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Sabíeu que
el compte de
Twitter de
@fundesplai
ja té més de

4.600

seguidors?

.@fundacioesplai
Carles PuigdemontCompte verificat
@KRLS 7 maig
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La veu dels col·laboradors i destinataris
dels projectes de Fundesplai

Participant del programa
Oportunitats a Mercabarna

Participants a les colònies
d’El Periódico i Fundesplai

Edgard Aguilera, 25 anys, segon per l’esquerra

El grup de la Noa i la Beth a Can Grau (Garraf)

“L’objectiu de tots nosaltres
és formar-nos en una professió
amb molta demanda”

"A les colònies d’El Periódico
i Fundesplai hem fet
molts amics. Repetirem!"

Felicitats per la #FestaEsplai17 i gràcies
per la feina que feu
a @fundesplai per a
l'educació en el lleure
de manera inclusiva i
acollidora
Brissa Arroyo
@brissarroyo 5 maig

'Siempre hay otras
manos que nos
ayudan a construir
nuestro futuro'
@tania_eulalia honor
coincidir en #ForoLiga17 @CosmoCaixa
#iberoamérica

Rebeca GrynspanCompte verificat
@RGrynspan 5 maig

Dialogando hoy en
#ForoLiga17 sobre
trabajo, participación
y educación de los jóvenes. Todos, desafíos
presentes y urgentes,
no retos futuros
Maria Ferrer
@MariaFerrer74
7 maig . Pertanyem

a un moviment amb
esplais increïbles,
tècnics imparables,
monitors motivats,
infants feliços, activitats inoblidables!
@Fedesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org
Twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai

Telèfon: : 93 474 74 74

El 26 d’abril es va posar en marxa
la 1a edició del Certificat de Professionalitat de Sacrifici, feinejat
i especejament d’animals , emmarcat dins del projecte Oportunitats dels programes Integrals
de la Garantia Juvenil.
Aquesta formació es realitza
gràcies a l’acord assolit entre
Fundesplai i Mercabarna que ha
aportat l’experiència en el camp
del tractament alimentari i la
possibilitat que aquesta formació
tingui una alta qualitat i una alta
previsió d’inserció laboral, objectiu compartit pels programes
Integrals de la Garantia Juvenil.
En paraules d’una de les responsables de formació de Mercabarna, Maite Palat, aquesta formació “permet als i les joves una
via d’entrada al món laboral de

la mà directa de professionals del
sector en un context de demanda permanent de feina d’aquest
tipus de coneixement i titulació”.
La iniciativa entre Fundesplai i
Mercabarna ha de possibilitar la
inserció de 8 de cada 10 joves i
tal com ens diu Edgard Aguilera,
participant del programa Oportunitats i el CdP de Carnissers:
“L’objectiu de tots nosaltres és
formar-nos en una professió amb
molta demanda i amb la necessitat de professionals competents.”
El curs finalitzarà a finals d’agost
amb l’objectiu que els 15 joves
participants puguin trobar feina
dins el mateix entorn de la ciutat
alimentària més gran de Catalunya, que agrupa més de 700 empreses operants i més de 25.000
persones treballant-hi cada dia.

La Beth, de 13 anys, i la Noa,
de 9 anys, van ser dues de les
més de 100 noies i nois que
han participat a les colònies
que organitzen El Periódico
i Fundesplai. “Les colònies
han significat amistat, hem
après moltes coses, hem
viscut moltes experiències
emocionants i repetirem
sempre que puguem!”, ens
expliquen.
Aquest any es fa la 2a edició
d’aquestes colònies, on noies
i nois fan un munt d’activitats
com excursions, jocs, aventura, descoberta de la natura, a la vegada que aprenen
a fer de reporters: investigar
un misteri, prendre notes,
fer fotos, redactar una petita

Al final, cada
infant marxa
amb un exemplar
d’'El Periódico'
fet per ells/es
mateixos
notícia... Al final de les colònies cada infant marxa de les
colònies amb un exemplar
d’El Periódico elaborat per
ells mateixos.

Més informació:

http://estiudecolonies.
elperiodico.cat/
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