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El Periódico, la millor informació de 
teatre i ara també la millor butaca

entrades.elperiodico.cat

xarxa esplai 

camp de treball. Mas Cabalies (Ogassa) acollirà els participants arribats d'arreu de l'estat. FOTO: Josep M. valls.

J. M. valls. En les pobla-
cions on la principal 
activitat econòmica és 
el turisme, durant el mes 
d’agost hi ha moltes 
famílies que treballen i 
és quan més necessiten 
l’organització d’un casal 
d’estiu que ofereixi una 
opció de lleure de quali-
tat per als seus fills.

Aquest és el cas de la 
vila de Roses, al Baix 
Empordà, on l’ajun-

tament impulsa un 
casal d’estiu per donar 
resposta a aquesta 
necessitat. Aquest casal, 
que enguany gestiona 
Fundesplai, acollirà més 
de 450 nens i nenes que 
podran practicar esports 
o fer tallers d’arts escè-
niques, combinats amb 
els refrescants banys a 
les platges o a la piscina 
i les excursions per 
conèixer l’entorn natural 
més proper.

J. M. valls. El mes d’agost 
també és una bona 
oportunitat per formar-
se amb vista a tenir més 
oportunitats laborals. El 
Centre d’Estudis de l’Es-
plai ofereix dos cursos 
que comencen a finals 
d’aquest mes: el Curs 
de Monitor/a d’Activi-
tats de lleure Infantil i 
Juvenil, que s’organitza 
al carrer llàstics de 
Barcelona del 25 d’agost 
al 14 de setembre; i el 

Curs de Director d’Acti-
vitats de lleure Infantil i 
Juvenil, que es fa al GE 
Espurnes, d’Esplugues 
de llobregat, del 25 d’a-
gost al 28 de setembre. 
El primer té un preu de 
233 € (150 € per a edu-
cadors de la Federació) i 
el segon de 333 € (250 
€ per a educadors de la 
Federació). 

+informació i inscripcions:

93 551 15 33 i 
cee@fundesplai.org.

Obert a l’agost!

Formació a l'estiu

Casal d’estiu a Roses

 Joves compromesos. Projecte “Jo-Ven! DiSueña y Construye tu Comunidad”

Fundación esplai promou 
el protagonisme dels joves 
en la transformació social

Posar en mar-
xa iniciatives 
socioeducatives 

de caràcter comuni-
tari promogudes per 
grups de joves com-
promesos, promoure 
que siguin protago-
nistes del canvi soci-
al i enfortir el treball 
en xarxa amb altres 
entitats. aquests 
són els objectius del 
projecte "Jo-Ven! 
DiSueña y Construye 
tu Comunidad" que 

impulsa Fundación 
Esplai. 

Mitjançant "Jo-Ven!", 
Fundación Esplai va llan-
çar una convocatòria ober-
ta a la qual grups de joves 
de diferents territoris van 
presentar els seus projec-
tes de millora de la comu-
nitat. Posteriorment, se'n 
van seleccionar cinc: “Club 
d’Esplai” del CE Son Oliva 
(Palma, Mallorca), “Jóve-
nes Monitores del Moli-
nar” de l’Esplai El Molinar 
(Palma, Mallorca), “Re-
creos Motor Cultural” de 
l’IES Sierra de Almenara 
(Lorca, Múrcia), saló man-
ga ''Akibacon” d’un grup 

de joves de la localitat de 
San Andrés y Sauces (La 
Palma) i “El saco de las 
ideas” dels joves del centre 
cultural de Villanueva de 
Algaidas (Màlaga).

compartir
experiències 
i formar-se
Les 17 persones joves inte-
grants dels grups escollits 
participen del 19 al 31 de 
juliol en un camp de tre-
ball, on, a més de compar-
tir experiències en unes 
convivències, es formen 
per dur endavant el seu 
projecte. Finalment, des-
prés del camp de treball, 
les persones joves partici-

pants tornaran a les seves 
comunitats, on, amb l'a-
companyament de Fun-
dación Esplai, posaran en 
marxa les seves iniciatives. 

Fundación Esplai, amb 
"Jo-Ven! DiSueña y Cons-
truye tu Comunidad", vol 
impulsar i consolidar  
una xarxa de grups im-
pulsors en diferents ter-
ritoris que contribueixin 
amb les seves accions a 
promoure la ciutadania 
compromesa, la transfor-
mació social i el desen-
volupament comunitari, 
especialment en aquells 
barris o zones amb més 
mancances i dificultats.
 

Un bon moment per formar-se!

Virgina 
Pareja

@v_pareja 


