MEMÒRIA “SORTIDES I EXCURSIONS PER A TOTHOM!”

Com cada any, el Grup d’Esplai La Baldufa tenim certes dificultats econòmiques
per desenvolupar algunes activitats
pròpies de l’esplai. Gràcies a iniciatives
com el Retorn de la Crida per Sabadell
podem gaudir d’activitats diferents a
les que realitzem durant l’esplai de
dissabtes. El fet de poder sortir del
context del barri, ens proporciona un
ambient ideal per poder treballar
objectius com: conèixer i respectar el
medi ambient i contribuir activament
en la seva conservació, adquirir
autonomia a l’hora de resoldre conflictes, crear un espai per potenciar la
cohesió de cada colla i de l’esplai en general, desenvolupar la iniciativa, la
imaginació, la creativitat i l’expressió.

Els diners rebuts del Retorn Social 2017 de la Crida per Sabadell els vam destinar
a fer una sortida conjunta de cap de setmana amb els infants de tot l’esplai.
L’excursió es va realitzar el 2 i 3 de
Desembre del 2017. Vam anar a la casa de
colònies Can Pere, una granja escola
envoltada de natura, ubicada a Sant Pere
de Ribes, a la comarca del Garraf.
Van participar 45 infants i joves de 3 a 17
anys i 15 monitors i monitores.
Fer aquesta sortida ens ha servit per poder treballar diferents objectius
establerts al projecte de curs i per seguir desenvolupant l’ideari de l’entitat. Són
poques les oportunitats que tenim com a esplai de poder fer sortides de cap de
setmana o de més durada (a banda de les colònies de primavera i els
campaments d’estiu). El fet de poder realitzar aquesta sortida durant el primer
trimestre es valora molt positivament des de l’equip de monitores i monitors ja
que contribueix en el bon funcionament de les properes sortides com les
colònies de primavera i els campaments d’estiu.
També vam aprofitar introduir el Centre d’Interès d’aquest curs, que tracta la
sostenibilitat i el medi natural , per això va ser ideal poder-ho fer en un entorn

natural. Es van realitzar activitats lúdico-educatives de conscienciació sobre el
medi i l’entorn.
També va ser un bon moment per fer cohesió de colles i aprofundir en els
projectes de colla per tot el curs.
Gràcies a aquesta experiència, també
hem treballat una altra estratègia de
l’entitat, que és l’acompanyament i
l’acollida en el camí per la participació
(inscripció, seguiment, avaluació...).
Veiem que ens cal seguir-nos esforçant
en aquest aspecte per tal de mantenir i
seguir promovent la participació.

RECURSOS DESTINATS
A continuació us presentem el quadre de despeses de l’excursió
Casa de colònies
Transport
Alimentació
Material
TOTAL

800
400
40
60
1300

La quantitat restant de despeses que no va cobrir l’ajut econòmic del Retorn
Social la va aportar l’entitat.

Per últim, tornem a agrair a la Crida per Sabadell i a la ciutadania per votar el
nostre projecte i haver pogut gaudir aquesta sortida.
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