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La participació és un dels grans paradigmes de la nostra societat moderna 
i un dels eixos fonamentals de la ciutadania i de la inclusió social, per tant, 
és un dret bàsic per a qualsevol jove. La participació juvenil és, en si matei-
xa, un objectiu i un mitjà fonamental per als professionals que treballen amb 
gent jove. En general, es té la convicció que la joventut no participa, i és una 
idea compartida des de l’educador del lleure fins al professorat dels centres 
educatius. Aquest punt de partida es concreta, en la pràctica, en els escassos 
mecanismes de participació que es faciliten.

Tots entenem que la participació és crucial en la construcció vital de les perso-
nes, tant en el seu present com en el futur. Però hi ha una sèrie de condicions 
que determinen que el jove contacti amb els espais de participació existents o 
en construeixi de nous: l’accés a l’educació, a la cultura, les diferències soci-
oeconòmiques, etc.

Els equipaments, els espais i les institucions que treballen amb joves haurien 
de plantejar i dissenyar les intervencions sota la perspectiva de la participació, 
pensant que aquests joves assoliran bona part dels seus objectius vitals i que 
arribaran a la vida adulta amb les màximes oportunitats.

Potser, primer de tot, ens hem de preguntar què entenem per participació? I 
sobretot, què entenem per participació juvenil?, tenint en compte que la parti-
cipació no és la mateixa en una persona adulta, que té la vida construïda i que 
pot arribar a estar més o menys implicada en els espais de participació, que 
en una persona jove, que està en un procés de construcció de la seva identitat 
i que viu la participació com un espai per adquirir els recursos de millora de 
la seva ciutadania.

Entenem la participació juvenil com la capacitat dels joves i les joves d’inci-
dir en el procés de presa de decisions de tot allò que afecta les seves vides: el 
seu entorn, les seves relacions i les possibilitats de desenvolupament personal 
i col•lectiu. La participació és un dret que permet desenvolupar allò que es 
vol, amb les màximes oportunitats, que permet formar part d’un grup, que 
promou la inclusió i on es poden desenvolupar processos de ciutadania i de 
presa de decisions cabdals per assolir responsabilitats i oportunitats.

El debat sorgeix quan apareixen certs posicionaments crítics que posen en 
evidència que el model actual no està donant resposta a les necessitats dels i 
les joves, perquè sovint es fan propostes de generar espais de participació des 
d’un model adultocràtic, que no s’adapten a la realitat dels mateixos joves. 
Per tant, no només es tracta d’un problema d’intervenció, sinó també de com 
entenem el paper de la gent jove en la construcció de la ciutadania i la seva 
participació en la societat on viu. A banda de la dicotomia de si el jove parti-
cipa o no en aquests espais, la figura del dinamitzador juvenil ha de ser la de 
la persona facilitadora que promogui la participació.

Treballar per als joves i des dels 
joves és educar en participació 
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UN CENTRE 
DE CULTURA 
DIFERENT

Es tracta de 
que les per-
sones joves 
siguen les 
protago-
nistes

Els dinamitzadors i les dinamitzadores juvenils han de facilitar la 
participació jove i trobar respostes i alternatives a un model exis-
tent que necessita redefinir-se. I han de cercar eines vives i capaces 
d’adaptar-se al moment d’incertesa i de canvis que estem vivint. El 
repte està a trobar ancoratges en un moment on tot canvia a gran 
velocitat, tal com planteja el sociòleg polonès Zygmunt Bauman. 
En definitiva, el repte és cercar mecanismes de reflexió que ajudin a 
trobar eines per als professionals i des dels mateixos professionals 
que estan intervenint al territori, i sobretot construir aquest procés 
des dels joves i per a ells.

Tenint en compte que vivim immersos en una societat desigual i 
condicionada pels recursos personals i socials, la participació no n’està al marge i també està 
estretament lligada a condicionants com l’exclusió i la inclusió. Per tant, la participació i 
l’exercici dels drets tenen un paper fonamental en les situacions de desigualtat.  La partici-
pació, doncs, no sols està relacionada amb processos d’exclusió, sinó també, i sobretot, en 
l’exercici dels drets dels joves.

La complexitat en l’atenció de l’accés a la participació ens obliga a cercar eines metodològi-
ques i de lectura de la realitat que no poden ser senzilles. Per tant, cerquem una mirada en la 
intervenció que s’enriqueixi de la dinamització comunitària, l’animació sociocultural, la soci-
ologia, l’antropologia, l’educació social i la gestió comunitària i participativa en equipaments 
juvenils. En definitiva, es necessita gent que faci treball directe i, alhora, de construcció de 
polítiques públiques.
Tots entenem que la participació és crucial en la construcció vital de les persones, tant en el 
seu present com en el futur. Però hi ha una sèrie de condicions que determinen que el jove 
contacti amb els espais de participació existents o en construeixi de nous: l’accés a l’educació, 
a la cultura, les diferències socioeconòmiques, etc.
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Es creen 
espais per 
a joves 
que estan 
pensats 
per adults

Cal fer 
política 

pública des 
dels joves i 

per a ells

La quantitat d’eines tècniques i metodològiques que hem de menester per entendre la realitat 
canviant i les necessitats dels joves i adaptar-nos-hi, determina el nostre paper de dinamitzadors 
juvenils, ens obliga a crear aliances amb altres professionals i a generar processos de participació 
en els quals els mateixos joves diguin què volen i com ho necessiten. Sor-
geix, per tant, la necessitat de treballar en xarxa i en l’àmbit comunitari, 
de treballar el conflicte en les relacions entre joves i amb els joves com 
quelcom quotidià i positiu, de crear nous mecanismes de comunicació 
entre les institucions i els joves i les joves, de crear projectes que treballin 
des de la seva diversitat, etc.

En un moment de crisi com el que estem vivint, pren un protagonisme 
especial el teixit social que es formalitza a través de propostes autogesti-
onades on els joves i les joves tenen total autonomia i responsabilitat. Un 
escenari post 15-M, que qüestiona el posicionament adultocràtic pel qual 
els professionals o les administracions definim com i quins han de ser els 
espais de participació, ens obliga a canviar el nostre rol com a professi-
onals, passant de ser directius a ser facilitadors. Un canvi que implica deixar de dir com i què 
s’ha de fer per donar suport als espais propis de creació i participació dels i les joves que siguin 
diversos, canviants, diferents i heterogenis pels quals hem de navegar. En definitiva, un model 
que promogui una ciutadania activa i faci dels dinamitzadors uns acompanyants educatius.

Per concloure, per treballar per a la gent jove cal treballar des de la gent jove i amb ella. D’aquí 
se’n deriva la tasca de dinamització que s’ha de desenvolupar independentment de la categoria 
professional que es tingui (informador, tècnic, dinamitzador, educador, animador, etc.). Es tracta 
que el jovent conegui la seva realitat i adquireixi eines per transformar-la en col•lectivitat i des 
de valors com el suport mutu i la solidaritat. La persona dinamitzadora l’acompanyarà però no 

decidirà mai per ell o ella. Aquesta és una feina complexa però apassio-
nant on els professionals i les professionals desenvoluparem diferents rols 
i haurem de ser conscients de quan i com els estem exercint.

Com a educadors busquem, en tot moment, la relació personal i l’educació 
en el canvi d’actituds i valors, estimulant els joves per afavorir l’acció i te-
nint en compte els seus interessos, valors, formes de pensar i possibilitats. 
Hem d’ajudar a cercar les claus i les portes que s’han d’obrir, en igualtat 
d’oportunitats, als joves que estan construint el seu futur.

Cèlia Premat, Antonio Alcántara i Albert Giner
Membres del grup motor de la Viqui Guia Jove
Article publicat a E-JOVENTUT, Espai Virtual de Recursos per a les Polítiques de Joventut - GENCAT (17/12/15)
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Associar-se és unir gent, ampliar 

visions, crèixer en tamany. Una as-

sociació no és un grup d’amics que 

fan coses. Els grups estables, inte-

grats dins de la mateixa associació 

fan que persones diferents acaben 

trobant-se i fent coses juntes.

L’esplai és un projecte educatiu de 

temps lliure infantil dirigit per 

voluntaris/àries joves, en el que 

xiquets i xiquetes i les seues famí-

lies s’eduquen per a poder ser ciu-

tadans actius. Aprenem mitjan-

çant el joc, el diàleg, la descoberta,  

l’aventura, la imaginació i el risc–

intel·lectual, amb la col·laboració i 

aprenentatge compartit.

Sabem que no som iguals a totes 

les edats, per això ens dividim per 

grups per a poder adaptar-nos a les 

diferents etapes evolutives. Fun-

cionem a Benicàssim des de 2006 

fent activitats principalment els 

dissabtes i els cap de setmana.

Apostem pel respecte a la llibertat 

de creences i per la igualtat d’opor-

tunitats de totes les persones per a 

participar, i volem ensenyar des 

de menuts a ser responsables i a 

implicar-se en resoldre els proble-

mes que ens afecten, i millorar la 

societat. Fem esplai perquè sabem 

que educar al temps lliure és una 

eina forta per al canvi social, per-

què volem fomentar les interre-

lacions sense ànim de lucre com 

manera crear altres xarxes d’in-

tercanvi i aprenentatge entre els 

ciutadans i també fem esplai per 

satisfacció personal, perquè ho 

passem bé, perquè ens divertim 

i aprenem junt amb xiquets i xi-

quetes.GRUP 
“ESPLAI 

CATAFLAI”



la unió 
fa la força

4 GRUPS ESTABLES:

- Esplai Cataflai
- Consum ecològic

- Batucada
- Humanos y casas, 

jocs de taula

GRUP DE CONSUM 
ECOLÒGIC
El grup de consum naix de la necessitat 

d´accedir de manera estable i econòmica 

a productes frescs d´origen ecològic, els 

mateixos pares/mares i col·laboradors 

de la Maranya ens organitzem per a po-

der rebre la cistella una vegada a la set-

mana o quinzenalment. 

El grup de consum pactem amb els pro-

ductors i productores una oferta de ver-

dura de temporada, collida al moment i 

pa acabat de fornejar. Volem fomentar 

hàbits i actituds saludables i de comerç 

local i de proximitat.

Estem DIMECRES ALTERNS PER LA 

VESPRADA al local.

GRUP DE BATUCA-
DA
El grup de batucada “Baturanya” naix 

al 2014 amb un grup de gent amb mol-

tes ganes d’aprendre ritmes i tocar en 

grup de forma divertida. Actualment té 

14 membres, fa actuacions al municipi 

i voltants i té ja un bon repertori i ex-

periències. És un grup obert a tot tipus 

d’edats, assatja tots els DILLUNS a les 

21h al C/Ausiàs March de Benicàssim 

quan fa bon temps, i al Moll del Raïm 

durant l’hivern. Si t’apeteix participar, 

apunta’t!

GRUP DE JOCS 
“HUMANOS Y CA-
SAS”
El grup estable Humanos y Casas és un 

grup de joves que gaudeixen de jugar a 

jocs de taula i de rol. Compromesos amb 

un tipus d’oci alternatiu, es reuneixen 

al voltant de la seua afició i tracten de 
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promoure aquest tipus d’oci. A més, col-

laboren amb altres entitats relacionades 

amb aquest tema i porten un canal de 

YouTube, per donar a conéixer els jocs 

de taula i rol.

Dungeons and dragons, Mouse guard, 

Jernhest, Los kobolds se han comido a 

mi bebe, Star Wars: al filo del imperio, 

El libro de la locura, Space alert, Perudo, 

Timeline, Takenoko, Through the ages,

Star Wars: X wing, Zombis 15’...

Partides: els dissabtes per la vesprada. 

Vine a jugar!

ENTITATS “EMMA-
RANYADES”
En aquest espai, i vinculats amb la nos-

tra activitat estan:

- Associació de Cases de Joventut de 

Castelló: Espurna de Betxí, Joves d’Al-

queries, Joves d’Almassora.

- Associació d’Alumnes de Benicàssim 

(AAB)

- Federació d’Associacions d’Estudiants 

(FADES)

- Federació Valenciana de Cases de Jo-

ventut (FVCJ)

- Escola de Formació de la FVCJ

- Associació Esplais Valencians (AEV)



CON-
VER-
SES 

ENTRE 
BASTI-
DORS

ARECIA 
AGUIRRE

Ens alcem juntes amb sensacions diverses, percepcions col·

lectives i sentiments personals. Maranya avui és moltes coses, 

però d’avui endavant serà moltes altres. Ens agraden les con·

verses entre bastidors, creuar les nostres veus, qüestionar·nos 

i fer camí…

Virginia: «Jo crec que tampoc sabem molt bé que és Maranya, 

ha sigut una cosa, ara es una altra i a partir d’ara mateix serà 

el que vulguem que siga» (animadora voluntària de la Casa).

Ricky: «Doncs jo ho tinc clar, per a mi, la creació i l’inici de 

Maranya, veure nàixer Maranya ha sigut com la represen·

tació màxima de que quan la gent s’agrupa per lluitar contra 

una causa les coses realment funcionen. Maranya és com la 

finalitat d’eixa unió de dir: ‘no! Nosaltres tenim uns drets com 

a persones i com a joves i pensem que hem de lluitar per ells’ i 

això va fer la unió que després va desenvolupar aquesta Casa 

de Joventut. Té un inici com a potencia de que és de veres que 

la unió fa la força. Jo pense que el que hem aconseguit a la 

Casa és el més proper que anem a estar d’aconseguir arribar 

a esta utopia que té l’ideari de Maranya». (activista de Hu·

manos y Casas).

Lydia: «És cert, i per això Maranya és gran part de la meua 

vida, he estat ací molts anys i encara estic i no tinc intenci·

ons d’anar·me’n tampoc. És un lloc que quan entres t’ impacta 

perquè sempre veus a algú treballant, fent coses que els agra·

da i vullgues o no vullgues acabes fent també el que t’agrada. 

Saps que pots eixir, sí, però no vols, és part teua i sempre aca·

bes ací» (monitora d’Esplai).

Armand: «Això ens ocorre perquè realment és un espai de 

participació en llibertat i responsabilitat. Espais on la gent 

participe, s’implique, milite,…  des de la responsabilitat i l’ab·

soluta llibertat. Maranya és un centre on bullen les idees i es 

poden materialitzar, en que una persona que tinga un somni 

i hi dedique energies, trobarà gent que podrà acompanyar·lo. 

Això és una olla en ebullició, és una escola de vida, per apren·

dre a conviure, per aprendre a ser lliure i responsable» (acti·

vista del grup de consum).

Noel: «Per això a mi Maranya em sembla que és un espai que 

té moltes possibilitats, no vos sembla? És un espai, que des del 

punt de vista dels joves és on podem fer molt més del que ens 

adonem què podem fer. El problema de Maranya és que dona 

molt, però exigeix molt, necessita molt de treball per a traure 

tots eixos grups que volem i totes les activitats que voldriem 

fer. Però encara així la sensació sempre és bona i sempre vols 

més» (animador voluntari de la Casa).

Miquelet: «Si, però és un espai on els joves poden sentir·se 

part d’algo molt important, de tindre l’oportunitat de crear 

la seua propia persona. Per a mi Maranya és aprenentatge, 

moments molt importants, records, molt bons records,… » (ex 

activista de la Casa)

Ana María: «Es cierto, para mi siempre ha sido como una se·

gunda casa. Empecé por una acampada y continué apuntán·

dome a otras actividades como el teatro. Para mi el teatro 

desde la Casa era maravilloso, cada viernes por la tarde yo es·

taba deseando salir del colegio y siempre pensaba: ‘esta tarde 
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Els noms 

et trien 

a tu, tu 

poses 

nom a 

les coses 

però el 

nom et 

pren i 

arriba 

un mo·

ment en 

el que ja 

no te’l 

pots lle·

var de 

damunt

teatro, ¡¡que bien!!’ Era una cosa que me gustaba mucho. Empecé 

por Lydia y ya me empecé a juntar con la gente de aquí que qui·

eras o no se les coge mucho cariño y dije ‘pues sigo’ y seguí. Ni tan 

siquiera yo hubiera dicho como he llegado aquí, pero he llegado. 

A lo mejor si no hubiera sido por Lydia no hubiera sabido que me 

gustaba tanto el teatro, y si no hubiera sido por Víctor no estaría 

yo mañana a punto de empezar el curso de monitores. Por eso, 

claro que Maranya es aprendizaje pero sin olvidarnos de que es 

oportunidad de cambio, de crecer…» (sòcia i voluntària).

Iván: «Exacte, jo pense que Maranya son espais on pots contri·

buir sempre per participar fent diverses activitats, aprenent 

fins i tot a canviar un poc el món, a fer coses diferents a les tí·

piques, sempre fent el que t’agrada i proporcionant un oci dife·

rent. Jo perquè ja porte molts anys ací i a part de tindre diferents 

vivències i compartir espais, amistats, moltes coses,…és un espai 

també on aprendre i sobretot on gaudir» (activista d’Esplai).

Pauleta: «El mateix em va passar ahir mentres recordava, son 

moltes coses, no pot ser una cosa perquè és com la vida, perquè 

què es la vida?, no pots definir la vida perquè aquesta son moltes 

coses i Maranya és vida. Per a mi hi ha hagut un abans i un des·

près, desprès de pertànyer a Maranya. Maranya és una forma 

de veure’s al món i no d’estar al món sense més» (ex activista de 

la Casa).

Jose: «Yo creo que es un espacio que se está construyendo conti·

nuamente. Desde luego es algo necesario que no existía, el que 

teníamos parecido desapareció, se trasladó aquí y se convirtió en 

algo más grande. Es necesario en la sociedad y yo siempre tengo 

la sensación de que se va a acabar. De que digo ‘‘buah... de esta 

no salimos’ y siempre me sorprende porque siempre se está rein·

ventando. Siempre, de pronto vuelve a surgir. Evidentemente te 

gustaría que la gente se implicara, que más gente participara de 

esto, porque creo que puede aportar muchas cosas. Yo creo que 

continúas porque crees en ello y porque piensas que alguna vez 

va a despegar con el volumen que te gustaría que tuviera, creo 

que antes o después despegará al nivel que nos gustaría a todos.» 

(activista grupo consumo y mantenimiento de local).

Víctor: «Jo m’he deixat dir que Maranya és una bola de neu per 

a mi perquè el repte és que la bola de neu cada vegada es fa més 

gran perquè les persones que va agafant no marxen, no se’n 

van, es mouen dins de Maranya, es mouen en els espais perquè 

les persones necessitem estar militant, estar treballant amb els 

demès, fer solidaritat, sentir·nos que aportem quelcom al món i 

podem fer·ho en molts llocs, no només en Maranya. La Maranya 

permet moltes formes de fer·ho. I si marxes dels espais perquè 

et canses, són transformacions dins del mateix espai i fan que la 

bola de neu es faci gran.» (animador voluntari de la Casa).

Miquelet: «Això és el que te de bo Maranya, la diversitat, que hi 

ha molts grups, diferents edats, gustos distints i activitats diver·

ses, gent que arriba i gent que marxa. Per això Maranya pot ser 

el que cadascú vulga que siga» (ex activista de la Casa).

Els noms et trien a tu, tu poses nom a les coses però el nom et pren 

i arriba un moment en el que ja no te’l pots llevar de damunt.
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EL PROJECTE DE CENTRE 
JUVENIL DE BENICÀSSIM 

(12 A 17 ANYS) 
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El Centre Juvenil és propietat dels jo-
ves que l’utilitzen. Ací es tenen molts 
drets derivats de que és només per a 
ells. I això mola. Però també s’adqui-
reixen compromisos (obligacions no, 
que sona malament...). Ara... tranqui-
litat... que cap d’ells és massa dur! En 
el fons és que ens agrada sentir dir 
això de “com es nota que estàs a la 
Maranya”, perquè es nota... Es nota en 
l’autonomia i la capacitat d’organitza-
ció, es nota en la responsabilitat i es 
nota en l’escala de valors de la gent 
jove que xafa el local... Vaja, que som 
més solidàries, més ecologistes, més 
justos/es, i menys passotes front a 
una injustícia. Màster Maranyer! 

Què fem exactament? Tu t’inscrius 
a una activitat, i et fas soci/òcia (car-
net i tot...) i després, si vols, tries una 
responsabilitat de la llista, i un ratet 
cada setmana (quan pots) et passes 
pel local a fer-la. No es sol tardar més 
de 15 minutets. I si no saps per on ti-
rar, per ací està Noel, l’animador juve-
nil, que pot orientar-te. S’organitzen 
activitats i grups com guitarra, teatre, 
cuina... així coneixem gent nova.

L’horari del Centre Juvenil és tots els 
dijous, divendres i dissabtes per les 
vesprades a partir de les 17h. Aquest 
projecte és possible gràcies a la col-
laboració dels pares amb les seves 
quotes anuals, que cobreix totes les 
despeses del mateix.

El Centre Juvenil està coordinat amb 
els 10 Centres Juvenils i Cases de 
Joventut de la FVCJ, i fem un seguit 
d’activitats comuns que fan que els 
adolescents es troben amb altres 
iguals i gaudisquen de la possibilitat 
de viatjar.

Les activitats d’enguany 2016-17 són:

Tallers:

- Dijous de 17:00 a 18:30 taller de tea-
tre tot l’any
- Divendres de 17:30 a 19:00 taller de 
arduino primer trimestre
- Divendres de 17:30 a 19:00 taller de 
cuina segon trimestre
- Divendres de 17:30 a 19:00 taller de 
jocs de taula tercer trimestre

Activitats:

- Tardor i joventut el 28 i 29 d’octubre. 
31 casa del terror
- 26-27 de novembre excursió al Saló 
del Manga a Barcelona
- 16 de desembre l’art del consum
- 30 de gener dia de la Pau
- 10 de febrer montem uns curts
- 8 de març dia de la dona i jornada 
feminista el 11 i 12
- 21 a 23 de abril pren la teua ciutat
- 6 de maig joc solidari
- 12 de maig torneig de futbol
- 9 de juny Festa fi de curs

Sopars els següents divendres de 
20h a 00h:

- 18 de novembre
- 27 de gener
- 24 de febrer
- 31 de març
- 28 d’abril
- 26 de maig
- 23 de juny

Una metodologia concreta que ensenye 

a participar assumint responsabilitats, 

organitzant activitats i treballant valors 

com la solidaritat o l’ecologia

A partir 
dels 12 
anys l’ofer-
ta d’oci 
educatiu a 
Benicàssim 
és escassa, 
i els joves 
no tenen 
on anar o 
fer coses



22/09/16 a les 18:00h JORNADA INAUGU-
RAL. El temps lliure com a espai de par-
ticipació ciutadana, a càrrec d’Antonio 
Alcàntara, professor de la UB/UG,   membre 
de l’equip pedagògic de l’Ateneu 9barris.

27/10/16 a les 18:00h Bullying a les au-
les: algunes claus per detectar-lo, a càr-
rec d’experta en mediació estudiantil.

24/11/16 a les 18:00h Violència de gène-
re entre adolescents, dades i propostes, 
a càrrec d’animadora juvenil amb experièn-
cia en intervenció en instituts.

22/12/16 a les 18:00h Els joves no parti-
cipen, o no hem sabut com fer-ho? Pre-
sentació de l’estudi autonòmic d’ús del 
temps lliure dels joves de la FVCJ, a càr-
rec de representants de la FVCJ.

26/01/17 a les 18:00h L’educació pel 
desarmament. 10 claus per no pagar 
les guerres! a càrrec de representant de la 
Fundació per la Pau de Barcelona (per con-
firmar).

23/02/17 a les 18:00h El meu fill no es 
droga. La presència de les drogues als 
instituts i al carrer, a càrrec de personal 
voluntari de programes de prevenció a Va-
lència.

30/03/17 a les 18:00h Dret al lleure i 
deures, a càrrec de Toni Solano, director 
del IES Bovalar (per confirmar).
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L’any pas-

sat vam 

organitzar 

el RECREA 

LA TEUA 

CIUTAT 

2015, en-

guany vo-

lem seguir 

el projecte 

amb nous 

debats 

CICLE DE
XARRADES 
ANUAL
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27/04/17 a les 18:00h Taula redona amb dades de 
diferents ONGD’s i les problemàtiques,.. a càrrec 
de representants de diferents ONGD’s de drets hu-
mans.

18/05/17 a les 18:00h La jornada reduïda dels 
nostres infants a l’escola, a càrrec de representants 
de colegis amb experiència en la seua implantació.

15/06/17 a les 18:00h Títol per concretar a partir 
de sondeig entre assistents a les anteriors.

*CURS DE MONITORS-MAT HOMOLOGAT PER GVA 
IVAJ, de l’1 al 30 de juliol de 2017 195 €

*CURS D’EDUCADOR DE MENJADOR HOMOLO-
GAT PER GVA IVAJ, 15 i 22 d’octubre de 2016
45 €

*CURS DE RECURSOS PER A LUDOTEQUES HO-
MOLOGAT PER GVA IVAJ, 18 i 25 de febrer de 2016
45 €

*CURS DE TEATRE de l’1 d’octubre de 2016 al 31 de 
juny de 2017, tots els dijous de 17h a 18,30h
15 € de quota d’associat

*WIFI GRATUÏT A TOTHOM QUE L’USE AMB RES-
PONSABILITAT

*VOLS USAR L’ESPAI PER A ACTIVITATS? FES PRO-
POSTA!

*ESPAI D’ESTUDI LLIURE PER A JOVES

CURSOS
I SERVEIS

Organitzem 

cursos homo-

logats i mono-

gràfics per a 

joves i públic 

en general

Sovint ens hem preguntat què podríem fer en 
la vida: podríem aprendre a tocar la guitarra, a 
ballar, a preparar un viatge, a cuinar, a parlar 
molts idiomes, a llegir aqueix llibre tant fa-
mós, anar a un concert del teu grup favorit... 
Moltes vegades hem volgut ser les heroïnes 
de moltes escenes que ens passen pel carrer, 
ajudar a una persona quan em sigut consci-
ents que ens tocava actuar, fer feliços als nos-
tres amics i amigues perquè ells i elles ens han 
fet feliços a nosaltres també. Hem intentat no 
fallar a ningú i hem intentat seguir els nostres 
somnis. Ara podríem fer un recull de totes les 
coses que hem aconseguit, aqueix títol uni-
versitari, acabar aqueix llibre, fer un pas avant 
sobre la nostra meta, fer un desig realitat...

Ara que ja hem decorat la nostra vida ens toca 
gaudir d’aqueixes experiències, per això jo es-
tic gaudint de la meva contínua experiència 
com a monitora en Maranya, perquè ací puc 
fer tot allò que sempre he volgut, escriure po-
esia i que agrade a la gent, pintar amb un grup 
d’amics, preparar acampades i activitats per a 
xiquetes i xiquets, anar de viatge amb la resta 
de voluntàries... Jo crec que sols tenim certs 
moments per a gaudir del que ens fa sentir 
vius, per això vaig a seguir gaudint d’aquest 
moment, que espere que dure tants anys com 
puga.

Lydia Ferrando Ramos
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PROGRA-
MACIÓ 

ANUAL DE 
L’ESPLAI 

CATA-

FLAI

1-OCT INICI DE L’AVENTURA: EN BUSCA DE LA MASCOTA PERDUDA! L’esplai 
comença i farem activitats per a tots els grups de benvinguda. L’activitat serà 
fora del local.
8-OCT DIA DE L’AMIC: JUGUEM A LA PLAÇA! Convida als teus amics i ami-
gues. Activitats a les places de benicàssim: jocs gegants i de grup, cerques del 
tresor,...
15-OCT TALLER D’ESTAMPACIÓ: ENS FEM LA SAMARRETA! Fabricarem les 
nostres samarretes amb mètodes d’estampació i serigrafia. Has de dur la teua 
samarreta blanca!
22-OCT SENT EL RITME! Arribats des del Brasil els ritmes de la batucada en-
vairan el nostre cos... i no podreeem paraaaar!!!!
29-OCT HALLOWEEN ESPLAIER. Muntarem de la coneguda Casa del Terror de 
la Maranya. Aprendrem a fer un autèntic maquillatge zombie.
5-NOV EXPRESSA’T! Farem expressió corporal.
12-NOV I TU QUÈ PENSES? Serem redactors d’informatius, càmeres, presen-
tadors i tècnics. Farem entrevistes i editarem un mitjà de comunicació!
19-NOV ESPORTS COL·LABORATIUS Cansat/da de fer sempre els mateixos es-
ports? futbol, basquet, pàdel, tennis, voley, hockey, vine i prova!
26/27-NOV LA LLUNA I LA CIUTAT (BENICÀSSIM) Les llunes són les nits que 
fem a l’esplai. Dormirem al nostre local, amb contes, jocs i moments per des-
cobrir els racons més bonics de la nostra ciutat. Ens trobem al local a migdia i 
les famílies estan convidades al desdejuni del diumenge.
3-DES ART A L’ABAST! Trauràs l’artista que portes dins!
10-DES MENJA’T EL MÓN! Joc solidari on coneixerem la realitat de diferents 
països del món!
17-DES FESTA D’HIVERN AMB FAMÍLIES I AMICS
Ens juntarem xiquets, xiquetes, mares, pares i monis! Assemblea, revisió del 
trimestre i noves propostes. Esmorzarot i amic invisible!
Els pares i mares esteu convidats a vindre des de les 12:30 hores!

2n TRIMESTRE
14-GEN ESPLAICHEF: ESPECIAL FESTES
Supera els reptes que tenim proposats en aquest concurs de cuina. Contarem 
amb la presència d’un xef molt especial.
21-GEN ACTIVITAT OBERTA AL POBLE PER LES FESTES LOCALS
realitzarem diverses activitats infantils (tallers, xocolatada, teatre, contacon-
tes...) a la plaça dels dolors per tal que tots els xiquets/es puguen gaudir i 
conèixer el nostre esplai.
28/29-GEN LA LLUNA I EL BOSC A BETXÍ
la lluna tindrà lloc a betxí on gaudirem d’una nit màgica plena de sorpreses, 
contes i somnis per complir.
4-FEB CONTA’M UN CONTE
uns personatges molt especials ens visitaran per adentrar-nos en un món de 
conte i fantasia. puja a la nau que ens enlairem!
11-FEB DIA DE L’AMIC: JOCS DE TAULA - EUROGAMES
sempre jugueu als mateixos jocs? monopoly, parxis, cartes, scrabble,... vine i 
descobrirem nous jocs! qui serà més àgil?
18-FEB COM FER-SE LA MOTXILLA?
s’apropa la cita més important de l’any i per això hi ha que
preparar-se. aprendrem jugant a fer-nos bé la motxilla.
25/26-FEB NIT DE PIJAMES A MANISES
anirem a manises (valència) a lluir els nostres super-pijames i ens trobarem 
amb els amics de l’associació esplais valencians.
4-MAR EXCURSIÓ A LA MUNTANYA
prepara el teu pack senderista perque ens anem d’excursió al desert de les 
palmes! Eixida a les 10h
11-MAR AGRICULTORS PER UN DIA
sabem d’on ve el que menjem? ens convertirem en agricultors per preparar el 
nostre propi hort!
25-MAR VIATGEM PEL MÓN
passatgers al tren!!!! puja i gaudiràs d’un meravellós recorregut per tot el món 
i les seues cultures i tradicions.

1r TRIMESTRE

3n TRIMESTRE
1-ABR FESTA DE PASQUA
Gaudirem de moltes sorpreses. A les 12:30h les families 
vindran al local per fer l’assemblea trimestral i pica-pi-
ca.
8/9-ABR ALBERGADA AMB L’AEV
Prepareu motxilles de nou!
29-ABR VOLEM DESCOBRIR!
Visita al museu de belles arts i/o al planetari de Castelló. 
Eixida a les 10h
6-MAI MÚSICA PER TOT ARREU!
La música envaeix l’esplai, fer ritmes, crear melodies i 
explotar totes les nostres habilitats musicals!
13/14-MAI LA LLUNA I LA NIT (ALQUERIES)
Fem nit a Alqueries descobrint els secrets d’una nit de 
lluna plena. 
20-MAI DIA DE L’AMIC: FOTOGYMKANA PELS DRETS 
HUMANS
Farem una gran fotogymkana per a conèixer i treballar 
la situació dels drets humans a la societat.
27-MAI RALLY GUARRO
Torna una de les activitats històriques de l’esplai!!! por-
ta roba que es puga tacar perque ningú sap el que pot 
passar...
3-JUN EXCURSIÓ A LA PLATJA
Ens agrada caminar, i descobrir nous camins. Quedem a 
les 10h perquè ens done més temps!
10-JUN ACCIÓ SORPRESA AL POBLE
Benicàssim mereix tindre’ns al record...
17-JUN FESTA D’ANIVERSARI: 10 ANYS D’EDUCACIÓ 
AL TEMPS LLIURE A BENICÀSSIM!
Complim 10 anys! Una jornada plena d’activitats, re-
cords i sorpreses. NO POTS FALTAR!
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Dades clau del Centre 
durant 2016

            JUNTA 

      DIRECTIVA

PRESIDENT: Noel Tomás Benítez

SECRETÀRIA: Aitana Coderch González

TRESORERA: Lala Hussein

VOCALIES:  Juanjo Castillo, Raquel Ro-

dríguez i Sandra Arnau

   HORARI

Obert al públic: Els dimarts, dijous i di-
vendres de 17h a 20h

Grups: 
Els dimecres vesprada alterns - consum
Els dissabtes mati - Esplai
Els dissabtes vesprada - jocs de taula

COMPTES ANUALS

Despeses 2015: 18.350,06 €:

- lloguer: 4.425,02 €
- despesa corrent:1.976,23 €
- activitats: 9.228,60 €
- gestió de l’entitat: 508,20 €
- manteniment local: 2.206,01 €
- quotes: 6,00 €

Ingressos 2015: 19.947,92 €

- quotes: 5.745,00 €
- donatius: 651,56 €
- cursos: 3.908,00 €
- donatiu treball voluntari: 3.885,23 €
- subvencions: 5.757,85 €
- ingressos financers 0,28 €

RESULTAT 2015: 1.597,86 €

01

02

03
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Membres de:
Associació de Cases de Joventut de Castelló
Federació Valenciana de Cases de Joventut

Col·laboracions públiques:
- Generalitat Valenciana - GVA JOVE
- Diputació de Castelló
- Ajuntament de Benicàssim

AQUEST PROJECTE ES SOSTÉ EN GRAN PART PER LES 
QUOTES I DONACIONS DE PERSONES QUE CREUEN 
QUE ALTRA CULTURA ÉS POSSIBLE.
SI VOLS COL·LABORAR, POTS TRIAR QUALSEVOL DE 
LES SEGÚENTS QÜOTES:

- PERSONA SÒCIA: 15 A 60 €/A L’ANY
- PATRÓ DEL PROJECTE: 10 A 30 €/AL MES

El nostre compte de banc és:
TRIODOS BANK
ES25 1491 0001 2920 2531 2121

CCJ La Maranya de Benicàssim 2011-2016
info@lamaranya.org
www.lamaranya.org

amb el 
suport


