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Intercanvi internacional
de joves francesos i catalans

Espai familiar
El Niu de Centre Esplai

Josefina Morgado Pérez. 16 anys.
Participants a l'intercanvi internacional

Mónica Almaro, en primer pla,
amb la seva filla a l’espai familiar El Niu

"Hem après a escoltar-nos
millor, nous idiomes i sobretot
a conviure en família"

"A El Niu compartim
amb altres famílies
el dia a dia de la criança"

.@fundacioesplai
laura rubio serrano
@laurarubio_
18 d'octubre
laura rubio serrano ha
retuitat Fundesplai
Aquest curs
#ApS
#aprenentatgeservei a
Educació Social via el
projecte Encoratja't de
@fundesplai Tindrem
tres grups participant!
Alexandre
@alex_2ROD
10 d'octubre
Damos la #bienvenida
a nuestra nueva
#becaria en
@Trypaeropuerto
gracias a
@fundesplai
#meliaspain
#rsc
Miquel Àngel Díaz
@MiquelAngelDiaz
12 de setembre
En resposta a
@mariabrunob
@fundesplai i 2 més
Gràcies a vosaltres x fer
xarxa a Gavà x treballar
a a favor d'empoderar
la gent jove!
citilab @citilab
5 de setembre
Proud to be nominated to
@AllDigitalEU Awards
for 'Innova't', with
@fundesplai
@i2CAT
@gencat
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M

és de 30 joves francesos de centres de lleure de les regions de
Pribac (Haute-Garonne, a 15
km de Toulouse) i Lafrançaise
(Tarn-et-Garonne, a 60 km de
Toulouse) i joves catalans dels
esplais Tricicle de Sant Joan
Despí, Can Serra de l’Hospitalet i el GISC del Prat van participar entre el 23 i 31 de juliol
en un intercanvi internacional
que es va fer a l’escola de natura de Cal Ganxo (Castelldefels) i Centre Esplai (el Prat de
Llobregat).
L’objectiu de l’intercanvi va ser
compartir experiències i problemàtiques comunes que afecten les
persones joves a Catalunya i Fran-

ça i que es van plasmar en un vídeo
titulat “Lo que era y lo que soy / Ce
qui était et ce que je suis”.
“Hem après a escoltar-nos millor, nous idiomes i sobretot a
conviure en família”, explica la
Josefina, una de les participants
a l’intercanvi, que va tenir com
a objectius compartir experiències i problemàtiques comunes
que afecten les persones joves a
Catalunya i França com el protagonisme dels joves, el treball i la
inclusió.

Mira
el vídeo!

“

M’encanta. Em sento
com si estigués a
casa. La meva filla
es relaciona amb amics i
nosaltres parlem del dia
a dia de la criança amb
altres famílies.”

Així defineix la Mónica Almaro, mare d’una nena de 3
anys del Prat de Llobregat,
El Niu, l’espai de petita infància dinamitzat per professionals que té Fundesplai a
la seva seu del barri de Sant
Cosme.
El Niu va començar a funcionar al novembre de 2016 i,
des de llavors, acull famílies
amb infants de 0 a 6 en què

Aquest espai
familiar de
Fundesplai va
començar el
novembre de 2016
els més petits poden jugar
i fer activitats educatives,
mentre mares i pares poden
jugar amb els seus fills/es o
compartir inquietuds al voltant de temes com l’educació, l’alimentació... amb el
suport de professionals.
Més informació:

www.fundesplai.org
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