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La veu dels col·laboradors i destinataris 
dels projectes de Fundesplai

equip de la brigada de manteniment i obres participant en el curs de cuina

Des de fa dues 
setmanes, cada 
matí l’aarón aga-

fa el tren per realitzar el 
curs de cuina de nivell 
2, un dels cursos gratu-
ïts per a persones a l’a-
tur que ofereix Fundes-
plai (Fundació Catalana 
de l’Esplai), subvencio-
nats pel Servei d’ocupa-
ció de Catalunya (SoC) 
i cofinançats pel Fons 
Social Europeu i de la 
Iniciativa d’ocupació 
Juvenil. 

Trobant-se a l’atur, l’A-
arón ha decidit destinar 
el seu temps a formar-se 
per poder dedicar-se, en 
un futur, a allò que més li 
agrada: “M’agrada molt 
la cuina des de sempre, 
però mai havia pensat 

“La rectoria ara és un equipament 
totalment sostenible i accessible”

“M’agradaria poder 
dedicar la meva 
vida a la cuina” 

Brigada de manteniment i obres d’AceS,
HAN TREBALLAT EN LES OBRES DE REFORMA DE LA RECTORIA DE LA SELVA

Les reformes de la planta 
baixa, la primera planta i 
els exteriors, així com la 
instal·lació d’un ascensor 
i la millora dels lavabos i 
del menjador van comple-
tar les obres de la casa de 
colònies de la Rectoria de 
la Selva (Navés, Solsonès) 
per tal de convertir-la en 
un equipament totalment 
sostenible i accessible. 
Aquestes obres que s’han 

dut a terme a la Rectoria 
de la Selva són la tercera 
fase, després d’una pri-
mera en què es va millo-
rar la piscina i una sego-
na, inaugurada el passat 
21 d’abril, on es va remo-
delar la segona planta i 
la teulada. Àlex Pararols, 
cap de manteniment, afir-
ma que aquesta ha estat 
una obra integral i desta-
ca el fet que la Rectoria 

“ara és un equipament 
totalment sostenible i 
accessible”.
Totes aquestes obres 
s’han fet gràcies al pro-
jecte Leader, les ajudes 
que concedeix la Unió 
Europea pel desenvo-
lupament del món ru-
ral, i al fons del 0,7% de 
l’IRPF del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat.

Aarón, 21 anys, Vilanova i la Geltrú

en la possibilitat de dedi-
car-m’hi, fins que aquest 
estiu vaig treballar d’aju-
dant. Volia aspirar a més 
i, com que actualment no 
tinc treball, he decidit es-
tudiar per poder arribar 
a viure de la cuina”. 

Sobre el curs destaca 
la relació amb els seus 
companys, la bona feina 
del professor i tot el que 
estan aprenent. I és que, 
segons diu, tot i que està 
desitjant arribar a la part 
més pràctica del curs, 
gràcies a la teoria que 
estan realitzant aquests 
dies està aprenent mol-
tes coses que desconei-
xia. L’Aarón confia que 
aquesta formació l’ajuda-
rà a complir el seu somni 
d’arribar a ser xef o cap 
de cuina.  

Ismael Peña-López 
@ictlogist 
#CA14fundesplai 
La @fundesplai va 
donar 4.500 beques 
per a activitats 
d’estiu, un 33% 
més que any 
anterior. WOW

Toni Mora 
@1971TONIMORA
Rafael Ribó, Síndic 
de greuges, com 
sempre brillant, 
incisiu i motivador. 
Els infants tenen 
drets #dretallleure 
ConsellAssessor  
@fundesplai

Neus Munte  
@neusmunte
I ara a l’Hospitalet 
de Llobregat al 45è 
aniversari del @
ClubBellvitge Amb 
la seva Capsa dels 
Somnis. Bona feina!

Arci Solidarietà  
@ArciSol  
"Siamo stanchi ma 
col cuore pieno"  
| "We are tired but 
our hearts are filled 
with joy"!  
@setmanajoventut 
@fundesplai
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