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Participa!
Col·labora!
Per als infants les va
cances d’estiu són un
moment meravellós.
Però també poden ser
un temps per a l’exclu
sió. Quan els col·legis
tanquen les portes, s’ac
centuen les dificultats
de les famílies afecta
des per la crisi per oferir
als seus fills i filles recur
sos adequats d’educa
ció, de lleure, d’atenció i,
fins i tot, d’alimentació.
Per aquest motiu, des
de fa anys, la Fundació
Catalana de l’Esplai im
pulsa la campanya “Un
estiu per a tothom!”,
amb l’objectiu que tots
els infants puguin anar
de colònies i casals.
L’estiu de 2012 vam
atendre 1.600 sol·lici
tuds de beques i per
aquest 2013 ja hem re

El reportatge.

“Ciutadania
i ONG”

Campanya de mobilització de la societat

Cap infant sense

El 16 d’abril la Fundació va presentar a
Barcelona el cinquè
volum de la col·lecció
“Documents per al
Debat". Amb el títol
“Ciutadania i ONG. El
nou paper del Tercer
Sector davant el canvi
d’època”, recull deu
propostes per fer front
als nous reptes.

colònies!

pàg.
Fem pinya

Donem veu...
La veu de les famílies
que es beneficiaran de
les diferents beques
i ajuts que enguany
ofereix la Fundació
Catalana de l’Esplai
en el marc de la campanya “Un estiu per a
tothom!”.
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L’objectiu
és que tots
els infants
puguin anar
de colònies
i casals
but més de 4.000 peti
cions. La Diputació de
Barcelona, la Fundació
de la Marató de TV3, el
programa Proinfància de
“la Caixa” i d'altres ens
han permès augmen
tar subs tancialment
els fons dedicats a
aquest tema. Però, amb
l'enduriment de la cri
si, és probable que no
puguem atendre totes
les peticions rebudes.
Per això, hem posat en
marxa noves iniciatives
per mobilitzar la soci
etat: des d’un sistema
d’autofinançament fins
a una Gimcana Solidària
de l’Estiu, on centenars
de col·laboradors i vo
luntaris tenim com a ob
jectiu recaptar 30.000 €
perquè 600 infants pu
guin gaudir d’aquestes
activitats.
Ara és el moment de
participar i col·laborar.
Amb el vostre ajut farem
possible que la primera
frase d’aquesta editori
al sigui una realitat per
atots els infants.
Podeu fer la vostra apor
tació en el web (www.
estiu.esplai.org).
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La Fundació Catalana de l’Esplai presenta la campanya
“Encerta l’estiu-Un estiu per a tothom!”. Aquest doble
lema fa referència a la qualitat de l’oferta de més de 650
activitats d’estiu perquè les famílies encertin la seva tria
i, alhora, a la recerca de l’equitat, per fer possible que
aquest sigui “un estiu per a tothom”.

La campanya impulsa un seguit d’iniciatives amb
les quals la Fundació mobilitza les administracions,
empreses, entitats i ciutadania per garantir un dret
fonamental: que els infants puguin gaudir d’unes
activitats d’estiu lúdiques i educatives de la màxima
qualitat.
pàg.

El monogràfic

Entitats, partits i sindicats a favor de
l’exempció de l’IVA als menjadors escolars
Les entitats del tercer sector i els principals partits
polítics i sindicats de Catalunya han signat aquest
mes de juny un manifest de suport a la Fundació
Catalana de l’Esplai i en contra de gravar amb
el 21% del IVA els serveis educatius i socials que
es desenvolupen fora de l’horari lectiu, com ara els
menjadors escolars.
Els signants del manifest també mostren la seva
satisfacció perquè el jutjat del Prat de Llobregat
ha avalat la legalitat de l’actuació de la Fundació
Catalana de l’Esplai i, per extensió, de totes les
entitats socials que estan exemptes de facturar amb
IVA. També donen suport a les recents resolucions
fetes respecte a això pel Parlament de Catalunya i la
Comissió Europea.
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Neus Munté
La consellera de
Benestar i Família de
la Generalitat parla
sobre la importància
del treball conjunt
entre administració i
Tercer Sector en moments com l’actual.
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Què podem
fer junts?
Un tast de les
campanyes,
propostes i serveis
de la Fundació
fins a l'agost de
2013.

pàg.

14- 15

