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NOTA DE PREMSA (03/10/2012) 

 
INAUGURACIÓ DEL CURS 2012/13 DE LA FUNDACIÓ VERGE BLANCA 
 

 

El proper dia 6 d’octubre tindrà lloc la inauguració del nou curs 2012/2013 de la 
Fundació Verge Blanca que es realitzarà al Col·legi Episcopal de Lleida ( c/ Doctor 
Combelles 38) 
 
La inauguració del curs consistirà en tres actes promoguts per dues de les seccions 
de la Fundació Verge Blanca, l’Escola de l’Esplai de Lleida (EE) i els Centres d’Esplai 
Cristians ( CEC) 
 
El primer acte consistirà en la lliçó inaugural de l’EE a les 10 hores, sota el títol: 
“La interculturalitat viure la diversitat, conviure amb la riquesa”  a càrrec de 
Sor Lucía Caram, monja de clausura contemplativa oberta al món intereligiós. 
 
Després de la conferència es durà a terme la Diada de Tallers, promoguda per 
l’Escola de l’Esplai de Lleida i els Centres d’Esplai Cristians i seguint amb el tema de 
la lliçó inaugural, es realitzaran diversos tallers entorn a la Interculturalitat. :  

- Cançons, danses i jocs que ens apropen 
- El dret a la diferència. Totes les persones són diferents. 
- Els estereotips i la interculturalitat. 

 
L’últim acte que tancarà la inauguració del curs 2012/2013 serà la Trobada de 
Monitors/es del Centres d’Esplai Cristians, que consistirà en un dinar seguit 
d’una activitat lúdica per agrair la dedicació voluntària i compromís dels monitors i 
monitores dels centres esplais federats a la Fundació Verge Blanca, que destinen 
una part del seu temps lliure en educar infants i joves sense esperar res a canvi. 
 
Tant la Lliçó inaugural com la Diada de Tallers, són actes obert a tots els públics.  

Per a més informació us podeu dirigir a :  

Teresa Farré Calzada 
Fundació Verge Blanca 
Telf: 973 272864, tfarre@vergeblanca.org 

La Fundació Verge Blanca és una entitat sense ànim de lucre, que té com a objectiu el servei a tota la 
societat en el camp concret de l'educació en l'esplai, d'infants, d'adolescents i joves, d'adults i de la 
tercera edat, tant des de les accions de voluntariat com des de l'àmbit professional.Per a la realització de 
les seves activitats, la Fundació compta amb les tres seccions, que treballen en el camp del lleure: 

• Servei Colònies de Vacances, entitat de servei per a centres d'esplai i entitats de lleure 

• Escola de l'Esplai de Lleida, formació d’educadors en el temps de lleure i l'animació 
sòciocultural  

• Centres d'Esplai Cristians, agrupació de centres i grups d'educació en el lleure  
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HORARI DE LA INAUGURACIÓ DEL CURS ( 2012/2013) DE LA FUNDACIÓ VERGE BLANCA 

 
   
 
  
 

 

 
10.00h  Lliçó Inaugural de l’Escola de l’Esplai a càrrec de Sor Lucía 

Caram sota el títol  “ La interculturalitat viure la diversitat, 
conviure amb la riquesa” 

 
11.00h  Inicia Diada de Tallers 
 
11.15h  Tallers de Formació- Ronda 1 
 
12.30h  Breu Descans 
 
12.45h  Tallers de Formació- Ronda 2 
 
14.00h  Final de la jornada formativa 
 
14.30h  Dinar 
 
16.00h  Activitat lúdica 
 
18.00h   Final Trobada de Monitors i monitores  
 

 

Lloc de realització : Col·legi Episcopal de Lleida ( c/ Doctor Combelles 38) 
 


