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Sabíeu que el 
compte 
de twitter de  
@fundacioesplai 
ja té més de  

1.100  
seguidors?

Som pares i mares de ne-
nes de P5 de l’escola Ve-
druna de Terrassa. Mai 
no havíem sortit junts i 
aquesta tardor vam deci-
dir anar a buscar bolets. Jo 
coneixia la casa de La Rec-
toria de la Selva perquè els 
meus sogres havien vingut 

Durant aquest 2012 la 
Fundació ha realitzat la 
segona edició del progra-
ma de formació, acompa-
nyament i inserció socio-
laboral Tresca Jove, dirigit 
a joves en situació de risc. 
Hi ha participat 75 nois i 
noies de 14 nacionalitats 
diferents. Osama, Ha-
nae, Gauri i Elissaoui són 
quatre dels participants. 
“Jo animaria els joves 

@fundacioesplai

a ajudar a arreglar-la, fa 
molts anys! Fa cinc anys 
vam batejar el meu fill 
gran. I el mes de setembre 
també batejarem la petita! 
Com veus, tenim un fort 
vincle familiar. A l’excur-
sió hi vam anar 28 perso-
nes entre petits i grans. El 

Pau Chisbert
@TheSpanishScott 
Deleitándome 
con la diversidad 
de acentos en la 
#Setmanajoventut. 
Argentina, Chile, 
Ecuador, Francia y 
de todas partes de 
España!
@fundacionesplai 

Nekane Noemí. 
@AuriWint 
Increíble gente en 
la #Setmanajo
ventut; Compro
miso, solidaridad, 
reflexión, lucha y 
conciencia social 
#redvolucionate 

Esplai El Tricicle
@EsplaiTricicle 
Les entitats 
hem d'aprendre 
constantment dels 
usuaris, de les enti
tats amb les quals 
treballem en xarxa, 
de l'Administració 
#trobadasuport
@fundacioesplai

@DavidSkratch 
Necesitamos otra 
educación para 
otra sociedad y 
otra sociedad para 
otra educación 
#setmanajoventut 
@e_inclusion 

Virginia Pareja 
@v_pareja 
@fundacionesplai 
Safer Internet 
Forum: Sólo los 
adultos hacen 
referencia a los 
conceptos ON/OF
Fline. Los jóvenes 
siempre están ON... 

Miguel Raimilla 
@MiguelRaimilla 
Cerrar Telecentros 
en España no es ni 
económica ni soci
almente positivo 
@Telecentreorg

Tana serra, directora de l'Escola 
Vila Olímpica de Barcelona 

"Hi ha molt bon encaix 
amb l’equip de monitors!"

suma't a la pinya
Web: www.esplai.org 
Twitter: @fundacioesplai
Facebook: fundacioesplai
Telèfon: : 94 474 74 74

fem pinya La veu dels col·laboradors i destinataris dels  
projectes de la Fundació Catalana de l’Esplai

Iolanda Gómez, de Terrassa, ha fet una estada en família a 
l’alberg de La Rectoria de la Selva

"El més important 
és poder estar tots junts!"

Osama, Hanae, Gauri i Elissaoui han participat 
durant el 2012 en el programa Tresca Jove 

“Estic treballant en 
un menjador escolar!”

Famílies a les cases de colònies

Joves participants en un programa d’inserció Escoles que confien en la Fundació

que ens ha agradat més és 
poder estar amb les cria-
tures, gaudir d’aquest pai-
satge preciós del Solsonès, 
i jugar amb ells. A més, a 
les cases de colònies no 
has de comprar ni cuinar! 
Per a mi, el més important 
és poder estar tots junts.

perquè s’hi apuntin –co-
menta Gauri Dealbert, a 
la foto amb ulleres– “és 
una oportunitat per veure 
món i conèixer molta gent. 
Jo he pogut estudiar, fer 
pràctiques i ara estic tre-
ballant contractada en un 
menjador escolar d’Esplu-
gues de Llobregat”.

71 dels 75 participants 
en aquesta segona edició 

van superar la part teò-
rica. A l’estiu, 56 joves 
van fer les pràctiques del 
curs de monitors. 15 jo-
ves continuen estudiant 
en cicles de grau mig i 
superior, batxillerat i una 
part han iniciat els estu-
dis superiors a la univer-
sitat. Fins a 20 joves van 
fer nous contractes i 6 es 
van inserir al sector del 
lleure.

La nostra escola es va 
inaugurar l’any 1996 
i des del primer dia 
ha confiat la gestió de 
les activitats més en-
llà de l’horari lectiu a 
Serveis d’Esplai, de la 
Fundació Catalana de 
l’Esplai, que porten el 
monitoratge del temps 
del migdia, dels espais 
d’acollida del matí i la 
tarda i les activitats ex-

traescolars. En total són 
20 monitors i monitores. 
Des de l’equip directiu 
donem molta importàn-
cia a la qualitat d’aquest 
espai educatiu perquè 
valorem que els nens són 
els mateixos, ja estiguin 
en el temps lectiu i no. 

Treballem molt coordi-
nadament i hi ha molt 
bon encaix!
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