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Joves definint el seu 
projecte vital, des del seu 
present cap al seu futur.



Fundesplai és la nova marca amb 
què es presenta la Fundació Ca-
talana de l’Esplai i les entitats que 
aplega. Es tracta d’una iniciativa 
sense afany de lucre que treballa 
a favor dels infants, els joves, les 
famílies i el Tercer Sector. La mis-
sió de Fundesplai és educar els 
infants i joves, enfortir les entitats 
de lleure i el Tercer Sector, millo-
rar el medi ambient i promoure la 
ciutadania i la inclusió social, amb 
voluntat transformadora.

La proposta global de projectes 
impulsats per  Fundesplai es ca-
racteritza per:

•	 Voluntat educativa
•	 Opció per la inclusió i la 

transformació social
•	 Compromís mediambiental i 

de sostenibilitat
•	 Aposta per la qualitat del 

servei
•	 Compromís per la corespon-

sabilitat
•	 Impuls al Tercer Sector
•	 Treball en xarxa

L’actuació global de Fundesplai 
l’any 2013 ha arribat a 199.793 per-
sones.

Una oportunitat per a la inclusió  
sociolaboral de les persones joves  
des de l’educació en el lleure

Què és?
Tresca Jove és un programa de l’Àrea Social de la Fun-
desplai, iniciat a l’any 2010 que té com a missió afavo-
rir el desenvolupament personal i la integració social i 
laboral de persones joves, a través de l’acompanyament, 
la formació i una primera experiència laboral en el món 
del lleure, prevenint així la vulnerabilitat o deteriora-
ment cap a situacions de risc social.

A qui es dirigeix?
El projecte Tresca Jove es dirigeix a persones joves de 
18 a 25 anys en situació de vulnerabilitat o risc d’ex-
clusió social. 

Proposem als i les joves un procés d’aprenentatge vi-
vencial i transformador cap a la seva inclusió:

•	 El	 jove	com	a	protagonista	 i	 responsable	del	 seu	
procés (aprendre fent).

•	 El	jove	desenvolupa	les	seves	habilitats,	capacitats,	
talents, competències.... cap al propi coneixement 
i enfortiment personal.

•	 El	 jove	 enforteix	 els	 lligams	 amb	 els	 iguals,	 els	
adults referents, la comunitat/el seu entorn proper 
i la societat en general.

•	 El	jove	millora	la	seva	qualificació	professional	cap	
a la incorporació al mercat laboral.

•	 El	jove	amb	una	persona	mentora	com	a	referent	
acompanyant.
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