
ARTés: la trobada més artística dels esplais del territori! 

El dissabte que ve, Artés aplegarà prop de 400 infants i joves en una jornada 
educativa i lúdica que girarà al voltant de l’art i la creativitat. 

 

Barcelona, 3 de febrer de 2019 
El proper dissabte 9 de febrer, tindrà lloc a la localitat d’Artès la trobada de tots els esplais                  
laics i voluntaris de les comarques del Bages i del Berguedà. Aquests, son els esplais que                
formen part de l’Associació Esplais Catalans, i que han organitzat una activitat conjunta             
en la qual l’eix vertebral de la jornada serà l’art, en qualsevol de les seves formes i                 
expressions. 

La diada començarà a les 10 del matí amb una xocolatada conjunta. Un cop esmorzats, els                
infants es distribuiran entre les diferents activitats, dividits per grups d’edat. Podran deixar             
anar la seva creativitat pintant grafitis, fent percussió corporal, teatre, cinema, ball de             
bastons, creant instruments amb material reciclat, i inclús practicant acroesport! Tot això,            
dinamitzats per un nombrós grup de nois i noies joves i voluntàries, amb ganes de posar en                 
marxa la imaginació dels nens i de les nenes! 

A l’hora de dinar, tots els grups es tornaran a trobar, aquest cop al teatre del poble on, a                   
mitja tarda, un grup d’animació infantil farà l’espectacle amb el qual es clourà aquesta gran               
trobada! 

El grup de joves que ha preparat l'esdeveniment s'ha encarregat de coordinar els monitores              
i les monitores dels diferents esplais, i de gestionar els horaris de les activitats. També, s’ha                
assegurat de tenir un pla B, que només s’activarà si el temps no acompanya i cau un bon                  
ruixat. Esperem que això no passi! 

SOBRE ESPLAIS CATALANS 

Esplais Catalans – Esplac és l’associació d’Esplais laica i progressista de           

Catalunya. Treballa, des del voluntariat, per a la transformació social, en base            

als drets dels infants i mitjançant l’educació popular. Actualment el formen 105            

esplais distribuïts en 61 poblacions catalanes, amb prop de 1700 monitores i            

monitors, i 7500 infants. 

Els esplais d’Esplac s’agrupen, territorialment, en els anomenats Sectors         

Geogràfics. El Sector Bages – Berguedà, que aplega les comarques que li            

donen nom, és un dels més extensos de l’entitat, aplegant un total de 12              

esplais. A Artés, hi realitza la seva activitat l'Esplai El Cep.  

 


