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Fundesplai té previst iniciar aquest mes de març els treballs d’ampli-
ació de CENTRE ESPLAI, les seves instal·lacions situades al barri de 
Sant Cosme del Prat de Llobregat que acullen la seu de l’entitat, un 
alberg, sales de formació i un auditori, entre d’altres serveis. L’amplia-
ció permetrà donar resposta a l’augment de participants a les activitats 
que impulsa l’entitat, que l’any passat van arribar a  més de 100.000 

persones, i donar un gran salt als programes que desenvolupa a favor 
dels infants, els joves, les famílies, el tercer sector i el medi ambient. 
Aquesta ampliació es concretarà en tres nous equipaments i una zona 
verda, que s’acomodaran als actuals donant continuïtat: un centre de 
formació, un espai multifuncional, l’ampliació de l’alberg i un gran 
parc tematitzat d’accés públic.

Fundesplai amplia 
les seves instal·lacions

Un país socialment ben cohesi-
onat compta amb entitats de 
l’abast de la Fundació Catala-
na de l’Esplai. Per aquest mo-
tiu, Catalunya és afortunada. 
L’ampliació de les vostres ins-
tal·lacions és un motiu de ce-
lebració, perquè permetrà que 
desenvolupeu la vostra activi-
tat encara amb major solvència 
i eficàcia. Des del Govern de la 
Generalitat celebrem aquesta 
millora, que demostra el vostre 
compromís d’excel·lència amb 
la tasca que porteu a terme des 
de fa 50 anys. A més, aplaudim 
l’aposta per un indret estra-

tègic de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, ben comunicat 
amb el metro de l’L9, la qual 
cosa permetrà que el transport 
públic segueixi sent còmplice 
d’uns equipaments sostenibles 
que acolliran encara més per-
sones beneficiàries. De la ma-
teixa manera, volem felicitar-
vos pel vostre compromís amb 
els 17 Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible i l’Agenda 
2030, unes eines que ens han 
de permetre fer un món millor, 
fer el millor país possible. En-
horabona i endavant, Fundes-
plai.

Estem orgulloses i orgullosos de 
poder dir que el Prat és un lloc 
on el món canvia. I si és així és 
gràcies a llocs com Sant Cosme 
i a agents com la Fundació Cata-
lana de l’Esplai.
Sant Cosme és un barri fet a ell 
mateix. Una comunitat que ha 
sabut teixir un entramat social 
i cooperatiu vibrant i singular. 
Això és una conquesta de la seva 
gent i les seves entitats. Entitats 
com Fundesplai.
Al Prat, creiem en l’educació 
i en la cultura com a eines de 
transformació social. I aquesta 
institució sap perfectament què 

vol dir això, perquè ho practica 
a cada esplai, a cada colònia, a 
cada casal d’estiu. Perquè és un 
puntal de l’educació en el lleure 
a Catalunya, que té el mèrit de 
no abandonar mai la idea utòpi-
ca de la justícia social.
Per això ens satisfà comptar amb 
Fundesplai entre el veïnat del 
barri i de la ciutat. I ens alegrem 
que aquest veïnatge s’estrenyi 
ara encara més amb l’ampliació 
de la seva seu. Un espai que és 
i que ara podrà ser encara més 
un pol d’atracció i de vida a una 
ciutat que volem sempre més 
inquieta, més activa, més justa. 

Un país afortunat Més Esplai, més barri!

Damià Calvet
Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya

Lluís Mijoler
Alcalde del 
Prat de Llobregat

Fases
inicials 

Març 2018
Aprovació per 

part del Patronat 
del procés 
d’ampliació

Abril 2019
Ple municipal 

d'aprovació inicial 
de la modificació 
del Pla General 

Metropolità 
Ronda Sud-Illa 11 

(MPPGM)

Juliol 2019
Ple municipal 
d'aprovació 
provisional 

del Pla

Desembre 2019
Publicació en el 

DOGC de l'aprovació 
definitiva per la direc-
ció General d'Urbanis-

me i compravenda 
de les parceles 
a l'INCASÒL

L’entitat construirà tres nous equipaments i un gran parc al barri de Sant Cosme

EDIFICI
FUNDESPLAI

ACTUAL
13.500 m2

AMPLIACIÓ 
DE L’ALBERG

5.300 m2

Fundesplai té previst iniciar aquest mes de març els treballs d’ampli

ESPAI 
MULTIFUNCIONAL

4.300 m2
CENTRE 

DE 
FORMACIÓ

1.400 m2

PARC
17.000 m2

Previsió
calendari
d'obres 

Març 2020
Acte de 

col·locació de la 
primera pedra

Primavera 2020
Previsió inici
de les obres. 
Sotarrament

Juny 2021
Previsió 

inauguració de 
l’ampliació de 

l’Alberg de 
CENTRE ESPLAI

Setembre 2021
 Previsió 

inauguració 
del Centre 

de formació

Octubre 2021
Previsió 

inauguració 
de l’Espai

multifuncional
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CREACIÓ D’ENTITATS 
DE SERVEI 

També es posen en marxa entitats de ser-
vei per gestionar els equipaments de natu-
ra, la formació, el suport al món associa-
tiu i el món escolar. Es creen l’Associació 
Catalana Cases de Colònies (1983), Escola 
del Baix, Suport Associatiu (1988) i Serveis 
d’Esplai (1996).

NECESSITAT
D'AMPLIAR 

CENTRE ESPLAI 
Durant els més de 12 anys des que es 
va inaugurar CENTRE ESPLAI l’acció de 
Fundesplai es multiplica. El Patronat 
decideix l'ampliació de les seves ins-
tal·lacions.

CREACIÓ 
DEL MOVIBAIX  

L’any 1983 es crea el Movibaix, per co-
ordinar i impulsar les diferents entitats 
i projectes de lleure de la comarca. Una 
de les accions més significatives del mo-
viment va ser l’organització de la Festa 
del Maig, que actualment coneixem com 
a Festa Esplai.

INAUGURACIÓ DE CENTRE
ESPLAI AL PRAT DE LLOBREGAT
Fruit del creixement de l’entitat, es decideix 
cercar un espai per construir una seu cen-
tral per a la Fundació. L’any 2007 s’inaugu-
ra CENTRE ESPLAI al barri de Sant Cosme 
(el Prat de Llobregat), un equipament que, 
a més de la seu de la Fundació, acull un 
alberg, un auditori, aules...

NOUS ESPLAIS A L'HOSPITALET 
I EL BAIX LLOBREGAT 

En els darrers anys del franquisme grups 
de persones voluntàries van crear cen-
tres d'esplai. Són d'aquesta època el Club 
de Bellvitge i de Can Serra a l'Hospitalet, 
l'Esplai Mowgli de Cornellà, el Castanyot 
de Sant Joan Despí, el GISC al barri de 
Sant Cosme al Prat de Llobregat...

CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ I LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
El Movibaix i altres moviments de lleure d’ar-
reu del país constitueixen la Federació Cata-
lana de l’Esplai. Aquest mateix any es crea la 
Fundació Catalana de l’Esplai, amb l’objectiu 
de fer de “paraigua” de la Federació i les dife-
rents entitats de serveis. El 1999 es crea Fun-
dación Esplai.

1969/1974

50
BENEFICIÀRIES

+ de 100.000
BENEFICIÀRIES

1983 1983-1996 1996 2007 2020

Fundesplai: créixer per respondre 
als reptes de la societat
L ’any 1969 un grup 

de voluntaris van 
crear el Club d’Es-

plai Bellvitge per acollir 
els infants de les famílies 
que s’acabaven d’instal·lar 
en aquest barri de nova 
creació. El Club, i altres 
centres d'esplai que també 
es van crear a l'Hospi-
talet i al Baix Llobregat 
van constituir la llavor 
del que, amb el temps, ha 
esdevingut Fundesplai.

En aquests 50 anys s’ha passat 
d’una petita entitat de volunta-
riat que atenia una cinquante-
na d’infants a Bellvitge, a una 
de les fundacions més grans de 
Catalunya, amb implantació 
nacional, estatal i internacio-
nal, amb més de 6.000 treba-
lladors/es, 1.500 voluntaris/es 
i que desenvolupa programes 
que l’any passat van arribar a 
més de 100.000 persones.

Un dels moments clau en la 
història de Fundesplai va ser 
la inauguració, l’any 2007, de 
CENTRE ESPLAI. Es trac-
ta d’un equipament situat al 
barri de Sant Cosme del Prat 
de Llobregat, propera als es-

pais naturals del Delta, que 
gaudeix de la centralitat que 
els nous transports i instal·l-
acions atorguen al barri. Di-
àriament hi treballen més de 
200 persones. Compta amb 
un auditori i 15 aules i sales de 
treball polivalents, preparades 
per a programes de formació i 
jornades. També integra un al-
berg amb 74 habitacions, amb 
serveis de menjador i cuina 
entre d’altres.

En els 12 anys des de la inau-
guració de CENTRE ESPLAI, 
Fundesplai ha multi plicat l’im-
pacte dels seus projectes en fa-
vor dels infants, els joves, les 
famílies, el medi ambient i el 
Tercer Sector. Les instal·lac-
ions han esdevingut insufici-
ents: l’alberg té una ocu pació 
mitjana superior al 90%; 
manquen aules de formació i 
espais per a grups nombrosos.

Aquestes xifres en constant as-
cens i la necessitat de créixer 
van impulsar a Fundesplai a 
prendre la decisió d’ampliar 
les seves instal·lacions per 
continuar sent un agent relle-
vant en la transformació social 
i mediambiental.

1.175
escoles en 

què 
desenvolupem 

programes

111
esplais i 

projectes de 
lleure

27
equipaments 

de natura

6.995
alumnes en 
cursos de 
formació

+90%
d’ocupació 
mitjana de 

l’alberg

En 50 anys l’entitat ha multiplicat el nombre de programes a favor dels infants, els joves, les famílies i el medi ambient.
CENTRE ESPLAI, inaugurat fa 12 anys, ha esdevingut insuficient per donar resposta a les més de 100.000 participants anuals.

La voluntat d’ampliar l’acció i els equi-
paments de Fundesplai va coincidir en 
el temps amb l’oportunitat d’adquirir les 
parcel·les adjacents a CENTRE ESPLAI: 
uns solars buits, titularitat de l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl), on en els darrers 
25 anys s’hi havien previst diferents pro-
jectes, el darrer dels quals la construcció 
d’un centre de gestió d’autobusos metro-
politans, que finalment es van desestimar. 
A finals de 2017 Fundesplai va expressar 
el seu interès per comprar aquests solars.

El projecte té un pressupost global de 
17,2 milions d’euros que es finançarà en 
un 75% amb un crèdit de l’Institut Català 
de Finances i Triodos Bank, que retornarà 
Fundesplai durant els propers 12 anys.

OPORTUNITAT
en el solar annex a

CENTRE ESPLAI

AMB EL SUPORT
institucional

AMB EL SUPORT
financer

Fa més d’un any que, a partir de l’acord i 
la proposta del pa tronat de Fundesplai, 
l’Ajun tament del Prat de Llobregat va tra-
mitar una modificació urbanística per fer 
possi ble l’ampliació de CEN TRE ESPLAI. 
L’Incasòl i la Direcció General d’Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya van facili-
tar l’operació. Finalment s’ha concretat 
l’adquisició de les diferents parcel·les del 
solar que acollirà més habitacions de l’al-
berg, un nou centre de formació i un espai 
polivalent, a més d’una zona verda.



D IAR I  D E  L A  FUNDAC IÓ  C ATAL ANA  DE  L ’ E SP L A I D I AR I  D E  L A  FUNDAC IÓ  C ATAL ANA  DE  L ’ E SP L A I març 2020març 2020 0302 www.fundesplai.org www.fundesplai.org

Ampliació Centre EsplaiAmpliació Centre Esplai
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També es posen en marxa entitats de ser-
vei per gestionar els equipaments de natu-
ra, la formació, el suport al món associa-
tiu i el món escolar. Es creen l’Associació 
Catalana Cases de Colònies (1983), Escola 
del Baix, Suport Associatiu (1988) i Serveis 
d’Esplai (1996).
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CENTRE ESPLAI 
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Fundesplai es multiplica. El Patronat 
decideix l'ampliació de les seves ins-
tal·lacions.
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ordinar i impulsar les diferents entitats 
i projectes de lleure de la comarca. Una 
de les accions més significatives del mo-
viment va ser l’organització de la Festa 
del Maig, que actualment coneixem com 
a Festa Esplai.

INAUGURACIÓ DE CENTRE
ESPLAI AL PRAT DE LLOBREGAT
Fruit del creixement de l’entitat, es decideix 
cercar un espai per construir una seu cen-
tral per a la Fundació. L’any 2007 s’inaugu-
ra CENTRE ESPLAI al barri de Sant Cosme 
(el Prat de Llobregat), un equipament que, 
a més de la seu de la Fundació, acull un 
alberg, un auditori, aules...
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I EL BAIX LLOBREGAT 

En els darrers anys del franquisme grups 
de persones voluntàries van crear cen-
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El Movibaix i altres moviments de lleure d’ar-
reu del país constitueixen la Federació Cata-
lana de l’Esplai. Aquest mateix any es crea la 
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Fundesplai: créixer per respondre 
als reptes de la societat
L ’any 1969 un grup 

de voluntaris van 
crear el Club d’Es-

plai Bellvitge per acollir 
els infants de les famílies 
que s’acabaven d’instal·lar 
en aquest barri de nova 
creació. El Club, i altres 
centres d'esplai que també 
es van crear a l'Hospi-
talet i al Baix Llobregat 
van constituir la llavor 
del que, amb el temps, ha 
esdevingut Fundesplai.

En aquests 50 anys s’ha passat 
d’una petita entitat de volunta-
riat que atenia una cinquante-
na d’infants a Bellvitge, a una 
de les fundacions més grans de 
Catalunya, amb implantació 
nacional, estatal i internacio-
nal, amb més de 6.000 treba-
lladors/es, 1.500 voluntaris/es 
i que desenvolupa programes 
que l’any passat van arribar a 
més de 100.000 persones.

Un dels moments clau en la 
història de Fundesplai va ser 
la inauguració, l’any 2007, de 
CENTRE ESPLAI. Es trac-
ta d’un equipament situat al 
barri de Sant Cosme del Prat 
de Llobregat, propera als es-

pais naturals del Delta, que 
gaudeix de la centralitat que 
els nous transports i instal·l-
acions atorguen al barri. Di-
àriament hi treballen més de 
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un auditori i 15 aules i sales de 
treball polivalents, preparades 
per a programes de formació i 
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berg amb 74 habitacions, amb 
serveis de menjador i cuina 
entre d’altres.
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guració de CENTRE ESPLAI, 
Fundesplai ha multi plicat l’im-
pacte dels seus projectes en fa-
vor dels infants, els joves, les 
famílies, el medi ambient i el 
Tercer Sector. Les instal·lac-
ions han esdevingut insufici-
ents: l’alberg té una ocu pació 
mitjana superior al 90%; 
manquen aules de formació i 
espais per a grups nombrosos.

Aquestes xifres en constant as-
cens i la necessitat de créixer 
van impulsar a Fundesplai a 
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les seves instal·lacions per 
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i mediambiental.
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En 50 anys l’entitat ha multiplicat el nombre de programes a favor dels infants, els joves, les famílies i el medi ambient.
CENTRE ESPLAI, inaugurat fa 12 anys, ha esdevingut insuficient per donar resposta a les més de 100.000 participants anuals.

La voluntat d’ampliar l’acció i els equi-
paments de Fundesplai va coincidir en 
el temps amb l’oportunitat d’adquirir les 
parcel·les adjacents a CENTRE ESPLAI: 
uns solars buits, titularitat de l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl), on en els darrers 
25 anys s’hi havien previst diferents pro-
jectes, el darrer dels quals la construcció 
d’un centre de gestió d’autobusos metro-
politans, que finalment es van desestimar. 
A finals de 2017 Fundesplai va expressar 
el seu interès per comprar aquests solars.

El projecte té un pressupost global de 
17,2 milions d’euros que es finançarà en 
un 75% amb un crèdit de l’Institut Català 
de Finances i Triodos Bank, que retornarà 
Fundesplai durant els propers 12 anys.

OPORTUNITAT
en el solar annex a

CENTRE ESPLAI

AMB EL SUPORT
institucional

AMB EL SUPORT
financer

Fa més d’un any que, a partir de l’acord i 
la proposta del pa tronat de Fundesplai, 
l’Ajun tament del Prat de Llobregat va tra-
mitar una modificació urbanística per fer 
possi ble l’ampliació de CEN TRE ESPLAI. 
L’Incasòl i la Direcció General d’Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya van facili-
tar l’operació. Finalment s’ha concretat 
l’adquisició de les diferents parcel·les del 
solar que acollirà més habitacions de l’al-
berg, un nou centre de formació i un espai 
polivalent, a més d’una zona verda.
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Tres nous equipaments i un gran parc oberts a tothom

Ampliació Centre EsplaiAmpliació Centre Esplai

CENTRE ESPLAI, 
edifici actual 
13.500 m2

Inaugurat l’any 2007, CENTRE ESPLAI inclou les oficines centrals 
de Fundesplai, un alberg, un auditori, sales de treball i aules de 
formació, un restaurant, una ludoteca i àmplies zones enjardina-
des que ocupen una superfície de 13.500 m2. L’equipament s’ha 
convertit en un pol de dinamització i en un referent en sosteni-
bilitat i accessibilitat.

Centre de formació
1.400 m2 

Aquest espai, desenvolupat només en planta baixa, permetrà 
unificar les activitats formatives en un nou Centre de Formació 
de 1.400 m2, format per 14 aules, oficines i sales de professors, 
així com una àgora amb capacitat per a 100 persones de forma 
oval situada al final de les aules. La particularitat d’aquest edifici 
és la seva relació propera amb l’espai exterior, especialment 
visual, ja que totes les aules i l’àgora tenen llum natural i vistes 
del jardí. La coberta d’aquest edifici fa un joc d’inclinacions que 
dotarà les aules més grans de caràcter propi. Totes les aules 
tindran els requisits per poder impartir formació subvencionada 
i disposaran de noves tecnologies.

Espai multifuncional
4.300 m2 

L'Espai multifuncional tindrà una superfície construïda de 
4.300 m2 i es dotarà del material necessari per desenvolupar 
activitats esportives, així com esdeveniments culturals i musicals 
per a un gran nombre de persones. Un espai que permetrà grans 
afluències i amb el qual encara no comptaven les instal·lacions de 
Fundesplai. Es tracta d’un nou edifici independent i situat seguint 
les alineacions de l’actual construcció. Està format per una planta 
soterrani on hi haurà els vestidors, sales i magatzem. La planta 
baixa està formada per l’entrada amb una zona de bar, la pista 
per a activitats de gran capacitat i esportives i algunes sales. A 
la primera planta s’hi podran trobar les grades perimetrals, sales 
i les instal·lacions de l’edifici.

Ampliació de l'alberg
5.300 m2 

Serà un nou edifici prolongació de l’actual, de manera que estaran 
connectats i ampliarà l’alberg en 2.700 m2 i 50 habitacions distri-
buïdes en dues plantes, que permetrà donar resposta a l’augment 
de la demanda d’aquest equipament que avui ja té una ocupació 
del 90%. La planta baixa de l’alberg acollirà els espais comuns 
com ara l’entrada amb una recepció, sales d’estar i serveis. També 
té una planta soterrani on estaran situades les instal·lacions de 
serveis. Les habitacions seran de dues persones amb un sofà llit, 
tindran un balcó i estaran adaptades per a persones amb mobili-
tat reduïda. Finalment, es construirà un aparcament soterrani de 
2.500 m2 on s’habilitaran zones prioritàries per a vehicles elèctrics 
i espai per estacionar bicicletes i motos.

Un cop acabada l’ampliació de CENTRE ESPLAI, l’obra 
es completarà amb la construcció d'un gran parc. Tindrà 
una extensió d'1,7 hectàrees i serà d’ús públic, gestio-
nat i mantingut per Fundesplai. El projecte simularà 
els diferents espais naturals i hàbitats al llarg del riu 
Llobregat, des del seu naixement a Castellar de N’Hug 
fins a la seva desembocadura, al delta del Llobregat. 
Està dissenyat perquè no sigui un lloc de pas, sinó com 
un espai transformador per a les persones visitants, 
des d’un punt de vista sensorial, d’aprenentatge, però 
també d’implicació i compromís amb el seu entorn.

Parc / 17.000 m2

El projecte, obra dels arquitectes Carlos Ferrater i Núria Ayala, inclourà un centre de formació, un espai multifuncional, l'ampliació de l'alberg i un gran parc, i serà totalment accessible i sostenible

Planta primera 
i segona
� 50 habitacions

Planta baixa
� Recepció i vestíbul
� Sales d’estar
� Sala de jocs

Soterrani
� Aparcament
� Instal·lacions

�Zona de jocs       
   col·laboratius
�Ecosistemes 
   mediterranis i fluvials
�Zones de descans
�Zones d’experimentació

Planta baixa
� Recepció i vestíbul
� Oficines i 
   sales de professors
� 14 aules
� Àgora amb capacitat  
   per a 100 persones
� Magatzem

Planta primera
� Grades
� Sales d’activitats
� Instal·lacions

Planta baixa
� Sala polivalent
� Recepció i bar
� Sales d’activitats

Soterrani
� Sales d'activitats
� Vestidors
� Magatzem

UN PROJECTE
totalment accessible…

…i amb la màxima 
eficiència energètica

El projecte d’ampliació de CENTRE 
ESPLAI es concretarà en tres nous 
equipaments i una zona verda, que 
s’acomodaran als actuals donant 
continuïtat: un aulari, un espai mul-
tifuncional, l’ampliació de l’alberg i 
un gran parc tematitzat d’accés pú-
blic. El projecte és obra de l’estudi 
d’arquitectura OAB, amb els arqui-
tectes Carlos Ferrater i Núria Ayala, 
el mateix que el 2007 ja va projectar 
l’actual edifici CENTRE ESPLAI, així 
com altres equipaments de natura de 
Fundesplai. Els nous equipaments de 
l’ampliació de CENTRE ESPLAI també 
han estat concebuts sota els criteris 
del disseny per a tothom.

Una altra de les característiques 
tant de CENTRE ESPLAI com del 
projecte d’ampliació és que s’hi im-
plantaran totes les mesures pos-
sibles en matèria d’estalvi energè-
tic per tal d’aconseguir la màxima 
eficiència energètica. Per a aquest 
darrer aspecte, s’ha comptat amb 
l’assessorament d’ERF, Estudi Ra-
món Folch i Associats.

Pel que fa al calendari d’execució, 
el diumenge 1 de març de 2020 se 
celebrarà l’acte de col·locació de 
la primera pedra del conjunt de 
l’obra d’ampliació, que durarà uns 
divuit mesos.
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Parc de les olors

Parc agrari

Parc agrari
Espais naturals del 
Delta del Llobregat

La platjaCRAM

Barri de 
Sant Cosme

Nucli urbà de  
El Prat de Llobregat

Parc agrari“demà”

Espais naturals del 
Delta del Llobregat

Una ubicació coherent i amb molt futur

www.fundesplai.org

Ampliació Centre Esplai

Un cop acabada l’am-
pliació de CENTRE 
ESPLAI, l’obra es 

completarà amb la cons-
trucció d'un gran parc que 
tindrà una extensió d'1,7 
hectàrees i serà d’ús pú-
blic, gestionat i mantingut 
per Fundesplai.

El projecte simularà els dife-
rents espais naturals i hàbitats 
al llarg del riu Llobregat, des 
del seu naixement a Castellar 
de N’Hug fins a la seva desem-
bocadura, al delta del Llobre-
gat. Està dissenyat perquè no 
sigui un lloc de pas, sinó com 
un espai transformador per a 
les persones visitants, des d’un 

Quan l’any 2007 Fun-
desplai va traslladar la 
seva seu i va construir 

l’alberg a l’equipament Centre 
Esplai, ubicat al barri de Sant 
Cosme (el Prat de Llobregat), 
es va sumar a un procés de 
transformació social i regene-
ració urbana del barri possible 
gràcies a l’acció coordinada 
d’agents socials, de l’admi-
nistració pública i les entitats 
comunitàries.

CENTRE ESPLAI se situa en un 
nucli de comunicacions que inclou 
la proximitat de l’aeroport, la línia 
L9 del metro, el tren i diferents 
connexions amb busos urbans i 
metropolitans i que permet ràpides 

Ampliació Centre Esplai

Una nova àrea lúdica i educativa que ocuparà 1,7 hectàrees oferint espais de joc, educatius i de ciència ciutadana CENTRE ESPLAI, un equipament situat al barri de Sant Cosme i obert a tot el món

Un parc lúdic i sensorial per gaudir-lo

Passejar i jugar
Aquesta àrea oferirà als visitants la possibilitat de gaudir-la de diferents ma-
neres. Es podrà passejar pels seus senders o seure i conversar en els espais 
de descans, jugar i descobrir la natura. També inclourà propostes de jocs 
creatius i amb reptes, que afavoreixen el desenvolupament saludable dels 
infants. Les instal·lacions estan pensades per promoure el joc col·laboratiu 
i tindran especial atenció perquè els infants amb necessitats especials hi 
puguin gaudir.

Sentir i experimentar
La natura com a experiència sensorial i educativa serà l’altre eix del parc. 
Els visitants podran sentir les olors, tocar la vegetació i veure animals... 
Es reproduiran a escala ecosistemes del curs del Llobregat: el massís del 
Garraf, el parc agrari del Baix Llobregat, els aiguamolls del Delta...  També 
incorporarà propostes de ciència ciutadana, per despertar entre infants i 
persones adultes l’interès per observar activament la natura i participar en 
la recerca científica.

connexions amb l’àrea metropolita-
na i la ciutat de Barcelona. A més, 
està envoltat de diferents espais de 
gran interès natural com el delta del 
Llobregat, les platges del municipi, 
el parc agrari del Baix Llobregat 
o el futur parc de les Olors, entre 
d’altres. 

L’equipament va ser i continua sent 
una decisió coherent amb la mis-
sió i voluntat de l’entitat, que des 
del primer moment va apostar per 
convertir-se en un actor de canvi 
rellevant al barri i la ciutat i des del 
qual projectar la seva activitat. Amb 
l’ampliació projectada, Fundesplai 
vol multiplicar l’impacte de les se-
ves accions al barri, la ciutat, el país 
i més enllà de les fronteres.

Un espai per passejar, jugar, sentir i experimentar

punt de vista sensorial, d’apre-
nentatge, però també d’impli-
cació i compromís amb el seu 
entorn. 

El Parc serà un espai divers, 
estimulant, amb elements 
i zones diferenciades, 
connectat, accessible 
i, malgrat adreçar-se 
especialment als in-
fants, estarà pensat i 
dissenyat per a tots els 
públics. Estarà format 
per un conjunt d’espais 
físics agradables, cui-
dats i acollidors, amb una 
orografia canviant, amb 
talussos i turonets suaus que 
ajudaran a fer-lo més divers.

Un espai per passejar, jugar, sentir i experimentarUn espai per passejar, jugar, sentir i experimentar

estimulant, amb elements 
i zones diferenciades, 
connectat, accessible 
i, malgrat adreçar-se 
especialment als in-
fants, estarà pensat i 

Opinions sobre l'ampliació de les instal·lacions de Fundesplai

Francina Alsina
PRESIDENTA DE LA TAULA DEL 

TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

Eva Martínez
PRESIDENTA DEL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

María Godoy i Nico Herance
GRUP DONES SÀVIES DE SANT COSME

Agustí Ferran 
DIRECTOR FINANCER DE L’ESCOLA 

BETÀNIA PATMOS (BARCELONA)

Maria Ejarque i 
Oriol Lombardia

RESPONSABLES DE L’ESPLAI 
ESPURNES (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)Aquest projecte d’ampliació ens 

sembla fabulós. Nosaltres ja vam 
estar en l’acte de primera pedra 
de CENTRE ESPLAI, el 2005, i sa-
bem el que aquest equipament re-
presenta pel barri. En destaquem 
els projectes de formació, com l’A-
MA per a mares adolescents, que 
amb el nou Centre de Formació es 
podran multiplicar!

Arribar a atendre més de 
100.000 persones no és gens 
fàcil. Aquest èxit només és pos-
sible si totes les persones que 
formen Fundesplai compartei-
xen valors tan importants com 
la generositat cap a entorns 
desfavorits i la passió per tre-
ballar amb infants i joves.

L’ampliació de Centre Esplai, es-
pecialment el nou aulari i espai 
polivalent, obren tot un nou món 
de possibilitats per als esplais. 
Ens sembla una gran proposta, 
una forma d’ampliar i fer més vi-
sible la nostra missió i la de tots 
els esplais que participem en el 
projecte.

És un orgull perquè vol dir que 
creixen projectes que afavo-
reixen la cohesió social i que 
promouen oportunitats per a 
infants i joves. Que l’amplia-
ció sigui a Sant Cosme referma 
el vostre compromís amb la 
comunitat i a afavorir el seu 
desenvolupament econòmic i 
social.

L'educació en el lleure esde-
vé un element fonamental 
de la igualtat d'oportunitats 
clau en la transformació 
social, cal reconèixer la 
importància i el valor de la 
tasca que realitzen les en-
titats de lleure afavorint la 
inclusió i la cohesió social 
al nostre territori.

Centre Esplai
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Amb la 
col·laboració de

Ampliació Centre Esplai

Anna Romeu
VICEPRESIDENTA 

Concepció arquitectònica 
ecoeficient, plaques solars 
fotovoltaiques, reaprofita-
ment d’aigua... CENTRE ES-
PLAi és un edifici referent en 
matèria de sostenibilitat que 
estalvia fins a un 50% d’aigua. 
Les noves instal·lacions 
buscaran aconseguir encara 
millor eficiència ambiental i 
energètica i alhora un ambi-
ent més càlid i acollidor.

Carles Castells
VICEPRESIDENT 

Des de Fundesplai impulsem 
nombroses programes de 
promoció de la salut (pre-
venció de drogodependèn-
cies, hàbits saludables...) i 
benestar (acompanyament 
a mares adolescents, petita 
infància...). Els nous espais 
permetran incrementar el seu 
impacte i incorporar noves 
metodologies. 

Josep Gassó
PRESIDENT

Les organitzacions del Tercer 
Sector hem de jugar un paper 
protagonista en l’assoli-
ment dels ODS: som agents 
transformadors a través dels 
nostres programes, catalit-
zadors de la participació i 
sensibilització socials, motor 
de nous projectes innovadors 
i complement imprescindible 
de les polítiques públiques.

Salvador Carrasco
PATRÓ DE FUNDESPLAI 
A Espanya, el risc de pobresa 
infantil ha passat d’un 
35,5 % a un 48,1% i l’absència 
d’oportunitats d’ocupació 
juvenil ha arribat al 51%. 
Pensem que la lluita contra 
la pobresa i la creació de 
condicions d’accés a un 
treball digne són objectius 
irrenunciables per garantir els 
drets dels infants i dels joves.

Núria Valls
DIRECTORA GENERAL  
FUNDACIÓN ESPLAI
PRESIDENTA LIGA 
IBEROAMERICANA 

Els reptes actuals són grans: 
emergència climàtica, atur 
juvenil, pobresa, desigualtat de 
gènere... És imprescindible que 
ens hi posem tots i totes. Aquest 
nou espai té vocació de ser un 
espai per construir plegats nous 
escenaris d’oportunitats. Fem 
junts allò que sols no podem.

Cristina Rodríguez
DIRECTORA GENERAL 

L’educació de qualitat ha 
estat sempre l’eix de la missió 
de Fundesplai. Les noves 
instal·lacions ens permetran 
arribar a molts més infants, 
joves i famílies i garantir el 
dret de tothom, no només a 
l’accés a les colònies, esplais 
o menjador escolar, sinó a una 
educació al llarg de la vida.

Carles Xifra
DIRECTOR DE CONTINGUTS  
I INNOVACIÓ 

Revertir el declivi de la biodi-
versitat i el deteriorament dels 
ecosistemes terrestres i marins 
són un dels principals reptes 
de la present dècada. La nostra  
tasca d’educació ambiental i 
les activitats a favor del medi 
ambient, que cada any arriba 
a milers d’infants, joves i famí-
lies, es veurà reforçada amb 
l’ampliació de CENTRE ESPLAI.

Maria José Navarrete
DIRECTORA FINANCERA 

Fundesplai contribueix 
a través de la seva tasca 
educativa en infants i joves 
a un desenvolupament sos-
tenible i els estils de vida en 
harmonia amb la natura. 
Les actuals oficines i l’alberg, 
així com els edificis projectats 
per a l’ampliació, són espais 
sostenibles, segurs, inclusius  
i 100% accessibles.

Sheila Beltran
PRESIDENTA DE LA  
FEDERACIÓ CATALANA  
DE L’ESPLAI 

Els nostres programes per a la 
inclusió social, l’educació per 
a la pau i per a la ciutadania 
contribueixen d’una manera 
decisiva a la reducció de les 
desigualtats i a una societat 
més justa, objectius que l’am-
pliació de CENTRE ESPLAI 
permetrà desenvolupar d’una 
manera més efectiva.
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