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Premis al Voluntariat 
de Fundación Esplai 
El  28 de juny es va celebrar a Madrid l’acte de lliurament dels Premis 
Fundación Esplai al Voluntariat, que enguany han arribat a la tercera 
edició.  Els guardons, que volen donar visibilitat a la tasca de les per-
sones voluntàries, han premiat Esteve Clopés Fosch en la modalitat de 
trajectòria i David López Corbelle en la modalitat juvenil. Pàg. 6 i 7. 

Enguany, s’han rebut un 30%  més de demandes per a beques de colònies 
i casals d’estiu, a les quals la Fundació Catalana de l’Esplai hi ha pogut fer 
front amb més donacions. Precisament, la Marató per la Pobresa ha donat 
150.000 euros a la campanya “Un estiu per a tothom!” per becar infants 
sense recursos econòmics per tal que facin activitats d’estiu. Pàg. 3-4.

 
La Fundació dEstina EL 5% dEL cost dE LEs EstadEs a bEcar 

actiVitats dE LLEurE PEr a inFants sEnsE rEcursos

La crisi està afectant la capacitat dels pares i les mares de gaudir, a l’agost, d’uns dies de vacances, amb els fills, en plena natura. Per aquest mo-
tiu, la Fundació Catalana de l’Esplai ha ofert les seves cases de colònies, per a que, durant el mes d’agost, les famílies puguin fer estades d’una 
setmana a pensió completa a preus socials. Per exemple, una setmana per a dos adults i dos nens fins a 12 anys, a pensió completa, en les cases 
de colònies amb piscina i activitats de natura –com rutes en piragua– , té un cost de només 499 €, és a dir, menys de 125 € per persona. A més, 
la Fundació destina el 5% del que paguin les famílies per aquestes estades  a becar activitats de lleure d’infants en situació d’exclusió social.  
MonogràFiC  Pàg. 15-17.

“ser emprenedor 
és el futur”  
El jove empresari Pau garcia-
Milà va aconseguir l’èxit amb 
eyeOs,  un entorn d’escriptori 
web que segueix el concepte 
“d’emmagatzemar al núvol”.  
Com ell explica, “en moments 
difícils com ara hi ha moltes 
més possibilitats de les que 
sembla”.   Pàg. 30-31.

   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

compromesos 
amb el lleure a 
amèrica Llatina 
Cinc joves voluntaris d’esplais 
de la Fundació aniran el mes 
d’agost a dos centres infantils de 
Cochabamba (Bolívia) en unes 
estades solidàries on comparti-
ran experiències. Els joves han 
fet abans una formació d’edu-
cació per al desenvolupament a 
l’esplai.  Pàg. 14.  

Més beques per a les colònies 
i activitats d’estiu 

a l’agost, colònies en família, 
assequibles i solidàries!

tresca Jove, amb l’estiu 
comencen les pràctiques
pàg. 9

amb les vacances 
arriben els casals 
per a la petita infància  
pàg. 10 

el voluntariat sènior 
avalua projectes d’educació 
ambiental
pàg. 13  

adaptar la formació 
de monitors als nous 
Certificats professionals
pàg. 27 

la importància de la gestió de 
les assegurances a les onG
pàg. 29 
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