Més de 2.000 infants i joves participaran en les activitats de lleure de Setmana Santa de la Fundació Pere Tarrés
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Més de 2.200 infants i joves participaran en les activitats de lleure que la Fundació Pere Tarrés i els seus centres d’esplai i
centres socioeducatius adherits han preparat per a les vacances escolars de Setmana Santa. Entre les propostes hi ha casals,
colònies, campaments, rutes organitzades pels centres d’esplai del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC)
de la Fundació Pere Tarrés. Tot això gràcies al suport d’un equip de 313 monitors i monitores, la majoria d’ells voluntaris.

Les activitats de lleure s’han consolidat com una alternativa de qualitat per conciliar la vida laboral i familiar dels pares i mares
durant les vacances escolars. Els casals, colònies i campaments permeten educar en valors a través d’un centre d’interès que
vertebra la proposta educativa i vivencial que permet que els infants visquin com a nens i creixin com a persones. L’objectiu és
que, gràcies a aquestes activitats, els participants aprenguin a conviure, desenvolupin habilitats i augmentin la seva autonomia
personal.
A més, des de la Fundació Pere Tarrés també s’ofereix a les famílies estades en les seves cases colònies dins del programa
Vacances en família.
Un moment ideal per a formar-se com a monitor i director de lleure
Les vacances de Setmana Santa són una època idònia per formar-se com a monitor/a i director/a de lleure. Així ho faran els
115 alumnes dels cursos residencials que es realitzarà a la casa de colònies de La Sala del 13 al 18 d’abril, i els 40 alumnes
del curs Brúixola, també en format residencial, destinat a premonitors i premonitores que vulguin iniciar-se en l’educació en el
lleure i que es durà a terme del 14 al 17 d’abril a la casa de colònies Montsant de Vilaller (Alta Ribargorça).
Els cursos residencials esdevenen un espai de convivència i formació vivencial intensiva que permeten que alumnes i
professors comparteixin experiències i reflexions al voltat del lleure, combinant les classes magistrals amb les sessions
pràctiques i el treball en petits grups.
Es consolida el model de Vacances en família
Gaudir d’un temps de descans amb tota la família a un preu econòmic i amb un programa d’activitats dissenyat segons les
edats de cada participant és el que la Fundació Pere Tarrés proposa en les seves Vacances en família. Una proposta
alternativa al turisme tradicional i que en els darrers anys ha tingut una àmplia acceptació per part del públic.
Enguany la Fundació Pere Tarrés proposa 4 opcions diferents amb programes d’activitats dissenyats segons les edats de cada
participant i on es combinen esport, cultura i sortides a punts d’interès de l’entorn on estan situats els allotjaments. Amb el
programa “Vacances en família” infants i adults comparteixen l’esperit de les colònies d’estiu: dormir en lliteres, portar la
motxilla, visitar llocs emblemàtics i fer excursions en plena natura, una gimcana o jocs de nit, sempre acompanyats pels nostres
monitors i convivint amb altres famílies. “Gaudir de les vacances junts participant de les mateixes activitats cohesiona i
enriqueix a tota la família, i encara més si es fa al costat d’altres famílies amb les que compartir i intercanviar experiències”,
explica el responsable del programa “Vacances en família”, Pere Vives.
Entre les cases de colònies que ofereixen activitats per a famílies destaca Artur Martorell a Calafell (a la Costa Daurada), una
destinació ideal per combinar el descans a la platja amb activitats cultural com les visites a la Ciutadella ibèrica o el Port de
Vilanova i la Geltrú. Per als que prefereixen la muntanya es poden decantar per La Sala a La Pobla de Lillet (Berguedà), Santa
Maria del Roure a Cantonigròs (Osona), o La Ruca (Bages).
La Fundació Pere Tarrés és l’entitat de lleure més gran de Catalunya, amb 199 centres d’esplai a Catalunya i Mallorca que
apleguen 22.000 infants i 4.500 monitors.
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