
Esplais laics i progressistes. Un esplai és: joves + xiquets i xique-

tes +pares i mares compromesos amb l’educació dels seus fills i 

filles. L’Associació Esplais Valencians és una agrupació de centres 

de temps lliure infantil i juvenil laics que s’organitzen assem-

bleàriament i treballen valors progressistes a les seves activi-

tats. els esplais “estan amb el món”.

Notícies s

per a aconseguir la publicació, entra en www.esplaicataflai.org i suscriu-te al butlletí de l’associació. 
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MERCAT AMB EL SAHARA a benicàssim

fi de curs a manises

AIXÒ NO HO VeuRÀS A LES NOTÍCIESQ
www.accionatura.org 

Acciónatura és una ONG catalana, dedicada a la protecció, 
la millora i la restauració dels ecosistemes naturals. Des 
d’Acciónatura es fomenta el diàleg, el consens i la partici-
pació de tota la societat. També fan cooperació al desenvo-
lupament amb la conservació de la natura per augmentar el 
benestar de la població local a països del Sud. 

www.accionatura.org/jocAlertaCO2/ 

Són una sèrie de jocs en els quals hauràs de complir una 
sèrie de missions per a reduir el CO2. És divertit, la veritat...i 
és una forma diferent per a interioritzar coneixements sobre 
aquest tema. 
www.frenaelcambioclimatico.org/blog/ 

Per  a mantindre’t informat sobre totes aquelles notícies que 
tenen relació amb la cura al medi ambient, projectes d’ONG,  
propostes polítiques...

QUÈ ESTAN FENT ELS NOSTRES AMICS? 5

ALMASSORA JOVE ALTERNATIVA (AJA). Tenim el propòsit 
d’ampliar l’oferta cultural del poble, amb la proposta 
d’activitats ALTERNATIVES als bous (que no antitaurines), 
d’una manera totalment apolítica i anticonflictiva, oberta 
a tot tipus de gent, de qualsevol edat i/o ideologia. +info: 
http://associacioculturalaja.blogspot.com/
LA caixa de sorpreses, alqueries. Hem obert “La Caixa 
de Sorpreses”, un espai per a la participació, per a desco-
brir altres formes de viure el nostre temps lliure,  i inte-
ressar-se  pel món de les relacions i del quefer col·lectiu.  
Aquesta activitat està  inclosa dins del projecte global del 
Casal Jove, que s’ocupa del treball socio-educatiu amb els 
xiquets i joves en el temps lliure. “La Caixa de Sorpreses” 
naix de la necessitat que els xiquets puguen gaudir del 
temps lliure, amb una intenció i programació, per a poder 
viure i satisfer així les seves necessitats de relació i de 
descobriment de l’entorn ...
AGRUPAMENT ESCOLTA BORRIANA. L’aliment del nostre 
grup són els joves participants que el composen. Ara del 
14 al 27 de juliol ens anem de campament a Osca. + info
 www.agrupamentescoltaborriana.blogspot.com

I A LES XARXES SOCIALS?N
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Contra les men-

tides homòfobes 

d’Intereconomía: ara li 

toca a Benicàssim (1927 
miembres al Facebook) Inte-
reconomia batalla contra el 
Casal Jove de Benicàssim per 
la publicació d’una campanya 
contra l’homofòbia. Pots tor-
nar-te gai per llegir un text? 
 

Oued Bega Iniciatives 

(iniciativasouedbega.wor-

dpress.com) Sorgeix de la 
Casa de Joventut L’Amagatall 
de Quart de Poblet, amb  els 
objectius de dotar de material 
escolar un centre educatiu en 
Oued Bega (El Marroc), visitar 
i establir contacte amb una 
Casa de Joventut en Hassi 
Labiad.

CONSUMIR MENYS VIURE MILLOR V

Calvin i Hobbes de Bill 

Watterson

Tira còmica que relata, en 
clau d’humor, les peripècies 
de Calvin, un imaginatiu 
xiquet de 6 anys, i Hobbes, el 
seu sarcàstic tigre de peluix, 

que només cobra vida en 
la imaginació de Calvin, els 
altres el veuen només com 
un ninot.
+info http://www.guiadelco-
mic.com/comics/calvin_y_
hobbes.htm

Ja arriba l’estiu, i amb ell els col·lectius (grups, esplais, agrupaments, centres, associacions, ...) anem encarant la calor. 
Unes decideixen fer la paradeta mig obligada d’aquestos mesos per reflexionar i sobretot, descansar; unes altres, comen-
cen l’etapa amb noves assemblees els dies de final de curs, on prepararan les activitats de les properes setmanes, i és 
que hi ha grups que no paren ni a l’agost!. L’estiu és una oportunitat per repescar-se a l’associació després d’uns exà-
mens pesats o un trimestre que quasi no ens ha deixat temps. Vos animem a aprofitar aquesta època tant en una com en 
l’altra direcció!, 
Per altra banda, en aquest número volem fer dos cosetes molt pròpies de les vacances:
Una és reivindicar l’ús de la bicicleta entre els nostres socis, companys, amics, familiars i coneguts. + bici i – fum!!!; 
l’altra, convidar-vos a reflexionar sobre tot allò que consumim innecessàriament. I és que el consum, fet d’una manera 
crítica i responsable, és la nostra millor arma per canviar la realitat on vivim, després del nostre temps lliure, que ja ocu-
pem a aquesta i altres entitats!, 
Bon estiu!              
             Editorial

Diverses de les seus de l’AEV hem participat enguany en l’edició 
del Joc Solidari que es va organitzar el 29 de maig des de la Casa de 
Joventut l’Amagatall de Quart de Poblet. El Joc Solidari és un projecte 
de sensibilització i educació per a la pau i el desenvolupament. 
Consisteix en una ginkana al voltant del món, en la qual els xiquets 
i xiquetes superen proves de coneixement, habilitat i diversió a fi 
d’aconseguir diners per a projectes de cooperació i desenvolupament 
Es van aconseguir 7000€ que aniran als projectes triats per cada cen-
tre participant. 

Per a acabar el curs els esplais de Quart de Poblet, Mislata i Manises 
hem participat en la ginkana que van organitzar junt al Centre de Serveis 
Interculturals de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Després vam menjar 
junts i vam anar a la piscina encara que no ens va acompanyar el temps. 
Ja tenim les piles carregades per al campament, t’esperem!

i per al pròxim número... xirivella comença a fer esplai!! molts d’ànims!!!

Aquesta secció està dedicada a donar informació sobre 
les coses que normalment consumim, i de com fer-ho de 
manera més ètica i transformadora. He de comprar unes 
esportives: quina marca és més respectuosa amb els drets 
dels treballadors que les fabriquen? El sabó de fregar: 
quin és menys agressiu amb el medi ambient? La roba: sé 
que comprar una samarreta cada dos mesos al Zara no és 
massa responsable socialment, però quina alternativa tinc? 
Com és la nostra “primera vegada” preferim contar-vos 
un conte. Un company de l’esplai que viatja molt, i què 
tothom coneixeu, estigué en una ocasió a Centreamèrica. 
Allà conegué a Enzo, un ric comerciant d’Ayacucho, just 
quan ambdós visitaven les comunitats indígenes de l’alt 
Orinoc. Estava horroritzat amb un indígena ianomami amb 

qui acabava de parlar mentre estava tombat al xinxorro 
mastegant tabac:
- Perquè no surts a pescar? 
- Perquè ja he pescat prou.
- I perquè no pesques més del què necessites?
- I per a què? què faria amb el peix què em sobrara?
- Guanyaries diners. Podries posar un motor foraborda a 
la canoa. Així arribaries més lluny al riu i pescaries més 
peixos. I així guanyaries prou per a comprar una xarxa de 
dil de niló, amb la que obtindràs més peix i més diners. 
Prompte guanyaries per a tindre dos canoes i dos motors... 
Series ric com jo.
- I què faria aleshores?
- Podries seure i disfrutar de la vida.
- I què creus que estic fent ara mateix?

 recorda!! 

campament 
d’esplais 

de l’1 al 8 d’agost 
a navalon 

L’Esplai Cataflai de Benicàssim,  va realitzar el dissabte 19 de juny un mercat 
solidari amb el Sàhara, en el qual es van vendre llibres i pel·lícules, així com pro-
ductes de comerç just, a més de cel·lebrar diverses activitats com un desdejuni 
popular , un torneig de jocs, un concurs de truites i per a concloure l’acte, es va 
contar amb l’actuació del grup musical Lazy Generation del Centre Juvenil del 
municipi. Amb l’activitat es van recaptar 400€, que es donaran a un col·lectiu de 
Villafranca per a començar a mantindre una estreta relació amb el poble saharaui.



XiquetEs Z

“Jo no utilitzaria el cotxe 
quan haja de fer trajectes 
curts i utilitzaria més 
els transports públics. 
Reduiria el consum 
d’aigua i posaria més 
papereres perquè la gent 

no llance gens a terra i així no contami-
nar.” Victoria Busto Calderón 
(12 anys) Esplai Tabalet, Mislata

“Com alcaldessa diria 
que no talaren la 
Pinaeta, a més ficaria 
més escoles... ah!! i 
més hores de pati”  
Alicia Abellan (10 anys) 
Esplai Natura, Manises

Monitores P

Famílies n

la brúixola j

SI FORES ALCALDE O ALCALDESsA DEL TEU POBLE, QUÈ FARIES PER 

FER-LO MÉS ECOLÒGIC?

“Si jo fora alcalde: 
baixaria el preu del 
metro i ampliaria 
els horaris per 
a què la gent no 
haguera d’utilitzar 
tant el cotxe, 
ficaria plataformes 

d’arrendament de bicicletes i carril-
bici ja que al meu poble no hi ha cap 
de les dues coses.”
Carlos Juan (11 anys) Esplai Tabalet,  
Mislata

“En els cotxes van 
menys persones i conta-
minen més que el trans-
port públic perquè poden 
anar més persones. Crec 
que els cotxes conta-
minen molt  i deuríem 

utilitzar més el transport públic” Loren-
zo Sahuquillo (10 anys) Esplai  Somriure, 
Quart de Poblet 

“En primer lloc 
prohibiria les 
papereres, les faria 
totes ecològiques 
i així per nassos 
hauríem de reci-
clar.  El segon punt 

seria formar grups per a netejar les 
platges i faria una campanya per a 
prohibir el plàstic en les borses i les 
faria ecològiques”Carlota Martell (13 
anys) Esplai Cataflai, Benicàssim 

“Jo intentaria que 
s’utilitzaren molt 
menys els cotxes 
i s’utilitzaren més 
els transports 
públics. Tampoc 
gastaria tanta 

electricitat, encara que contamina 
molt menys que els cotxes i el que 
de debò contamina són les maleïdes 
fàbriques que llencen productes 
i fums contaminants així que les 
intentaria prohibir almenys en el 
meu poble per a fer-lo més ecològic 
i diria que reciclarem molt més del 
que fem i reduiria el consum d’aigua 
per a no gastar tant.” Marian Buesto 

“Contractaria més escombraires per a què netejaren més coses, 
i donaria diners a les persones que en necessitaren.” Sara San-
chís  (10 anys) Esplai Natura, Manises

aSaps que en el nostre país es produeixen a l’any més de 12.5 milions de tones de residus sòlids 
urbans, el que significa que cadascun dels espanyols produeix al dia quasi un quilo d’escombraries? 
Cada any els espanyols podríem omplir d’escombraries 500 camps de futbol amb 12 metres 
d’alçària. Saps que per cada 1000 quilos de vidre que es reciclen s’estalvien 30 quilos de petroli i 
1200 quilos de matèries primeres? Per cada tona de paper reciclat s’evita el consum d’uns quatre 
metres cúbics de fusta (uns 14 arbres), uns 50.000 litres d’aigua i l’energia equivalent a quasi 3 
barrils (més de 300 quilos) de petroli.

 
fSaps que el consum d’energia dels vehicles privats espanyols suposa a l’any quasi 10 milions de tones equi-
valents de petroli?  El transport públic precisa per viatger transportat 50 vegades menys espai i consumeix 15 vegades 
menys energia, en el cas de l’autobús, que el cotxe particular. Si només 30 persones deixaren el seu cotxe per a anar 
al treball, ocupant els seients d’un autobús de transport públic s’estalviarien a l’any quasi 5000 litres de combusti-
ble. I que si açò es fes en cadascuna de les 54 ciutats de més de 100.000 habitants que existeixen a Espanya l’estalvi 
seria de més de 250.000 litres de combustible i s’evitaria l’emissió a l’atmosfera de més de 600 tones de CO2. 

l Saps que el 97% del volum total de l’aigua del planeta es troba en els mars i oceans? Un 2% de l’aigua total del 
planeta està gelada en els pols. Amb una dutxa de cinc minuts es consumeixen aproximadament 50 litres d’aigua, 
mentre que prendre un bany requereix un consum d’uns 150 litres. Una aixeta que degota perd més de 40 litres diaris 
Una cisterna que no funciona bé pot perdre fins a 250 litres al dia. Saps que amb una sola aixeta oberta, en un minut 
es poden anar pel desguàs de l’aigüera més de 15 litres d’aigua, i que si es tracta d’aigua calenta significaria llençar en 
una hora quasi 6€? 

JSaps que les bombetes fluorescents gasten ¼ menys que una bombeta comuna i duren fins a 10 vegades més? 

 Rocío Almazán Prieto, (21 anys) Esplai Cataflai Benicàssim

“Si jo fóra alcaldessa....altre gall cantaria. Construiria carrils bicis, aparcament per a les bicis i un disposi-
tiu de lloguer de bicis. També donaria beques als joves que estudien fora i necessiten utilitzar el transport 
públic; i per a donar exemple faria que la policia anés amb bici, per exemple quan estan de guàrdia quan els 
xiquets ixen de classe.” Vanesa Sanahuja (20 anys)Esplai Tabalet, Mislata

i una monitora alcaldessa? què faria?

“Posaria més poals 
d’escombraries, 
d’aquests de reciclat-
ge, i en els carrers 
que falten papereres 
ficar-les. Així hi 
hauria més treball, 
no diuen que no n’hi 
ha. També posaria 
més passos de zebra 

i obriria noves sendes per a caminar 
en la muntanya, sendes sense asfalt. 
A  més podríem llevar tendes cares 
i plantar més arbres. Una altra cosa, 
és que al poble hi ha cases sense 
utilitzar ens podrien donar una a 
l’esplai per a tenir un local propi, 
no volíem un? I finalment des de 
l’esplai hem fet unes borses super 
ecològiques!! I les venem, per a anar 
a la compra van molt bé...vols una?” 
Lydia Ferrando (13 anys) Esplai Cataflai, 
Benicàssim

Quan ens adonarem que els diners no 
es mengen? Ja fa molts anys que els 
indígenes americans van veure cap on 
es dirigia la nostra civilització i ens ho 
van advertir, però sembla que encara 
avui no hem pres nota d’aquesta adver-
tència.  
La societat capitalista, que avui domina 

a nivell mundial, posa els diners i el benefici econòmic 
per damunt de qualsevol altre factor, i així ens va... Avui, 
en un moment en què la ciència i la tecnologia han asso-
lit un grau de desenvolupament inimaginable fins no fa 
molt, en un moment en què sembla que tenim els mitjans 
per millorar les condicions de vida de tota la humanitat 
sense per això haver d’empitjorar les de la resta d’éssers, 
la realitat és en canvi ben diferent.  
D’una banda tenim que les diferències entre la gent més 
rica i la més pobra no fan sinó augmentar, que milions 
de persones moren arreu del món de malalties per a les 
quals ja fa temps que hi ha cura o per no tenir accés a 
aigua potable mentre altres moren per malalties relacio-

nades amb la sobrealimentació; d’una altra banda ens 
trobem que a nivell mediambiental el nostre planeta està 
patint una degradació enorme, i que a més aquesta degra-
dació té el seu origen en l’acció humana. 
Aquesta lògica, al nostre entorn, es tradueix en un urba-
nisme depredador i que mai no en té prou. On alguns 
veiem espais plens de vida, uns altres sols veuen una 
zona erma que no dóna diners; on uns pensem que 
les generacions futures tenen dret a gaudir d’aquestos 
espais, uns altres pensen que són ells els qui tenen 
dret a traure un benefici dels mateixos. L’experiència 
ens demostra que els polítics no garanteixen la defensa 
dels espais naturals, així que si volem conservar-los i 
que els nostres fills i filles puguen gaudir d’ells, hem 
d’organitzar-nos per evitar que ens els destrueisquen. 
El que la natura ha tardat anys i panys en alçar, una 
excavadora pot destrossar-ho en qüestió de minuts, i una 
vegada passe això moltes vegades el dany és irrecupera-
ble. Evitar la destrucció està en les nostres mans. 

Asier Merino Vicario (R de Renegà)

“Si tinguera la responsabilitat de treballar en benefici dels meus ciutadans, ampliaria i mantindria més zones 
verdes. Apostaria i posaria més interès pel tema del reciclatge. Incidiria que no hi haguera tanta urbanització 
agressiva.  Protegiria i mantindria els espais naturals que ja hi ha. Així mateix potenciaria i implicaria més a 
les entitats juvenils, i contaria i escoltaria la veu dels meus conciutadans.” Victor Sanchis Martí (40 anys) Esplai 
Natura, Manises

i les famílies, què diuen d’aixó?

Municipis amb grups fent coses g: Almassora, Alqueries,  Aielo de Malferit, Benicàssim, Borriana, Manises,   Mislata,  Picassent,  Polinyà de 
Xúquer,  Quart de Poblet i Xirivella


