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

Coordinadora d’una estada
a CENTRE ESPLAI

Membres del SESCO Team que
participen en la 4a Gimcana Solidària

Helena Reñones, El Prat de Llobregat

Froilan, Marta, Cristina i Mercè

“Vam triar CENTRE ESPLAI
per les seves connexions
i per les seves instal·lacions”

“Compreu xocolata
Fundesplai: boníssima
i solidària!”

(20/04) ¡A plena
actividad en las revisiones de #FundaciónIMO! ¡Gracias
@fundesplai y
@CaritasCataluny
por el apoyo!
Darío Albert
@darioalbert6

(17/04) Esgotat però
contentíssim de tot
el que hem viscut a
l'#AGOfedesplai! Moltes gràcies @Fedesplai per la currada!
Marta Vilalta Torres
@martavilaltat

(16/04) Felicitats
pels 20 anys a
@Fedesplai !! Avui al
@c_montesquiu hem
participat de la seva
festa! #Agofedesplai
Barri de Sant Cosme
@BarriSantCosme

(13/04) Gràcies
@alberguebcn i
@fundesplai per ser
una peça vital per la
transformació del
@BarriSantCosme
Marga García
@marga_garciad

(08/04) 3 anys #ConnectaJove .Magnífica
feina X fer comunitat
@fundesplai ,entitats,
centres educatius i
Ajuntament #elprat
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Estic coordinant, junt amb altres
dos companys, un grup de prop
de 25 estudiants universitaris de
Portugal, Itàlia, la Xina i Catalunya que fan una estada de dues
setmanes per estudiar el paisatge,
urbanisme i planificació territorial
al Baix Llobregat i, especialment,
el seu Parc Agrari. Aquests estudiants estan dintre d’un projecte
internacional i l’activitat és possible gràcies al Centre d’Estudis
del Baix Llobregat. Es va triar
CENTRE ESPLAI perquè es troba
dintre de la nostra àrea d’estudi, el
Parc Agrari del Baix Llobregat, per

És un equipament
modern amb espais
naturals que
permeten treballar
a l’exterior
les seves instal·lacions i per la seva
proximitat a l’aeroport i la seva
connexió directe amb Barcelona i
els seus voltants. A més, l’equipament és molt modern, amb espais
naturals per treballar a l’exterior, i
hem tingut un tracte espectacular.

SESCO Team és el nom d’un
dels grups que enguany participa en la 4a edició de la Gimcana
Solidària de Fundesplai. Està
format per Froilan, Marta, Cristina, Mercè (foto) i per altres
membres de l’Àrea de Serveis
Escolars i Cases de Colònies
de Fundesplai. Aquest grup ha
impulsat una iniciativa especialment dolça: han presentat la
Xocolata Solidària de Fundesplai. Cada barra costa només 1
€ i qui en compri, a més d’assaborir una xocolata de primera qualitat, estarà col·laborant

Cada barra costa 1 €
i col·laboraràs
que cap infant es
quedi sense colònies
en la campanya solidària per
aconseguir fons perquè infants
sense recursos puguin anar de
colònies. Les podeu comprar
a CENTRE ESPLAI, en els comerços col·laboradors o encarregar-ne escrivint a fsalgado@
fundesplai.org o mlluveras@
fundesplai.org.
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