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Vegeu els vídeos!

Història dels 
35 anys del 
ce pubilla cases 
– can Vidalet

Història dels 
45 anys del 
club d’esplai 
Bellvitge

Festa gran a dos 
esplais de Fun-
desplai (Fundació 

Catalana de l’Esplai). 
El Club d’Esplai 
Pubilla Cases – Can 
Vidalet, de l’Hospita-
let i Esplugues de llo-
bregat, va celebrar el 
trenta-cinquè aniver-
sari el 18 d’octubre i el 
Club d’Esplai Bellvit-
ge, de l’Hospitalet, els 
quaranta-cinc anys el 
14 de novembre.

Totes dues entitats, que 
formen part de les 65 
entitats de lleure inte-
grades a Fundesplai han 
estat i són un referent en 
l’educació en el lleure i la 
inclusió social en els seus 
barris i ciutats, un punt de 
trobada d’infants, joves i 
famílies i exemple de tre-
ball compartit entre socie-
tat i administracions.

Els dos actes van aplegar 
infants, joves i famílies, 
monitors/es i represen-
tants institucionals que 
van tenir l’oportunitat 
de compartir records 
entranyables i conèixer 
els projectes de futur 
d’aquestes dues entitats 
que compleixen anys ple-
nes de vitalitat.

A més d’aquests dos es-
plais, en els darrers me-
sos altres entitats de la 
Federació també han ce-
lebrat aniversaris sonats, 
fent rebombori i donant a 
conèixer la feina que fan: 
l'Esplai el Mamut d’Ausiàs 
March (Gavà), l'Esplai La 
Gresca(Ripollet), l'Esplai 
Diversitat Lúdica (Sant 
Feliu de Llobregat)... Mol-
tes felicitats per la feina 
que feu i a continuar fent 
camí en el món del lleure!
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 celebracions . El Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet i el Club d’Esplai Bellvitge fan anys

Aniversaris d’entitats referents 
en la infància i la inclusió social 

xarxa esplai 

 

     la Capsa dels Somnis. 45 anys del Club d’Esplai Bellvitge

     Fent camí sota els estels. 
     35 anys del Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Per la seva tasca, les monitores i els monitors han 
estat i són un dels grans protagonistes de la història 
de l’esplai

Al llarg d’aquests 35 anys, l’esplai  ha desenvolupat 
una important tasca per la inclusió als barris de Pubilla 
Cases i Can Vidalet

Els més petits també van col·laborar en l’aniversari 
de l’entitat amb la realització de diferents dibuixos i 
manualitats

L’auditori del CE Bellvitge es va omplir per acollir els actes d’ho-
menatge a les persones que han format la història de l’esplai

Carles Barba, president del CE Pubilla Cases – Can 
Vidalet, Gregoria Ochoa, una de les fundadores de 
l’esplai, i Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet

Núria Valls, de Fundesplai; Pilar Díez, alcaldessa d’Esplugues; Car-
les Barba; Celestino Corbacho, del PSC; Ramon Terrassa, d’Acció 
Cívica i Comunitària; i Josep Castro, de l’Ajuntament de l’Hospitalet

La celebració va incloure, entre d’altres, una cercavila 
des del local actual de l’esplai fins als seus primers 
espais al barri

Josep Gassó, president de Fundesplai i fundador del 
Club d’Esplai Bellvitge, amb l’actual equip de l’entitat

Maite Filliat, amb la placa de reconeixement a Vicenç 
Arias, el seu marit i un dels fundadors de l’entitat, que 
va morir el passat 2010

Carles Barba i Núria Valls lliuren una serigrafia a Shei-
la Beltrán i Ricard Vicente, subdirectora i director de 
l’esplai

Al centre de la foto, Josep Gassó, president de Fundes-
plai, Núria Marin, alcaldessa de l’Hospitalet, i Neus 
Munté, consellera de Benestar Social i Família

Josep Gassó, de Fundesplai, amb Neus Munté, consellera de 
Benestar Social i Família, durant la celebració de l’aniversari
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