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Sabíeu que 
el compte de 
Twitter de 
@fundesplai 
ja té més de 
4.200 
seguidors?

@fundacioesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org 
twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai
telèfon: : 93 474 74 74

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

Joan, nen del centre d’Esplai Xerinola 
(sant carles de la ràpita)

“El Joan explica a la plana següent les seves raons per anar 
a l’esplai però a la vegada ens envia aquesta magnífica 

creació que volem compartir amb vosaltres. Gràcies, Joan!”

Directora del cE El tricicle, 
esplai que fa trenta anys

“res hauria estat possible 
sense el treball 

en equip i en xarxa”

Glòria pedró Villarino, sant Joan Despí

“El compromís de moltes per-
sones, entitats i administraci-
ons ha estat vital en aquests 
30 anys. Sense això, res hauria 
estat possible”. Amb aquestes 
paraules Glòria Pedró, direc-
tora del CE El Tricicle (Sant 
Joan Despí) va resumir els 
agraïments en la celebració 
dels 30 anys de l’entitat. 

L’acte, que va tenir lloc el 
dissabte 1 d’octubre a la 
plaça del Mercat de Sant 
Joan Despí, va comptar 
amb la presència dels set 
responsables que han pas-
sat per aquest llarg recorre-
gut: l'alcalde Antoni Pove-
da i altres representats de 

l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí; Marta Vilalta, direc-
tora general de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya; 
Carles Barba, vicepresident 
de Fundesplai; representats 
d'entitats del poble, i esplais 
de la Federació Catalana de 
l'Esplai i els infants, joves, 
famílies i monitors i moni-
tores.

Durant el matí es van oferir 
activitats per als infants, jo-
ves i famílies del municipi. 
Aprofitant l'aniversari, van 
inaugurar l’exposició foto-
gràfica "30 anys triciclejant" 
que recull la història, trajec-
tòria i projectes de l'entitat. 

Pilar Gargallo 
@PiGaOt     
(27/10/2016) A 
@fundesplai com-
partint visió vers 
les confluències 
educatives x educar 
ciutadans: el temps 
escolar i el de lleure. 
#transformarledu-
cacio

Cinta 
@cinta_gsentis  
(21/10/2016) Súper 
interessant i enriqui-
dora l'experiència 
#setmanadretsjoven-
tut amb @fundesplai 
Moltes gràcies

@NoeRivasNoe     
(01/10/2016) Quin 
plaer compartir el 
30è aniversari d'a-
quest grans amics 
de l'ESPLAI EL TRICI-
CLE. @EsplaiTricicle 
#santJoanDespi 
@fundesplai
 

David Minoves  
@davidminoves   
(12/10/2016) Taller de 
fer pà a la casa de 
colònies, un clàssic 
de les #vacancesenfa-
mília de @fundesplai 
#vidadepare #viu-
lestiu
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Generacions. Tots els directors/es que ha tingut i té el CE Tricicle


