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Sabíeu que 
el compte de 
Twitter de 
@fundesplai 
ja té més 
de 3.500 
seguidors?

@fundacioesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org 
twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai
telèfon: : 93 474 74 74

La veu dels col·laboradors i destinataris 
dels projectes de Fundesplai

alumne del programa 
Mayores apptivados

Participant a l’intercanvi internacional 
Erasmus Plus a Portugal

"Ha estat una experiència in-
oblidable i intensa per a tots. 
La vam gaudir des del primer 
segon fins a l'últim. Projectes 
com aquest ens demostren 
que tot és possible amb ganes, 
esforç i aprofitant oportuni-
tats." Aquestes són les parau-
les de l’Oumy (segona per l’es-
querra a la foto), participant a 
Fora da Caixa d'un intercanvi 
internacional de joves a Por-
tugal organitzat per Fundes-
plai i Fundaçao da Joventude, 
que va comptar amb el suport 
d’Erasmus Plus.

L’Oumy va ser una dels 30 
joves que entre el 2 i l’11 
d’agost van estar a Porto i a 
Santa Maria de Feira, on van 

"aprenc totes les funcions 
del meu telèfon”

"Ha estat una experiència 
inoblidable i intensa” 

Blai Perelló Giné, 74 anys, cE Diversitat Lúdica

El Mayores Apptivados és un 
programa impulsat per Funda-
ción Esplai amb el suport de la 
Fundació Vodafone en què s’en-
senya les persones grans a treu-
re tot el rendiment als telèfons 
intel·ligents. 

Blai Perelló, de 74 anys, és una 
de les persones grans que parti-
cipa en els cursos que es fan al 
CE Diversitat Lúdica de Sant Fe-
liu de Llobregat. “Habitualment 
faig servir el mòbil per les tru-
cades, mirar coses del Facebook 
i escriure i rebre missatges de 
Whatsap”. Malgrat que el Blai ja 
domini molts aspectes del dispo-
sitiu, es va apuntar al curs “per 
aprendre millor totes les funcions 
del telèfon”.

En Blai és una de les 2.400 per-
sones de 20 centres Red Conecta 
de 10 comunitats autònomes que 
participen en la iniciativa. Totes 
són més gran de 55 anys i porten al 
curs el seu propi mòbil, de manera 
que poden treure el màxim rendi-
ment de tot allò que han après a 
l’aula amb el dinamitzador/a. El 
curs es centra en les principals 
utilitats dels telèfons intel·ligents: 
fer servir l’accés a Internet i les 
aplicacions més adequades per a 
les seves necessitats.

Oumayma El Hichou Maafi, 19 anys, Barcelona

participar en activitats cul-
turals i educatives. Aquests 
són joves que, durant el curs 
2014-2015, han pres part de 
diferents iniciatives de les 
dues entitats per tal de mi-
llorar les seves oportunitats 
d’inclusió laboral o retornar 
als estudis. Els nou dies d’a-
genda van ser molt intensos i 
plens d’activitats i reflexions 
entorn a temes interculturals, 
socials i educatius.

Anna Vives 
@annetavives   
Circuit inclusiu de 
L'Hospitalet amb Es-
plai Pubilla Cases de 
la ciutat i molta gent 
sumant capacitats  
@nuriamarinlh

Jordi Ballart Pastor 
@jordi_ballart 
L’esplai INSOC Gua-
dalhorce demostra 
la seva gran tasca 
una vegada + a la 2ª 
Cursa Solidària x la 
Infància. Enhorabona

Mentoria social  
@Mentoriasocial   
"Els mentors ajuden 
els joves a definir el 
seu projecte profes-
sional" #FemMento-
riaprojecte #Tresca-
Jove @fundesplai
 
@neusmunte 
#DiaUniversaldels-
DretsdelsInfants @fun-
desplai organitza una 
jornada reivindicativa 
sobre el #DretalLleure 
http://ow.ly/UPyQI

Araceli Segarra  
@Aracelisegarra   
La Tina amb el projec-
te "Camins" per  
@fundesplai http://
projectes.fundesplai.
org/camins/les-aven-
tures-de-la-tina/ …
Gràcies per 
deixar-m’hi ser 

fem pinya

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS

GRUPS PETITS

RESERVA EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES NECESSITATS

Av. de Marina, 1. 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Barcelona - Spain
Tel.: +34 936 528 488
avantgrup@avantgrup.com
www.avantgrup.com
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Projectes com 
aquest demos-
tren que tot és 
possible amb 
ganes i esforç

L'objectiu és 
aprendre millor totes 
les funcions 
del telèfon mòbil


