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Convocatòria de premsa per dissabte 14/04/18 i diumenge 15/04/18 a Vilafranca del Penedès  

Vilafranca del Penedès acollirà una trobada amb 
més de 4.000 infants, joves i monitors d’esplai 
 La Fundació Pere Tarrés, l’entitat de lleure més gran de Catalunya, celebra 

enguany 60 anys dels primers centres organitzadors de colònies, l'origen dels 
actuals esplais que federa el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans. 

 La trobada tindrà lloc a Vilafranca del Penedès, la població que va organitzar les 
primeres colònies a Catalunya després de la Guerra Civil fa 60 anys. 

 Dossier de Premsa trobada VÈRTEX: 
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/vertex/Dossier_PR_VERTEX.pdf 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA. Fundació Pere Tarrés (05/04/2018). La trobada general 
VÈRTEX se celebrarà dissabte 14 i diumenge 15 d’abril de 2018 a Vilafranca del 
Penedès amb l’objectiu de commemorar el 60è aniversari de l’inici de les activitats la 
Fundació Pere Tarrés. Serà una trobada única i multitudinària, amb la participació de 
més de 4.000 infants i adolescents i de més de 200 voluntaris. Els nens i nenes aniran 
acompanyats dels seus monitors i monitores dels centres d’esplai que el Moviment de 
Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) de la Fundació Pere Tarrés aplega a tot 
Catalunya i Mallorca. 
 
Sota l’eslògan ‘L’Esplai Multiplica!’, la trobada VÈRTEX vol esdevenir un punt de 
trobada per a totes aquelles persones que comparteixen una mateixa manera 
d’entendre l’educació en el lleure a l’esplai. Així doncs, la capital de l’Alt Penedès es 
transformarà, durant un cap de setmana, en un gran espai de reflexió per 
compartir experiències, transmetre valors i posar de manifest com l’esplai és una 
autèntica eina de transformació social, ja que multiplica a la persona, al grup i a la 
societat. El cap de setmana del 14 i 15 d’abril els 4.000 infants i adolescents 
realitzaran activitats educatives entorn aquests tres eixos de la transformació social 
que comporta l’esplai. 
 
Els 4.000 infants, joves i monitores dels centres d’esplai arribaran dissabte 14 d’abril 
a la capital de l’Alt Penedès procedents de diferents indrets de Catalunya i també de 
Mallorca. Les 2.000 persones dels centres d’esplai de l’àrea metropolitana de 
Barcelona sortiran cap a Vilafranca amb tren des de Sants Estació mentre que els 
altres 2.000 hi arribaran amb autocars. 

CONVOCATÒRIA de PREMSA 
Dia Dissabte 14 d’abril de 2018 
Lloc Passeig Rafael Soler (Vilafranca del Penedès) 
Hora 9.30 hores 
Activitat Arribada dels diferents participants, acollida i acreditació. 

 
Podeu veure la programació de la trobada VÈRTEX de dissabte 14 amb activitats, 
animacions i celebracions que s’ubicaran a diferents indrets de Vilafranca: 
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/vertex/activitats-dissabte-14-vertex.pdf 
I el mapa amb la localització de les activitats: 
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/vertex/mapa-vertex.pdf 
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El diumenge 15 al matí serà el moment en que els tres grups celebraran activitats 
conjuntes i el moment de l’acte de cloenda.  

CONVOCATÒRIA de PREMSA 
Dia Diumenge 15 d’abril de 2018 
Lloc Espai Firal de Vilafranca del Penedès 
Protagonistes 4.000 infants, joves i monitors d’esplai 
Activitat 11.00h. Activitats finals dinamitzades des de l’escenari.  

12.30h. Celebració dels 60 anys amb un pastís gegant de 
llaminadures.  
13.00h. Parlaments institucionals i lectura d’un manifest que 
s’haurà elaborat conjuntament entre tots els esplais presents 
durant la trobada. 

  
  

La trobada se celebra a Vilafranca del Penedès, el lloc on es van organitzar les 
primeres colònies després de la Guerra Civil. La zona també es pionera en l’edificació 
de la primera casa de colònies de Catalunya, la Casa de Colònies Penyafort 
(Pontons). Les activitats d’estiu que es van organitzar a la casa de colònies van ser el 
germen d’alguns centres d’esplai de Vilafranca, com el Grup Esplai Parroquial (GEP). 
El GEP és un dels 200 centres d’esplai federats al MCECC de la Fundació Pere 
Tarrés, l’entitat de lleure més gran de Catalunya els centres del qual acullen més de 
21.000 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària de més de 
3.700 monitors. 

Per a més informació: 
Isabel Vergara, Nati Pareja i Montse Dalmau 
Àrea de Premsa - Fundació Pere Tarrés 
Tel.: 93 430 16 06 / Mòbil: 669 84 41 75 / 660 07 34 34 / 619 165 282 
premsa@peretarres.org 
 
La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat 
de promoure l'educació en el lleure d’infants i joves. Amb el temps, la seva acció s’ha ampliat  a 
altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la gestió en el Tercer Sector. La 
tasca social de la Fundació Pere Tarrés està avalada per 60 anys d’experiència, pels més de 
400.000 beneficiaris i beneficiàries que cada any participen als diferents projectes i serveis i per 
l’acreditació de la Fundación Lealtad, prestigiosa institució que cada any analitza la gestió i 
bones pràctiques de les ONG i ONL més importants de l'Estat Espanyol. L’any 2016 ha rebut la 
Creu de Sant Jordi que li ha concedit la Generalitat de Catalunya. 

mailto:premsa@peretarres.org
mailto:premsa@peretarres.org
mailto:premsa@peretarres.org

