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Un any més la Fundació Ca-
talana de l’Esplai ha orga-
nitzat la campanya “Un 

estiu per a tothom!”. Enguany, tot 
i la crisi, s’ha pogut mantenir el nú-
mero de participants, gràcies a la 
campanya de beques. 

En total s’han realitzat 546 tandes 
d’activitats,  entre casals, colònies, 
campaments de natura, rutes i camps 
de treball.

Aquest manteniment de les activitats 
s’ha aconseguit, en bona part, grà-
cies a la campanya de beques que, 
per tercer any, impulsa la Fundació. 
Enguany s’han atorgat 1.029 beques, 
amb un augment del 2,7% dels in-
fants i joves beneficiaris i del 17,6% 
pel que fa al número de famílies be-
neficiàries.

BALANÇ DE LA CAMPANYA “UN ESTIU PER A TOTHOM!”

Es manté la participació a 
les activitats d’estiu 
Un 17,6% més de famílies reben una beca de la Fundació Catalana de l’Esplai

Cleries i Reig visiten les activitats d’estiu de la Fundació Catalana de l’Esplai

El 16 de juliol, el conseller de 
Benestar Social i Família, Josep 
Lluís Cleries i el director general 
de Joventut, Toni Reig, van visitar 
els equipaments de natura que la 
Fundació Catalana de l’Esplai té 
a Vilanova de Sau.
Van ser rebuts i acompanyats 
per Josep Gassó, president de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, i 
altres responsables de l’entitat, 
així com,  l’alcalde de Vilanova de 
Sau, Joan Riera.
Durant la seva estada, el conse-
ller i el director general van poder 
visitar la colònia de la Federació 
ASEM, un grup de 55 nens i ne-
nes discapacitades per malalties 
musculars.

La Fundació Catalana de l’esplai 
va estar present els dies 9,10 i 11 
de novembre al II Congrés Eu-
ropeu del Voluntariat, celebrat a 
Barcelona.
Ester García, gerent del Centre 
d’Estudis de la Fundació Catalana 
de l’Esplai va fer una intervenció 
sobre la formació de les persones 
voluntàries. A la darrera jornada, 
el Museu Marítim de Barcelona 
va acollir el Marketplace, un espai 
d’intercanvi entre empreses i enti-
tats de voluntariat, on va participar 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
amb un espai compartit amb Mi-
crosoft, empresa que dóna suport 
als programes Connecta. 

El passat 15 de novembre,  CEN-
TRE ESPLAI va rebre la visita de 
Pasqual Maragall. El President 
de la Generalitat va ser rebut per 
Josep Gassó, Carles Barba i Anna 
Romeu president i vicepresidents 
de la Fundació Catalana de l’Es-
plai, per la membre del patronat, 
Rosa Romeu,  i per Alexandre Pa-
redols, responsable de Patrimoni 
de la Fundació, que li van ensenyar 
l’equipament i van celebrar una re-
unió.  No era la primera vegada que 

Josep Gassó, president de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, 
va participar a les Jornades de 
Reflexió i Debat organitzades per 
la Càtedra de Lideratges i Gober-
nança Democràtica d’Esade al 
monestir de Sant Benet de Bages 
els dies 26 i 27 de setembre. 
En aquesta trobada, que se cele-
bra anualment, han participat un 
centenar de reconeguts empresa-
ris i polítics espanyols que van 
reflexionar sobre les qüestions 
que planteja el lideratge i com 
donar respostes globals a la cri-
si. La trobada va comptar amb la 
participació, entre d’altres, d’Ar-

La Fundació present al II Congrés 
Europeu del Voluntariat 

Josep Gassó a les 
jornades de Sant Benet

tur Mas, Joaquín Almunia, Felipe 
González o Jordi Pujol. Durant la 
jornada de 2011, es va presentar 
també el llibre que recull les re-
flexions de les persones partici-
pants a les jornades de 2010 i on 
també va participar Josep Gassó. 
A la seva intervenció d’alesho-
res, Gassó va avançar alguns te-
mes que han estat centrals durant 
aquest mesos com la preocupació 
per la infància en risc i l’atur ju-
venil, la necessitat d’establir un 
nou paradigma de relació entre 
les ONG i l’Administració públi-
ca o de fixar clàusules socials en 
els contractes públics. 
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Estand de la Fundació i Microsoft al Marketplace
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Pasqual Maragall visitava CEN-
TRE ESPLAI. El 16 de desembre 
de 2005 ja havia vingut, amb mo-
tiu d’una visita a les obres d’aquest 
equipament que es va inaugurar el 
maig de 2007 i que ha contribuït a 
canviar el paisatge del barri de Sant 
Cosme del Prat de Llobregat. Ara, 
sis anys després d’aquella primera 
visita, Maragall ha pogut conèixer 
de primera mà les diferents depen-
dències de CENTRE ESPLAI de 
primera mà. 

Pasqual Maragall 
visita CENTRE ESPLAI


