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

5.400

seguidors?

www.fundesplai.org

d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i
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.@fundacioesplai
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La veu dels col·laboradors i destinataris
dels projectes de Fundesplai

Connecta Jove
a el Prat de Llobregat

Esplai Macedònia
(Castelldefels)

Cristian Pastora, 15 anys
Institut Baldiri Guilera (el Prat de Llobregat)

Joves de l’Esplai Macedònia
de Castelldefels

"Ens ajudem entre
dues generacions"

“Si creus en mi,
et sorprendré”

Consell Municipal
del Districte de Nou
Barris va aprovar en la
sessió d'ahir donarnos la Medalla d'Honor de la Ciutat de
Barcelona en l'edició
d'enguany.
Txell Esteve
@TxellEsteve,
9 de maig. Txell

Esteve ha retuitat
Meritxell Cañadas.
Gran La Pinya! Bonic,
cuidat i acollidor...
i amb dues professionals enormes al
capdavant @mcanadasvazquez i la Marta. Enhorabona per
l’espai @fundesplai.
Catalunya Informació@Catinformacio,
6 de maig. Tret de

sortida de @ fundesplai a la campanya
de colònies i casals
d'estiu. Aquest any
posaran l'accent en la
igualtat de gènere i
la violència zero. Preveuen prop de 5.400
beques perquè ningú
es quedi a casa per
problemes econòmics.

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

Telèfon: : 93 474 74 74

“

Hem ensenyat a persones
grans a entendre les noves
tecnologies i coses noves.”
Qui s’expressa amb aquestes
paraules és Cristrian, un noi
de 15 anys que ha participat en
el programa Connecta Jove del
Prat, on persones joves fan de
professors voluntaris d’informàtica, internet i mòbils a
persones grans del municipi.
El 10 d’abril es va fer la cloenda
de la 5a edició d’aquesta iniciativa
impulsada per Fundesplai amb el
suport de l’Ajuntament del Prat en
què van participar més de 150 persones adultes, 69 joves i 4 instituts.
Cal destacar que aquesta edició va
tenir dues novetats: formació Con-

necta Code i en tauletes. Respecte
al Connecta Code, va consistir que
16 alumnes van formar 40 noies i
nois de 1r d'ESO en programació.
Pel que fa al segon aspecte, els i
les joves van formar persones de la
Fundació Rubricatus, que treballa
amb persones amb discapacitat, en
l'ús de tauletes.
El Connecta Jove s’emmarca en
les iniciatives d’aprenentatge i
servei que impulsa Fundesplai,
on els i les joves adquireixen uns
coneixements i habilitats que després serveixen per fer una tasca
que representi una millora per a la
comunitat, en aquest cas la formació en l’ús de mòbils i internet de
persones en risc de patir la bretxa
digital.

L

'Esplai Macedònia,
servei de lleure
infants i joves amb diversitat funcional (Castelldefels), que gestiona Fundesplai des de fa dos anys
i mig, va donar a conèixer
el passat 30 de maig un
mural que s’ha plasmat
al pati de l’esplai, on els
infants, joves i monitors/es
han pintat valors i símbols
relacionats amb "Encoratja't", la proposta educativa
per la igualtat de gènere i
la violència zero.

i se n’ha fet ressò amb algunes
frases del seu llibre "Si creus
en mi, et sorprendré". Anna
Vives va participar en l'acte i
va signar el mural de la paret.

Per fer-ho, han fet servir la tipografia d'Anna Vives, una noia
amb síndrome de down que ha
dissenyat la seva pròpia lletra,

A més, durant el mateix acte
també van presentar el projecte
d’aprenentatge servei “El meu
barri, els Canyars” on a través
de diferents accions al barri (fotos, denúncies, enquestes als veïns...) s’han elaborat uns murals
per fer visibles aquestes propostes i s’ha construït una maqueta amb els equipaments que hi
manquen, la millora de l’accessibilitat i l’ampliació de zones
verdes. La maqueta i propostes
es faran arribar personalment
a l’alcaldessa.

RESERVA
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