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L’ESPLAI EL MONOGRÀFIC

La Fundació presenta les seves
propostes de política municipal
La Fundació Catalana de l’Esplai ha elaborat un seguit de propos-
tes per garantir el lleure educatiu arreu de Catalunya, que ha fet 
arribar als partits que concorren a les eleccions municipals del 22 
de maig. El document va ser la base del debat del Consell Assessor 
de la Fundació, celebrat el 6 d’abril. PÀG. 3-4.

D’esquerra a dreta, Montserrat Ginés, Jaume Lanaspa, Josep Lluís 
Cleries i Josep Gassó que va demanar més suport per al Tercer Sector 
en temps de crisi. Va ser en la presentació del llibre “Ciutadania i 
Inclusió Social”, el 8 de febrer. L’acte va tenir lloc al CaixaForum de
Barcelona, amb l’assistència de més de 300 persones. PÀG. 15-17.
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INCLOU LA CAMPANYA “ENCERTA L’ESTIU” ORGANITZADA DIRECTAMENT PER LA FUNDACIÓ

El 8 de maig Festa Esplai obre les portes a les activitats d’estiu
El diumenge 8 de maig se celebrarà, al Parc Nou del Prat del Llobregat, la 25 edició de
Festa Esplai, la gran celebració anual de la Fundació Catalana de l’Esplai que serveix com
 cloenda del curs dels esplais i per donar el tret de sortida a la campanya d’activitats “Un
stiu per a tothom!” que inclou les activitats que proposen els esplais i les que organitza 
rectament la Fundació a través del programa “Encerta l’Estiu”, amb casals i campaments 
ortius amb la col·laboració de la Fundació del Barça. Un any més “Un estiu per a tothom!”
eix ajuts i beques per a les famílies que es troben en situació d’atur. PÀG. 6-7

“Per bé i per mal, 
els catalans som una 
societat dinàmica”

El director de la càtedra de Nous
Lideratges d’Esade, analitza
l’estudi que ha codirigit, Valors 
tous en temps durs, que mostra 
quins són els valors emergents 
de la societat catalana en el con-
text de l’Enquesta Europea de 
Valors 2009. PÀGPP . 30-31. 

S’inaugura la casa de
colònies Viladoms de Baix
Pàg. 9

La Fundació s’adhereix a
l’Agenda 21 de Barcelona
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Accedo 2.0, una xarxa
social per a les perso-
nes amb discapacitat
intel·lectual
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Casals als Centres d’Esplai
d’Itauguá i Pilar, al Paraguai
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Se celebra el III Congrés
del Tercer TT Sector Social
Pàg. 26-27

   www.esplai.org F U N D A C I Ó  C ATA L A N A  D E  L ’ E S P L A I

Un Club de Suport 
més participatiu

Suport Associatiu ha renovat el 
seu Club de Suport proporcio-
nant a les entitats coneixements, 
experiència, eines i recursos per 
dur a terme la seva missió en les
millors condicions i d’una ma-
nera més participativa.
PÀGPP . 28-29
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Presentació del llibre
“Ciutadania i Inclusió Social”

Enguany, més que mai, cal
“Un estiu per a tothom!”


