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El Prat de Llobregat, 12 de gener 2021
Benvolguts/Benvolgudes,
Fundació Esplai. Ciutadania Comprometida té com a missió promoure
l'empoderament ciutadà i el seu compromís amb la millora de la societat, des de la perspectiva
dels drets, la inclusió i la transformació, i amb una especial dedicació a la joventut. Tot
això mitjançant la intervenció social comunitària, l'acció socioeducativa i la inclusió en l'àmbit de
les tecnologies d'informació i la comunicació, treballant en xarxa amb el Tercer Sector i amb la
resta d'agents socials.
Us presentem un nou projecte #JOVESINTECH, amb la intenció i la voluntat de
generar sinergia amb vosaltres, i les persones amb les que treballeu en xarxa, per tal de
poder convidar-vos especialment a

fer voluntariat al projecte, considerem que part de

les persones vinculades al col·legi professional, podrien tenir interès.
Fundación Esplai és el resultat de més de 20 anys de treball impulsant projecte
Tic i de gestió del tercer sector a través d'una xarxa d'entitats socials que han fer pinya entorn
uns mateixos objectius. En l’actualitat tenim una seu social a Madrid i una seu al Prat de
Llobregat, al barri de Sant Cosme, a CENTRE ESPLAI. Durant el 2020 hem desenvolupat un
ampli ventall d'activitats, campanyes, jornades, webinars i metodologies per lluitar contra la
bretxa digital, per afavorir a persones i col·lectius amb risc d’exclusió social.
Us adjuntem material de difusió de la proposta #JOVESTINTECH, i us convidem a
poder fer contactar-nos, i fer una petita reunió virtual, per donar-vos a conèixer més el projecte
i la nostra entitat, per tal de poder captar persones voluntàries.
Cordialment,
Anabel Pérez,
Coordinadora de l’Area Socioeducativa i de e-inclusión de Fundación Esplai.

Nota: ens podeu contactar a mi i les meves companyes a les adreces d’e-email següents:
aperez@fundacionesplai.org
lgranados@fundacionesplai.org (Laura Granados)
idelpozo@fundacionesplai.org (Ivonne del Pozo) tel. 93 474 74 73

