04

www.esplai.org

d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i

juny 2013 / núm. 69

xarxa esplai
Amb les teves aportacions podem...

La Fundació mob
per fer possible u
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L

a Fundació Catalana
de l’Esplai presenta
la campanya “Encerta l’estiu-Un estiu per a
tothom!”. El doble lema de
la campanya respon als dos
objectius que la Fundació
es planteja: la qualitat de
les activitats i la recerca de
l’equitat.
En paraules del president de la
Fundació Catalana de l’Esplai,
Josep Gassó, “organitzem les
millors activitats perquè les famílies encertin la seva tria d’activitat per a l’estiu i posem tots
els mecanismes per garantir un
estiu per a tothom”.
La campanya impulsa un seguit d’iniciatives amb les quals
des de la Fundació es vol mobilitzar 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.

Més de 650 activitats
i 42.000 places
Per aconseguir aquest objectiu,
la Fundació ofereix més de 650
activitats per a infants i joves
de 3 a 25 anys, entre colònies,
casals, campaments, rutes i
camps de treball. També estades per a grups i famílies. En
total, 42.000 places. Aquesta
xifra representa un augment del
15% respecte de l’estiu passat.
Les activitats són organitzades
per la mateixa Fundació Catalana de l’Esplai i per les més de
60 entitats que aplega, amb més
de 40 anys d’experiència impulsant projectes d’educació en el
lleure de la màxima qualitat.
Per garantir l’equitat, el conjunt de l’organització ha posat
una especial atenció a mantenir els preus de les activi-

tats respecte a l’estiu passat.
En tractar-se d’entitats sense
afany de lucre, aquests preus
ja són molt ajustats i se situen en una mitjana de 95€ un
casal d’estiu d’una setmana o
de 300€ unes colònies d’una
setmana.
El preu de l’estada per a famílies
en les cases de colònies durant
el mes d’agost, a preu social i
solidari, també es manté. Després de l’èxit de l’any passat, en
que es va presentar la iniciativa,
enguany es mantenen les condicions per a 1.500 famílies (una
setmana per a dos adults + dos
menors; pensió completa i monitoratge, per 499 €) Però inclou
una millora: l’edat dels menors
passa dels 12 als 16 anys.
El manteniment dels preus és
la primera mesura per afavorir l’equitat. Però enguany la
Fundació Catalana de l’Esplai
presenta –en paraules del Josep
Gassó- “una veritable mobilització ciutadana amb una bateria d’iniciatives encaminades
a garantir l’accés a les activitats
d’estiu i impedir que els infants,
joves acabin pagant els plats
trencats de la crisi” .
Aquestes iniciatives s’estructuren en tres accions: un nou
sistema d’autofinançament del
100% del cost de les activitats;
la campanya de beques per a famílies afectades per l’atur; i una
campanya de lliurament de lots
de material per anar de colònies
i casals, per a les famílies amb
més necessitats. Per a aconseguir els recursos necessaris per
a fer possible aquestes accions,
la Fundació impulsa la campanya de captació de fons per a les
beques i, com a novetat, la 1a
Gimcana Solidària de l’Estiu.
Un any més, Festa Esplai va ser
el gran punt d’arrancada de la
campanya de l’estiu.

Mira l’espot
d’Un estiu
per a tothom!

Tres iniciatives perquè
Per a totes
les famílies

Sistema per autofinançar
el 100% del cost

Hi ha famílies que, tot i no trobar-se
en situació d’atur, han vist disminuïda
la seva capacitat econòmica a causa
de la crisi. Per a elles, la Fundació ha
dissenyat un innovador sistema d’autofinançament de les activitats d’estiu. El procediment és molt senzill: en
el moment de formalitzar la inscripció a una activitat, se’ls ofereix un
talonari de butlletes per a una rifa
en la qual se sortejaran fins a 300
estades d’un cap de setmana per
a quatre persones en una casa
de colònies. D’aquesta manera, l’infant només haurà de
vendre totes les butlletes
a la seva família, veïns o
amistats i autofinançar,
d’aquesta manera, fins al
100% del cost de l’activitat. Els talonaris són de 30
números de 2,5 € (75 € x
talonari). Així, per exemple,
si una família apunta el/la
seu/va fill/a a un casal que té
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un preu de 75 €, només que vengui
les butlletes d’un sol talonari ja haurà
recuperat tot el cost. Aquest sistema,
a més d’afavorir l’equitat, també té
una funció educativa, ja que permet
coresponsabilitzar els infants en el
finançament de les activitats.

Enguany la Fundació impulsa la 1a Gimcana Solidària de l’Estiu, una competició
per equips, oberta a tothom, amb un
doble objectiu. D’una banda, superar
un seguit de proves que es proposen i,
de l’altra, aconseguir donatius mitjançant diferents accions per fer possible
un estiu per a tothom. La fita és que
entre tots els equips puguin recaptar
30.000€ per tal que 600 infants puguin
gaudir d’activitats de lleure educatiu.
Els equips ja estan en marxa i, a continuació, us mostrem un tast de les seves
accions solidàries!

