua

Comediants i “La Veu dels
Infants“
Us fem un breu avanç de l’espectacle
central del dia, amb una presentació de
tots els col·laboradors que acompanyaran
a Comediants a l’escenari de l’Auditori.

vigent. En una hora i mitja, Comediants reproduirà moltes
de les situacions que s’han viscut en aquests 50 anys, fent
presents a l’escenari els infants, els drets, els valors i l’esplai.
Ajudats per la música, el teatre i la màgia omplirem l’auditori
d’una important dosi de reivindicació de protagonisme pels
nostres infants, de donar-los veu, de proporcionar-los eines
de creixement personal, en llibertat, i de fer que creixin en
igualtat de condicions dins la nostra societat.
La Festa de Cloenda no significa cap final, tot el contrari. Després
de mig segle de promoció de la persona, de constant renovació
del compromís per l’educació en el lleure i l'animació de la fe,
ara és moment de continuar la nostra tasca educativa mitjançant
un projecte compartit per monitors, educadors i famílies.
El Moviment de Centres d’Esplai Cristians agrupa els 180
esplais dels Bisbats de Barcelona, Terrasa i Sant Feliu. Amb
els més de 3.000 monitors i monitores voluntaris acull prop
de 15.000 infants a les seves activitats.

Recull del 50è aniversari
Un repàs per totes les activitats i
recursos elaborats durant la celebració
del 50è aniversari que va començar fa
tot just un any. Diversos testimonis ens
parlen de les seves vivències.

Amb el suport de:

Més informació sobre la Fundació Pere Tarrés a la web: www.peretarres.org

Més informació sobre la celebració dels 50 anys del MCEC: www.50anys.cat

La gran festa dels esplais
La Veu dels Infants

Tot un matí de festa

Música i teatre de carrer amb:
“Els Cornuts“ (Sant Feliu de Llobregat)

cerdà
c. Puig

Celebració
Dia Universal
de la Infància

Tum-Tum Prat (Esplai Sant Jordi, El Prat de
Llobregat)

Entrada

11:00h | Obertura de portes
Auditori Fòrum

c. Taulat
Pàrking Taulat
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13:00h | “Dia Universal de la Infància
2007”

Pàrking Llull

Centre Comercial
Diagonal Mar

7
Ada Parellada

Filla de fondistes de tradició centenària, Ada Parellada es
dedica a la recerca i aplicació de conceptes al voltant de la
gastronomia infantil. Ha escrit diversos llibres de cuina per
a infants.

Interior Auditori

7
La Tresca i la Verdesca

Jordi Amenós i Pentina el Gat

es dedica als espectacles musicals per a públic familiar des
de fa 10 anys. La seva proposta es basa en la música i la
participació, sent aquests els dos eixos vertebradors dels seus
espectacles.

Escenari

Esplanada del Fòrum

14:00h | Fi de festa
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Exposició:
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Foyer de l’Auditori
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Horari: 11:00h a 14:00h

Contempleu sense cap pressa,
els infants obren el joc,
escolteu el so que fa el seu cor.
Comença la cançó:

Centre
Des de 1991, el famós clown català es dedica a la creació
Comercial
pròpia d’espectacles, l’últim dels quals és Vibracions. Ha rebut
el premi Rialles d’Òmnium Cultural i el guardó al millor
espectacle de sala de la Fira de Teatre de Tàrrega.

Esplanada del Fòrum

Exposició “Educant infants, defensant els seus
drets”, on compteu amb jocs i dinàmiques que
us permetran conèixer els drets dels infants un
per un.

Tomàs Molina

Es van obrint els ulls
amb els brillants filets de llum
a les lliteres comença el neguit
l'ànim es desperta
amb el primer acudit
un cop de coixí et vol dir "bon dia amic"

Pàrking
Marcel Gros

El Fòrum dels Infants. Tu també hi participes!
Organitza: Secretaria d'Infància i Adolescència
(Generalitat de Catalunya)

Benvinguts homes i dones
apropeu-vos a un nou món,
sigueu ben rebuts i preneu lloc. (bis)

Actriu i experta en teatre i literatura infantil, Anna Roca s’ha
convertit amb el pas dels anys en una de les contacontes
més conegudes, amb un llenguatge senzill i directe al cor
dels infants.

Esplanada
FÒRUM

Espectacle entorn els drets dels infants dissenyat
per Comediants i l’organització de l’acte. Amb la
col·laboració de La Tresca i la Verdesca, Marcel
Gros, Tomàs Molina, Ada Parellada, Asha Miró,
Anna Roca, Natxo Tarrés i N'Gai N'Gai.

Cinquanta tombarelles

Anna Roca

CCIB

Acreditacions

11:30h | Espectacle:
“La veu dels infants” de Comediants

Benvinguts

Meteoròleg reconegut al panorama català i europeu, Tomàs
Molina és cap de la secció de Meteorologia dels Serveis
Informatius de TV3. Gran defensor del respecte a la natura.
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Esplanada del Fòrum

L’Auditori del Fòrum acollirà l’espectacle central del matí, ‘La
Veu dels Infants’. Comediants i l’organització de l’acte han
preparat un guió exclusiu en forma de petites actuacions.
Comediants comptarà amb vuit col·laboracions destacades que
us presentem a continuació.

c. Josep Pla

10:00h | Benvinguts/des!

Avui cantarem...

Accés
Planta 1

Congrés Mundial de la Infància
L’Acte de Cloenda tindrà una repercussió directa
en la celebració del II Congrés Mundial sobre
Drets de la Infància i Adolescència que s’està
celebrant a Barcelona. Des de les 15:30h., 200
infants es reuniran en grups a les sales del CCIB
i elaboraran propostes que formaran part de la
Declaració de Barcelona, que demà es presentarà
al mateix Congrés.
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Format l’any 1985, N’Gai N’Gai va ser una de les primeres
bandes que interpretaven pop i rock en català. Al Fòrum
posaran música i veu a la cançó ‘El Pol Petit’, una peça
intimista dels del Maresme.

Conegut popularment com a cantant del grup Gossos, el
vocalista català és parent del beat Pere Tarrés, qui va ser el
seu tiet avi, i participarà activament a la festa del 50è aniversari
tot cantant ‘El Pol Petit’.

Entrada
Principal

Asha Miró

Planta 1

Platea

Mestre i escriptora, Asha Miró va donar-se a conèixer com
a novelista amb la seva obra La filla del Ganges, traduïda a
diversos idiomes. Molt implicada en actes solidaris per infants,
també ha escrit el conte infantil Els quatre viatgers.

Com una capseta
embolicada en un llençol
perseguint petjades d'un tresor
com aquella carta
descoberta en mig del bosc
formigues a la panxa i elefants al cor
Esquitxos d'aventures
i les forces per pujar
grans muntanyes o petits turons
l'olor de la ginesta
barrejada amb la suor
l'olor d'aquella tenda i de la pluja...

No volem mitges mentides
cada cosa té el seu nom,
no cal que tot sigui com un joc.
Afina la cançó.
Aquí els petons de bona nit són llargs...
La nostra gastronomia
equilibrada i natural
tan bona pel cos, pel cos,
no té punyetetes ni enganxines
amb colors llampants, siderals.
s’acaba la cançó.

50 tombarelles en el temps...
...temps i esplai
trobar-nos en un molinet de vent,
junts hem girat
junts hem crescut
junts donarem
voltetes en el temps
Empaitant històries
amagades pels racons
desenpolsegant velles cançons
misteris i encanteris
fan la guitza al campament
-algú ha tancat la porta del castell-

Endueu-vos un petó ben llarg,
desitgem que us hagi agradat,
una foto de tranquilitat i
torneu quan sigueu en...ca...llats.
La, la, la...
Fins aquí aquesta tonada,
torneu una altra vegada
la, la, la...

Hem plorat de riure
hem plorat per un amor
hem plorat topant amb un record
com aquell juliol
darrer aroma de la flor
i sempre amb un setembre de llavors
50 tombarelles en el temps...

Música i lletra:
La Tresca i la Verdesca

El Pol Petit
8

Natxo Tarrés
ió

Caminar sols una estona,
xino, xano, poc a poc,
perdre el nord de vista i fer repós.

N'gai N'gai

7

3

E xp

20

18

17

Aquí els petons de bona nit són llargs,
podem sentir-nos tristos i enfadats,
abraçades amb tranquilitat.
Tenim temps quan estem en...ca...llats.
Lalala...
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Cinquanta tombarelles en el temps (3)

Música i lletra:
La Tresca i la Verdesca

Música i lletra: Jordi Bastard (N'Gai N'Gai)

Dies fets d'angoixa.
Carrers plens de por.
Gent sense esperança.
Ciutats sense cor.

i digues la veritat
sense cap por.
Ei, Pol Petit!
També cantaré jo!

Nens petits que creixen
amb el cor glaçat:
Són joguines
que els grans hem trencat.

Et diran que les guitarres,
et diran que les cançons,
són només per divertir-se
i que no has de buscar raons.

Ei, Pol Petit!
agafa la guitarra cada nit, surt al carrer
i canta una cançó.
Canta ben fort

però no deixis que t'enganyin,
qui diu això no et vol bé.
Cal que sortim
a cantar al carrer.

Els drets protagonistes en les celebracions del 50è

MENJA AMB EL CAP

DEDICA-HI TEMPS

TRIA I ACTUA

JUGA AMB LA IMAGINACIÓ

SEGUEIX LA PISTA

SOM IGUALS PERQUÈ SOM DIFERENTS

JA HI HAURÀ TEMPS PER SER GRAN

OBRIM EL CERCLE, NINGÚ N'ESTÀ EXCLÒS

ESCOLTEM EL MÓN

LA TEVA VEU COMPTA

