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L’Esplai la Florida
treballa amb la nova
realitat del barri

gabriel cazado

Hi participen 400 infants i joves

Una de les activitats organitzades per l’esplai la Florida

El Club d’Esplai la Florida va comen
çar a treballar l’any 1984 amb l’ob
jec tiu d’educar en el temps de
lleure els infants i els joves del barri.
Actualment, hi assisteixen més de
400 infants i joves d’entre 3 i 17
anys. També hi ha grups d’adults
que participen a diferents projectes.
Per portar a terme totes les activi
tats hi treballen 30 monitors, entre
professionals i voluntaris.
En aquests 23 anys de feina,

l’esplai s’ha anat adaptat a les can
viants situacions socials. El barri de
la Florida ha acollit molts dels im
migrants que han arribat a la ciutat
i l’esplai també ha adaptat la seva
actuació. Neus Cerdà, coordinadora
del centre, afirma que la diversitat
cultural sempre ha estat present en
tre els socis i monitors. Prova d’això
és que hi ha infants i joves de 19
països diferents.
L’esplai va anar introduint canvis
per acostar-se a la nova realitat del
barri. S’ha fet l’horari més flexible
per adaptar-lo a les necessitats de
l’infant i de la seva família. Per això
participen en el Projecte Clau, per
oferir a les escoles un servei d’aco
lliment que permeti conciliar els
horaris familiars amb els dels nens.
Neus Cerdà indica que un cop
els infants participen en l’esplai, les
famílies veuen el centre com una
mena d’intermediari que els pot
posar en contacte amb la persona
o l’estament adequat per solucionar
alguns tràmits oficials, “així es troba
més còmoda i acompanyada”.
“Tot això fa que molts adults
d’origen immigrant comencin a par
ticipar de forma activa a les noves
activitats: un sopar de famílies, una
excursió, la rua de carnaval, ajudar a
les sortides de diables...”, diu Neus.
L’experiència de l’esplai la Florida
es va presentar en el decurs de la
primera Jornada Esplai i Municipi,
organitzada per la Fundació Catala
na de l’Esplai, el sopar de cloenda
de la qual es va fer a La Farga el
passat 2 de febrer. # p. g .

Ciclo de conferencias
organizado por la
Unión Extremeña
Hablemos sobre es el título del
ciclo de conferencias organizado
por la Unión Extremeña para tra
tar sobre deportes y salud (24
de febrero), entidades culturales
y participación (17 de marzo) y
sectas: realidad y ficción (21 de
abril). Las conferencias se cele
brarán en el local de la Unión
Extremeña (av. de Europa, 230232) a las 21h.

Entrega de premios de
la Peña Taurina Ángel
Lería de Zarza-Capilla
El día 9 se celebró en la sede
de la entidad (c. del Abedul, 6)
el acto de entrega de los pre
mios que anualmente otorga la
peña taurina a las personas o
entidades que se han destacado
por su actuación en el mundo de
los toros. También se celebraron
dos conferencias los días 7 y 9,
en una de ellas se abordó el futu
ro de los toros en Catalunya.

