d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i

novembre 2013 / núm. 70

05

www.esplai.cat

xarxa esplai
Club de Suport.

La Trobada anual marcarà l’inici de les celebracions de l’aniversari

Suport Associatiu, 25 anys
al costat de les entitats
@suport_org

Víctor
García

E

l proper 12 de
desembre Suport
Associatiu celebrarà al Club d’Esplai
Bellvitge la seva III
Trobada anual d'Entitats del Club de Suport. La trobada, que
pren per lema "25 anys
al costat de les entitats", marcarà el tret
d’inici de la celebració
d’aquest aniversari de
l’entitat.

La jornada d’enguany girarà entorn de la capacitat de mobilització de les
entitats. En aquest sentit,
es presentaran quatre
experiències destacades:
l’Assemblea Nacional de
Catalunya explicarà com
es va gestionar el voluntariat de la Via Catalana
cap a la Independència;
el Club Muntanyenc Sant
Cugat ens parlarà de la
regularització dels treballadors dels clubs esportius, implantant una
nova forma de treballar.
També coneixerem les experiències de la Fundació

E-inclusión.

L’equip humà de Suport Associatiu. Tècnics compromesos i altament qualificats per assessorar les entitats.

d’Atenció als Dependents
i de la Fundació Catalana
de l’Esplai, que exposaran
les claus de l’èxit de projectes relacionats amb el
compromís i la implicació
dels seus usuaris i treballadors.
La jornada se celebrarà
al Club d’Esplai Bellvitge,
primera seu de Suport Associatiu quan es va constituir l’any 1988. Durant

la Trobada s’inaugurarà
una exposició on es podran repassar aquests 25
anys d’història: des de l'inici de l’entitat, creada per
ajudar els esplais del Movibaix a millorar la seva
gestió laboral, econòmica
i jurídica; fins al moment
actual, que es dóna assessorament a més de 1.000
associacions i fundacions. També es recordarà

moments clau de suport,
com la presentació dels
programes informàtics

Jornada anual de Suport Associatiu

12 de desembre de 2013, a les 17 h
Club d’Esplai Bellvitge Rambla Marina, 161-177
L’Hospitalet de Llobregat

Informació i inscripcions: www.suport.org

Capacitar la ciutadania
per a la inserció sociolaboral
la jornada, es van desenvolupar tres espais de treball on es van abordar els
temes de l’emprenedoria,
les migracions, i els joves
educadors, plantejats sota
la perspectiva de l'e-inclusió. També es va presentar el programa de certificació oficial de Microsoft
Beca.MOS.

Cristina
Espinosa

E

ls reptes de l'e-inclusió passen per
fer possible que les
tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) ajudin les persones en risc d'exclusió social i laboral a incrementar les seves possibilitats
per a una ciutadania
activa. Aquest va ser l'eix
del Fòrum #einclusion13 que el dijous 21 de
novembre va aplegar 150
representants de 50 entitats d'arreu del Estat.

Miguel González-Sancho, responsable de la Comissió Europea de
l’Agenda Digital, Imma Mayol, directora general de la Fundación
Esplai, i Cesk Gasulla, responsable de programes d’E-inclusió de
la Fundación, en la presentació del Fòrum #einclusión13. Foto: A. Valle

A la trobada es van poder
compartir experiències entre professionals, organitzacions socials, voluntaris,
persones del món acadèmic vingudes de diferents

llocs de l'Estat i amb diverses vivències en programes
d'e-inclusió, amb l'objectiu
de seguir creixent en tots
els sentits.
Durant la primera part de

@nvallsc

Núria Valls
Gerent
de Suport
Associatiu

Redoblem
el nostre
compromís
amb
les entitats!
Sembla mentida, però
ja fa 25 anys que vam
crear Suport Associa
tiu! Vam començar a
Bellvitge donant suport
als esplais del Movibaix
i ara estem assessorant
més de 1.000 entitats
d’arreu de Catalunya.
I és que ha estat un
període en el qual, al
nostre país, el tercer
sector ha viscut una
evolució impressionant,
esdevenint un agent
clau i imprescindible per
tal d’avançar cap a una
societat més igualitària,
participativa i cohesio
nada.
Ara, però, el paper de
les entitats socials és
més difícil que mai: la
crisi ens aboca a haver
d’atendre moltes més
necessitats, amb molts
menys recursos. Per
aconseguir-ho, des de
Suport Associatiu redo
blem el nostre compro
mís i il·lusió en l’objec
tiu pel qual vam néixer
fa 25 anys: ajudar les
entitats a millorar la
gestió perquè puguin
dedicar al màxim de
recursos a complir les
seves missions.
Junts ho aconseguirem!

Tercer Sector

Se celebra el Fòrum #einclusion13

@cespinosah

de gestió o del Pla d’Informatització d’Associacions.

Opinió

El Fòrum també va incloure un espai on la
Fundación Esplai va poder compartir els reptes
d’e-inclusió pel 2014 a
través dels seus programes
"Red Conecta", "Conecta
Jove", "Red Conecta Migracions" i InserTIC.

Les entitats
socials
s'apleguen
per esdevenir
un sector més fort

L

a Fundació
Catalana de
l'Esplai participarà en el IV Congrés
del Tercer Sector
Social, organitzat per
la Taula d'entitats del
Tercer Sector Social
de Catalunya durant
els dies 27, 28 i 29
de novembre. Amb
el lema "Avançar
en igualtat i drets
socials", el principal
objectiu del Congrés
és aconseguir fer un
nou pas endavant per
esdevenir un sector

més fort, més compromès, més reconegut i més influent.
Durant aquestes jornades, es podrà participar
en diferents col·loquis,
debats i conèixer les experiències més innovadores de les entitats a
l'Àgora d'Experiències.
“D’altra banda, Suport
Associatiu disposarà
d’un estand per assessorar gratuïtament totes les entitats del congrés que ho desitgin en
temes de gestió”.

