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Mirall
Programa
d’inclusió
sociolaboral 
adreçat a joves 
migrants.

Escola catalana
Reportatge i opi-
nions sobre 
el model educa-
tiu català.  

proposta 
educativa
Encoratja’t se centra 
en la igualtat de gènere 
i la violència zero.
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barris de la Generalitat en 
col·laboració amb l’Ajun-
tament del Prat. 

Obra de l'arquitecte Car-
les Ferrater, el va concebre 
com un equipament funci-
onal però emblemàtic. 

compromís 
educatiu i social
Ajudar a desenvolupar la 
tasca educativa i social 
amb infants, joves i famí-
lies és una de les priori-
tats de l’equipament. En 
aquests 10 anys hi han 
passat milers d’infants 
i joves en activitats com 

sions de CO2 en un 50% 
al llarg d'un any. 

L’equipament compta 
amb un Pla d'accessibili-
tat que el converteix en un 
edifici accessible segons la 
normativa actual. Sense 
barreres arquitectòniques 
a l'exterior (urbanísti-
ques) i a l'interior (edi-
ficació), així com sense 
barreres de comunicació.

La inauguració de 
CENTRE ESPLAI 
el 5 i 6 de maig de 

2007 va suposar la cul-
minació del procés de 
construcció de la seu 
corporativa de Fun-
desplai com a element 
potenciador de l’acció 
de l’entitat.

Tres van ser els motius que 
expliquen l’emplaçament i 
la singularitat de l’equipa-
ment: el compromís social 
i educatiu, el compromís 
mediambiental i d’acces-
sibilitat i el fet de situar-
se en un barri com Sant 
Cosme i un municipi com 
el Prat de Llobregat, que 
en els darrers anys s’està 
convertint en un impor-
tant pol de comunicacions 
i activitat (aeroport, Línia 
9 del metro, Amazon...).

un edifici singular 
en un barri en 
transformació
CENTRE ESPLAI s’ha 
convertit al llarg d’a-
quests anys en un edifici 
singular i en un dels ele-
ments que ha contribuït 
a la transformació urba-
nística i social del barri 
impulsada per la Llei de 

 seu de Fundesplai. L’edifici ha contribuït a la transformació del barri de Sant Cosme al Prat de Llobregat 

cEntrE EspLai, 10 anys 
d’un equipament referent 

casals, colònies, tallers de 
natura, jornades formati-
ves, espais familiars, etc. 

La important millora en 
els espais de treball ha 
permès a les més de 200 
persones de l’equip d’es-
tructura desenvolupar la 
seva tasca diària en esco-
les, esplais, entitats..., de 
manera més eficaç.

A més, Fundesplai, com 
a entitat plenament 
compromesa amb el seu 
entorn més proper, CEN-
TRE ESPLAI ha acollit 
nombroses activitats de 

dinamització comunità-
ria. Cal destacar que una 
de les entitats més signi-
ficatives de Sant Cosme 
és el GISC, el centre d’es-
plai del barri, associat a 
Fundesplai que, des de 
1971, dinamitza el lleure 
educatiu de Sant Cosme. 

sostenible i accessible
CENTRE ESPLAI és un 
edifici innovador, soste-
nible, eloqüent i integrat 
en el seu entorn, que in-
corpora mesures d'es-
talvi energètic i d'aigua 
que s'estima que poden 
arribar a reduir les emis-

Mira 
el vídeo 
de 
CENTRE 
ESPLAI!

Alexandre 
Pararols
cap de 
patrimoni 

Un estudi elaborat per 
l’empresa GAPS, amb 
una mostra representa-
tiva de 227 habitants 
del barri de Sant Cosme 
del Prat de Llobregat, 
indica que Fundesplai 
és una organització 
àmpliament coneguda 
entre els residents del 
barri (80% afirma que 
la coneix) i molt ben 
apreciada entre aquells 
que la coneixen, amb 
una mitjana de 7,8 
sobre 10 i un 80% de 

notables o excel·lents 
entre els qui la valoren.

Així mateix, entre els 
qui la coneixen, tres 
quartes parts afirmen 
que la construcció de 
CENTRE ESPLAI i la 
presència de Fundesplai 
en els darrers 10 anys 
ha ajudat a millorar el 
barri. Principalment, la 
Fundació ha permès 
que nens i joves tinguin 
accés a activitats i els 
ha apropat a qüestions 
culturals que d’altra 

manera no hi haurien 
pogut accedir, a més 
que els manté fora 
dels carrers. Igualment, 
una altra de les raons 
més comentades és 
que la seva presència 
ha ajudat a millorar la 
imatge del barri. També 
en destaquen la tasca 
social, la capacitat d’a-
treure persones d’altres 
llocs al barri i l’impacte 
econòmic positiu.

Pel que fa al nivell de 
coneixement dels diver-

sos serveis i activitats 
de Fundesplai n’hi ha 
que són àmpliament 
coneguts, com ara la 
Festa Esplai (78%) i la 
Piscina (67%), d’al-
tres que ho són per 
una mica menys de la 
meitat dels enquestats 
com per exemple el 
Restaurant/Cafeteria 
(48%) o el Casal d’Es-
tiu (45%), mentre que 
d’altres ho són minori-
tàriament en percentat-
ges entre l’11% (Jove 

Valor) i el 35% (Esplai 
GISC).

La valoració de serveis i 
activitats entre aquells 
que les coneixen és 
molt bona, en tots els 
casos superen el 7,5 i 
es mouen entre 7,6 i 
9,3 de mitjana.

L’evolució del barri 
de sant cosme
L’àmplia majoria dels 
enquestats considera 
que el barri de Sant 
Cosme ha millorat en 

els darrers 10 anys. Així 
ho afirma el 80% dels 
residents que hi porten 
més de 10 anys i dos 
terços dels que porten 
en porten menys.

A l’hora d’identificar 
els principals elements 
de millora del barri 
destaquen els trans-
ports, amb l’arribada 
del metro (47%), la 
menor percepció de la 
delinqüència (40%) o la 
rehabilitació d’edificis i 
carrers (39%).

Els veïns de Sant Cosme valoren amb un 7,8 la presència de Fundesplai

 Opinió
anna 

romeu
Vicepresidenta 
de Patrimoni, 
Medi Ambient 

i Qualitat

El 6 de maig de 2007, 
quan vam inaugurar 
CENTRE ESPLAI, dèiem 
que era la culminació 
d’un somni. Un somni 
d’un grup molt nombrós 
de persones, entitats, 
empreses i adminis-
tracions. Encara recor-
do aquelles llargues 
reunions de l’equip del 
Pla Director de CENTRE 
ESPLAI, dirigit pel Carles 
Castells, en què anàvem 
perfilant com crèiem que 
havia de ser el nostre 
equipament. El volíem 
socialment coherent, 
totalment accessible, 
mediambientalment 
sostenible, obert al barri, 
tan maco com fos possi-
ble... i tantes coses més! 
Ja han passat 10 anys. I 
amb la perspectiva del 
temps traanscorregut, 
ja podem afirmar que 
aquell somni s’ha fet 
realitat. Que des de CEN-
TRE ESPLAI som capaços 
de desenvolupar progra-
mes que arriben a més 
de 230.000 persones 
de Catalunya, Espanya i 
el món. Amb un equipa-
ment que materialitza 
la missió i els valors de 
Fundesplai. Gràcies a 
totes les persones que 
ho heu fet possible!

Un somni  
fet realitat
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