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Els quadres al final  
d'algunes de les activitats 
ens informen que, a més de 
l'apartat en què es troben, 
també és obert a joves, infants, 
famílies, escoles... depenent 
del color.

nou postgrau “Lleure, 
societat i comunitat”

postgrau. Organitzat per la Universitat 
de Barcelona i la Fundació Catalana de l’Esplai 

Organitzat per l'Institut 
de Ciències de l'Educació 
i la Fundació Catalana de 
l’Esplai, aquest nou curs 
de postgrau vol donar res-
posta a les necessitats de 
professionals i directius 
d'organitzacions d’educa-
ció en el lleure que desit-
gin ampliar i actualitzar 
coneixements. Està dirigit 
a titulats universitaris en 

De totes les activitats de la Fundació Catalana
de l'Esplai, podeu trobar més informació a la  
web de la fundació:

www.esplai.org
93 474 74 74

Fundació Catalana de l’Esplai
CENTRE ESPLAI
C/ Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Com arribar 
al CEnTrE EspLaI? 

Més informació 93 474 74 74 (ext. 402)

2a Jornada 
Esplai 
i Municipi
28 de febrer de 2013

La Fundació Catalana 
de l'Esplai organitzarà 
la 2a Jornada Esplai i 
Municipi sota el lema 
"Junts en el territori. 
Per l'educació, la inclu-
sió i la ciutadania" amb 
l'objectiu de compartir 
experiències d'èxit i 
propostes de treball 
conjunt entre admi-
nistracions i entitats 
en l'àmbit local.  La jor-
nada, que se celebrarà 
a CENTRE ESPLAI (Riu 
Anoia 42-54, El Prat 
de Llobregat), girarà 
al voltant de l’educa-
ció en el lleure i cons-
trucció de ciutadania; 
l'acció educativa del 
lleure amb l'escola; 
l’impuls i suport de les 
entitats al territori; l'e-
ducació ambiental per 
un municipi sostenible 
i les TIC al servei de la 
inclusió i l'educació.  
Les inscripcions per a 
aquesta jornada són 
gratuïtes. ■ ■  ■  ■ ■   

Més informació:  
www.esplai.org 
93 474 74 74

segueix-nos també:
Twitter: @fundacioesplai Facebook: fundacioesplai

Per a gent compromesa

Ara és el moment de mullar-se

Jordi Évole Xavier SardàJoan Barril Pepa BuenoJulia OteroManel Fuentes Ernest Folch
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Servei de càtering 
“Tasta’m” 
Tot l’any
Gaudiu del servei del 
servei de càtering de la 
Fundació Catalana de l’Es-
plai, a la vostra empresa 
o a CENTRE ESPLAI. Per 
a qualsevol tipus d’esde-
veniment, celebració o 
reunió de treball. Des d’un 
cofee-break fins a un àpat 
de gala. Servim produc-
tes de proximitat i amb 
responsabilitat social. Si 
ho desitgeu, pot incloure 
parament i servei de cam-
brers. ■ ■  ■  ■ ■

Més informació:  
93 474 4678  
www.esplai.org

Empreses  
compromeses 
amb la infància
Tot l’any 
Cada estiu la Fundació 
Catalana de l’Esplai  
impulsa la campanya “Un 
estiu per a tothom!” que 
té per objectiu recaptar 
fons per poder oferir 
beques als/a les fills/es 
de famílies afectades per 
la crisi, perquè puguin 
anar de colònies. Per fer-
ho possible necessitem 
la implicació d’empre-
ses compromeses amb 
la infància! Gràcies per 
col·laborar!  
Podeu fer un ingrés 
al CC 2100 3151 67 
2200067683. ■ ■  ■  ■ ■

Més informació:  
www.esplai.org/estiu  
93 474 74 74

Necessites 
ajut en la gestió 
de la teva entitat?  
Tot l’any
Suport Associatiu és una 
entitat experta en l’as-
sessorament, la gestió i la 
formació per a associacions 
i fundacions en els àmbits 
econòmic, jurídic, laboral, 
Informàtic i consultoria. 
Si vols dedicar-te només a 
les teves activitats, deixa la 
gestió a les nostres mans. 
Fes-te soci del Club de Su-
port! Truca’ns i te n’informa-
rem! ■ ■  ■ ■

Més informació:  
93 474 74 50    
www.suport.org     
info@suport.org

Tercer sector

l’àmbit de l’educació que 
es vulguin especialitzar en 
el camp del lleure. Tam-
bé per a persones que, 
sense experiència prèvia, 
vulguin endinsar-se en 
la direcció o coordinació 
de projectes del sector de 
l’educació en el lleure. El 
curs de postgrau vol es-
devenir una plataforma 
de debat i reflexió al vol-
tant de la funció social de 
l'educació en el lleure. A 
més, es proposa incidir 
en els models d’organit-
zació i gestió dels centres 

d’esplai, per tal que 
s’ajustin a la realitat i 
incorporin elements 
innovadors i de cores-
ponsabilitat.

■ preinscripció: del 8 de 
gener a l'1 febrer.

■ Matriculació: del 4 al 15 
febrer.

■ Inici curs postgrau:  
4 març.

■ preu: 950 €. Beques 
especials per als moni-
tors/es de les entitats 
de la Fundació Catala-
na de l’Esplai. ■  ■  

Les vostres 
trobades a  
CENTRE ESPLAI
Tot l’any 
Organitzeu les vostres 
estades, reunions o 
congressos a CENTRE 
ESPLAI. L’equipament 
de la Fundació reuneix, 
en un sol edifici, un 
auditori, aules, espais 
comuns i un alberg 
amb 350 llits i el res-
taurant Tasta’m. Amb 
wi-fi i accessible per a 
persones amb mobilitat 
reduïda. ■ ■  ■  ■ ■

Més informació:  
93 474 46 78   
www.albergueesplai-
barcelona.com


