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La foto

L’entitat de lleure presenta un nou projecte pedagògic

notícia

Movibaix vol que els més
joves coneguin Catalunya

Movibaix és dedica a formar en el lleure nens i joves
zones prioritàries, amb la intenció
d’aprofundir cada cop més en el
coneixement de la demarcació i de
realitzar una progressió al llarg dels
anys. La proposta pren com a punt
de partida el Baix Llobregat i l’àrea
metropolitana i té com a cloenda la
zona dels Prepirineus i dels Pirineus orientals.
Segons Núria Valls, responsable del Departament d’Entitats de
Movibaix, “la intenció del nostre
programa pedagògic és que tots els

infants i joves tinguin l’oportunitat
de gaudir de la naturalesa i la cultura de Catalunya; és una manera de
conèixer la identitat i la diversitat del
nostre país. El projecte -continuaconsta de 126 excursions, la qual
cosa significa una gran varietat i la
impossibilitat que el jovent pugui
avorrir-se amb unes sortides que
expressen una manera divertida,
creativa i solidària de viure el temps
lliure, en una societat cada cop més
tancada”.

IMACNA

El col·lectiu Movibaix, moviment
que integra entitats de lleure infantils i juvenils del Baix Llobregat i
L’Hospitalet, va presentar de manera oficial el passat 25 de març el
seu nou programa pedagògic anomenat Explorar Catalunya. A l’acte,
celebrat al Consell Comarcal del
Baix Llobregat, van assistir el conseller de Medi Ambient, Albert Vilalta, la coordinadora del programa
pedagògic, Roser Batlle, el president de Movibaix, Joan Batlle i la
consellera de Joventut del Consell,
África Lorente.
El projecte pedagògic Explorar
Catalunya és un intent de l’entitat
per fomentar entre els més joves
els valors de la identitat cultural i el
respecte a la diversitat, a través
d’un seguit d’excursions pels indrets més representatius del país.
El programa, que ja porta uns mesos aplicant-se, està pensat perquè
es desenvolupi al llarg de diverses
temporades i, d’aquesta manera,
aconseguir que tots els infants i joves de Movibaix, entre els 3 i els
17 anys, puguin conèixer els paratges catalans programats. Per a cada grup d’edat s’han atribuït unes

ARXIU

VICENÇ RUIZ

Setmana Santa amb Espriu. La Comissió de Festes del Centre va organitzar el passat 29 de març a l’Església Santa Eulàlia de Mèrida un recital de poesia, cant i dansa dedicat
al poeta català Salvador Espriu, com a preludi de la Setmana Santa. A
l’acte van participar la Coral Heura, l’Esbart Sant Martí de Torrelles, el
Grup de Música de Vic i el col·lectiu Verba del Quadre Escènic del Centre Catòlic, que va recitar el poema Setmana Santa d’aquest autor. La
resta de peces també feien referència a aquestes festes.

