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Sabíeu que 
el compte de 
twitter de 
@fundacioesplai 
ja té prop 

de 1.600 
seguidors

@fundacioesplai

PGuiomar unicef 
@GuiomarTodo: 
Perquè el joc i el 
lleure són un Dret 
per a tots els in-
fants. Mira l'espot 
de @fundacioes-
plai i #unestiuxa-
tothom http://you-
tu.be/aFrOaS747oQ 

Laura Massana  
@lauramassana
A la #festaesplai d 
la @fundacioesplai 
q treballen x fer 
possible #unestiu-
peratothom. Grà-
cies x tot i bona 
feina! pic.twitter.
com/u357ZySwNt 

Angel Gudiña  
@mrgudina 
"Estamos en el 
país de lo digital" 
no sólo como 
cambio de modo 
de trabajo sino 
como nueva forma 
de participación 
ciudadana! #ciuda-
daniayONG

Araceli Segarra  
@Aracelisegarra 
Un estiu 
per a tothom de  
@fundacioesplai 
Ens ajudes? 

Carles Agustí  
@carlesagusti 
Més de 1.000 
tweets amb l'eti-
queta de la jornada 
#esplaimunicipi. 
Enhorabona a  
@fundacioesplai 

Carlos Moreno  
@chals_brown 
Intervencioms 
#PostLleure: 
Hi ha diversitat 
de models d'es-
plai. L'esplai, un 
gran invent q dóna 
oportunitats de 
formació 
als joves actuals.

suma't a la pinya
Web: www.esplai.org 
twitter: @fundacioesplai
Facebook: fundacioesplai
telèfon: : 94 474 74 74

fem pinya La veu dels col·laboradors i destinataris dels  
projectes de la Fundació Catalana de l’Esplai

Famílies que s’acullen als ajuts de la campanya “un estiu per a tothom!”

En Francisco està a l’a-
tur des de fa tres anys. 
A vegades, el criden un 
o dos dies “per fer al-
guna feineta”. La seva 
dona treballa en un res-
taurant, “però només els 
dissabtes i diumenges”. 

Amb aquesta situació 
han de fer molts equili-
bris per tirar endavant 
els seus dos fills, el Juan 
José i la María. Des de fa 
poc els porten a l’esplai 

Són una família ben nor-
mal. Fins fa tres anys tots 
dos treballaven. Només 
tenien un fill, el Jan. Lla-
vors va néixer l’Aina i, 
amb la crisi, la Merche es 
va quedar a l’atur. I van 
començar els ajustos. 
“Vam haver de començar 
a retallar despeses, sobre-
tot en les activitats d’oci”. 
Malgrat tot, el pares no 
han deixat d’apuntar el 
Jan a les colònies,“hi ha 
anat sempre, des de ben 

“amb el lot de material, els meus fills 
podran anar ben equipats!”

“sense beca, no podrien anar de colònies”

“El sistema d'autofinançament 
em sembla una idea fabulosa!”

Francisco José López ruiz
Juan José López, 13 anys
María López, 10 anys
POLINyà

Carlos sabaté / Merche Cantero 
aina sabaté, 3 anys
Jan sabaté, 9 anys
ESPLAI ESPURNES, ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Yilda Méndez Eyzaguirre 
Jordi Canaza Méndez, 8 anys
Michelly Canaza Méndez, 4 anys 
ESPLAI CAN SERRA, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

La Yilda té 24 anys i està 
sola amb dos fills, de 8 i 
4 anys. Treballa fent tas-
ques de neteja quatre ho-
res a la setmana. Compar-
teix un pis, “amb els pocs 
diners que aconsegueixo, 
no en tinc ni per pagar el 
lloguer...”. Porta els seus 
fills a l’esplai de Can Ser-
ra, de l’Hospitalet. Les 
colònies són l’única opor-
tunitat que tenen de sortir 
del barri, de gaudir de la 

natura, de fer unes vacan-
ces. Ja fa uns quants anys 
que demana les beques de 
la Fundació Catalana de 
l’Esplai, que li cobreixen 
pràcticament tot el cost 
de les colònies. Enguany, 
a més, podrà acollir-se als 
ajuts en material gràcies 
a la col·laboració entre la 
Fundació i l’empresa de 
material esportiu Wala. 
“Per no tenir, no podia ni 
comprar una motxilla, un 

sac o una cantimplora", 
apunta la Yilda, que re-
coneix que, “sense aquest 
ajut extra, la Michelly i el 
Jordi no podrien anar de 
colònies”.  

Aquesta ajuda és 
possible gràcies 
a la col·laboració 
de la Fundació 
i Wala

La Maria està 
molt il·lusionada 
per anar a les 
seves primeres 
colònies

Els talonaris 
permetran 
recuperar 
el 100% del cost 
de l’activitat

del Grup Polinyà. Per a 
Francisco, “és molt im-
portant que els nostres 
fills vagin a l’esplai i a 
les colònies, perquè no 
estiguin pel carrer i que 
gaudeixin i facin coses”. 

Enguany, per primer 
cop, han demanat una 
beca a la Fundació Ca-
talana de l’Esplai per 
poder-los portar a les 
colònies de l’estiu. Amb 
la seva situació, els per-
tocarà un ajut del 75%. 

La Maria, que no ha 
anat mai de colònies, 
està molt il·lusionada, 
“ja tinc ganes d’anar-
hi, diuen que molen 
molt!”. 

petit. Quan torna, se’l veu 
feliç i tranquil”. Enguany, 
però, l’Aina, que ja té tres 
anys, també vol anar a 
les colònies. La despesa 
es multiplica per dos i es 
fa inassequible, fins i tot, 
recorrent a les beques. 
“Quan a l’esplai ens van 
explicar que la Fundació 
Catalana de l’Esplai ens 
oferia un sistema d’auto-
finançament mitjançant 
una rifa, em va semblar 
una idea fabulosa” explica 

la mare. Ara va a tot arreu 
amb els tres talonaris, que 
els permetrà recuperar el 
100% del cost de les acti-
vitats:  “Sense aquest ajut, 
no hauríem pogut apun-
tar-los a les colònies”. 


