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

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

www.esplai.org
93 474 74 74

Com arribar

segueix-nos també:

al CENTRE ESPLAI?

Twitter: @fundacioesplai Facebook: fundacioesplai

Administracions
Vacances. La Fundació i els esplais ofereixen

un munt d’activitats durant el mes d’agost
per a infants, joves i famílies

Obert a l’agost!

@asunfederacio

Asun
Gil
La Fundació Catalana
de l’Esplai i alguns dels
esplais de la Federació
ofereixen per aquest mes
d’agost una àmplia oferta
d’activitats. Per als més
petits, hi ha diferents casals d’estiu que obriran les
seves portes durant tot el

mes d’agost i, alguns altres, ho faran els primers
dies del mes. També hi
ha previstes tandes de
colònies i campaments a
Montserrat, al Montseny
o a la serra de Busa, així
com una ruta per joves
per la Costa Brava.
Aquells que vulguin aprofitar per formar-se, ho podran fer amb els cursos
intensius de monitor i director d’entitat de lleure

Més informació www.estiu.esplai.org
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que organitza el Centre
d’Estudis de l’Esplai
i que esdevenen una
ocasió immillorable
per millorar el currículum.
Finalment, les famílies poden gaudir dels
albergs i cases de colònies dins de la campanya de vacances a preus
socials i solidàries de la
Fundació Catalana de
l’Esplai. ■ ■ ■

Més informació:
www.esplai.org/ca/
formacio
93 551 15 33
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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.

Tercer sector

Empreses

Necessites
ajut en la gestió
de la teva entitat?

Tot l’any

La Fundació Catalana de l’Esplai ofereix
a les administracions
públiques una àmplia
i diversa oferta de formació en el lleure i
en l’àmbit del tercer
sector, per cobrir les
necessitats dels col·lectius de persones
a les quals atenen. En
l’àmbit de la formació
ocupacional s’imparteixen, entre altres, els
certificats de professionalitat de Dinamització
d’activitats de temps
lliure educatiu infantil i
juvenil, el de Direcció i
coordinació d’activitats
de temps lliure infantil i
juvenil, el de Mediació
comunitària, Operacions bàsiques de cuina
i cuina. En l’atenció a
col·lectius en situació
de vulnerabilitat, treballem amb els ens locals
per la formació professionalitzadora a través
de programes com el de
“Joves per l’Ocupació” o
el “Programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada”.

■ ■■■ ■
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Servei de càtering
“Tasta’m”

Formació a
mida per a
administracions

23

www.esplai.org

Gaudiu del servei del
servei de càtering de la
Fundació Catalana de l’Esplai, a la vostra empresa
o a CENTRE ESPLAI. Per
a qualsevol tipus d’esdeveniment, celebració o
reunió de treball. Des d’un
cofee-break fins a un àpat
de gala. Servim productes de proximitat i amb
responsabilitat social. Si
ho desitgeu, pot incloure
parament i servei de cambrers. ■ ■ ■ ■ ■
Més informació:
93 474 4678
www.esplai.org

Tot l’any

Suport Associatiu és una
entitat experta en l’assessorament, 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 Suport! Truca’ns i te n’informarem! ■ ■ ■ ■
Més informació:
93 474 74 50  
www.suport.org   
info@suport.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 ferho possible necessitem
la implicació d’empreses 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

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 restaurant Tasta’m. Amb
wi-fi i accessible per a
persones amb mobilitat
reduïda. ■ ■ ■ ■ ■
Més informació:
93 474 46 78
www.albergueesplaibarcelona.com

Ara és el moment de mullar-se
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Per a gent compromesa

Pepa Bueno

Xavier Sardà

