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comEnçA LA cAmPAnyA d’ActIvItAtS d’EStIu dE LA fundAcIó cAtALAnA dE L’ESPLAI

La crisi afecta la capacitat de les 
famílies de portar els fills als casals
es preveu que augmenti la demanda de beques de la campanya “un estiu per a tothom!”

joSeP m. VAllS

El 27 de juny es va iniciar el 
gruix de la campanya d’ac-
tivitats d’estiu de la Funda-

ció Catalana de l’Esplai. Es tracta 
d’una de les principals campanyes 
d’activitats de les que s’organit-
zen a Catalunya, amb més de 
500 propostes organitzades pels 
prop de 70 esplais de l’entitats i 
per la pròpia Fundació. En total 
s’ofereixen 33.000 places, que re-
presenten unes 213.000 estades 
(unitat infant/dia) en activitats 
per a l’estiu. 

A l’espera de les dades definiti-
ves un cop hagi acabat la tem-
porada, les primeres tendències 
apunten a una baixada important 
en el volum d’inscripcions degut 
a la incidència de la crisi econò-
mica en la butxaca de les famíli-
es. Aquesta baixada es concentra, 
sobretot, en els casals d’estiu, és 
a dir, aquelles activitats que es 
fan en el mateix local de l’esplai 
o en instal·lacions properes del 
barri, que duren mitja jornada 
o tot el dia, i en que els infants 
tornen a casa cada nit. 

Buscant alternatives
Des de la Fundació es percep 
que un creixent número de fa-
mílies ha optat per no apuntar 
els fills als casals,  o bé han 
reduït el nombre de setmanes 
de casal contractades, i han 
buscat solucions alternatives, 
com combinar els períodes de 
vacances dels pares per poder 
tenir cura dels fills o deixar-los 
amb els avis.

En canvi, les colònies, els cam-
paments, les rutes i els camps 
de treball, mantenen el nivell 
d’inscripcions respecte l’any 
passat. Aquest manteniment es 
deu, d’una banda, a que aques-
tes activitats estan més lligades a 
la dinàmica del curs dels centres 
d’esplai; i per l’altre, a l’esforç 
de les entitats organitzadores per 
ajustar els costos de les activitats 
i als ajuts, beques i subvencions 
atorgades per diferents entitats i 
institucions.

major demanda de beques 
Per tercer any, la Fundació ha 
impulsat una campanya de be-
ques que, sota el lema “Un estiu 
per a tothom!”, té per objectiu 
oferir ajuts a famílies afectades 
per l’atur. El nombre de famílies 
que demanen ajuts per fer front 
a les despeses de les activitats és 
creixent. 

Núria Valls, cap del l’Àrea Edu-
cativa i Social de la Fundació Ca-
talana de l’Esplai preveu que, en 
acabar la campanya, la deman-
da d’ajuts augmentarà respecte 
l’any anterior i, per tal de donar 
resposta a totes les demandes de 
les famílies, ha reiterat la crida 
a administracions, empreses i 
particulars a aportar fons per a 
que cap infant es quedi sense 
colònies.

En aquests moments s’han re-
captat 75.000 €, però, per donar 
resposta a totes les peticions es 
calcula que es necessitarà arribar 
als 100.000€.

Pel que fa al tipus de família que 
ha sol·licitat beca a la campanya 
“Un estiu per a tothom!”, seguei-
xen augmentant les de classe 
mitjana que s’han vist afectades 
per l’atur. Segons Núria Valls, “es 
tracta de famílies que mai havien 
demanat ajuts però que, enguany, 
i davant l’agreujament de la crisi 
econòmica, s’han decidit a adre-
çar-se a la Fundació per demanar 
una beca”. Valls ha encoratjat els 
pares i les mares a que “no llencin 
la tovallola”  i, si encara no ho han 
fet, demanin beques per tal que els 
seus fills i filles no siguin els qui 
acabin pagant “els plats trencats” 
de la crisi.  En aquest sentit, Núria 
Valls ha declarat que “hem d’evi-
tar que anar als casals, a colònies 
o campaments sigui un luxe i que 
un ampli sector de la població en 
quedi al marge”.■   

Encara es poden 
sol·licitar beques i 
col·laborar en la campanya

Fins a la primera setmana de 
setembre es pot sol·licitar una 
beca a la Fundació Catalana 
de l’Esplai trucant al 902 10 
40 30 o entrant al web www.
esplai.org/estiu. Igualment, 
les persones, entitats, admi-
nistracions i empreses que 
vulguin col·laborar perquè cap 
infant es quedi sense colònies 
poden fer les seves aportacions 
a través de la mateixa web o 
directament fent un donatiu al 
compte corrent: 2100 – 3151 – 
67 – 2200067683. 

un dels primers grups que enguany han marxat de colònies ha estat el dels nens i nenes de 3 a 8 anys 
de l’esplai espurnes, d’esplugues de llobregat. just el dilluns 27 de juny van marxar cap a la casa de 
colònies Can Grau, que la Fundació Catalana de l’esplai gestiona a olivella, al Garraf. un cop instal·lats, 
van poder gaudir d’una bona sessió de jocs d’aigua. res millor per passar-ho bé i fer passar la calor!

una bona remullada el primer dia de colònies

Demanen ajut 
famílies que mai no 
ho havien necessitat

Fo
to

s:
 j

.m
. v

a
ll

s


