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El que
amaguen
les xifres

Primera sortida. Els infants del GE Espurnes van ser un dels primers grups de sortir de colònies amb destí a l’Alberg de Viladoms de Baix. foto: j. M. Valls.

Més activitats i més beques
per a "Un estiu per a tothom!"
La campanya segueix oberta.
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n increment de
més del 40%
respecte al 2013
o, traduït en xifres
totals, 4.400 beques de
casals i colònies per a
infants amb necessitats
socials. Aquests són els
números provisionals
per a la campanya “Un
estiu per a tothom!” de
la Fundació Catalana
de l’Esplai (Fundesplai) per aquest 2014,
que busca garantir
l’accés a unes activitats
de lleure de qualitat
a totes les persones,
sigui quina sigui la seva
condició socioeconòmica o les seves capacitats
funcionals.

Per cinquè any consecutiu, Fundesplai està
impulsant una bateria
d’iniciatives per garantir
que tots els infants pu-

Encara es pot col·laborar a través de www.fundesplai.org.

Perfil de la família tipus destinatària
de les beques de Fundesplai

El perfil més usual de la família
destinatària de beques de Fundesplai és una família autòctona
(només el 25% és d’origen immigrant); amb un o dos fills; que,
en un percentatge del 29%, és

guin gaudir de colònies
i casals.
Amb aquestes mesures,
a dia d’avui, Fundesplai
ha pogut atorgar directament prop de 4.400
beques per a colònies i
casals, un 40% més que
l’any passat, que se’n van
atorgar més de 3.100.

monoparental, i que tres de cada
quatre pateixen les conseqüències de l’atur (i, en un 27% dels
casos, cap dels membres tenen
feina). Un 9% de les famílies té
algun fill amb discapacitat.

Fundesplai preveu destinar 240.000 € a aquestes
beques, un 40% més que
l’any passat.
Justament, el passat 6 de
juny, el Síndic de Greuges
va presentar un informe al
Parlament de Catalunya
on es posava de manifest
les desigualtats existents

en l’accés a aquestes activitats. Tot això ha portat
Fundesplai a organitzar
més activitats dirigides
a garantir l’atenció dels
infants en situació més
vulnerable i s’ha ofert a
les famílies el sistema
d’autofinançament de
les activitats mitjançant
la rifa de l’estiu.

La demanda de les
famílies ha superat
les previsions

A banda d’aquests
240.000 € que es preveu
destinar a beques canalitzades directament per
Fundesplai, alguns dels
centres d’esplai adherits
també reben ajuts dels
seus ajuntaments o de l’Obra Social de la Fundació
“la Caixa”, a través del programa ProInfància. L’any
passat la quantitat econòmica destinada a ajuts i
beques per als infants que
participen a les activitats
d’estiu de Fundesplai va
superar el milió d’euros.
Tot i l’augment dels fons
i els ajuts atorgats, la demanda encara és superior
i la campanya de beques
segueix oberta fins a mitjan setembre. Per aquest
motiu, Fundesplai reitera la seva crida a tothom
perquè col·labori fent un
donatiu a través del telèfon 902 10 40 30 o del web
www.fundesplai.org.

Sovint els titulars
dels diaris resumeixen el desenvolupament de la campanya
“Un estiu per a
tothom!” en poques
xifres. Enguany
aquestes dades poden ser les més de
1.000 tandes d’activitats; o l’augment
del 9% de participants; o les 4.400
beques atorgades,
que representen un
augment del 40%.
Però, darrere d’aquestes xifres, s’hi
amaga un enorme
desplegament de
persones i recursos
per garantir que al
màxim nombre d’infants puguin gaudir
del seu dret a unes
colònies de qualitat.
S’hi amaga la creixent complexitat dels
protocols que ens
imposem per garantir que els ajuts es
destinin en proporció
a les necessitats de
cada família.

S'hi amaguen
experiències
de solidaritat
i d'agraïment
S’hi amaguen centenars de trobades
i reunions dels responsables i monitors
de les activitats amb
les famílies, les administracions o amb
altres entitats amb
les quals treballem
en xarxa.
S’hi amaguen milers
d’històries personals:
testimonis d’esforç,
de professionalitat,
de compromís, de
treball voluntari.
Experiències de solidaritat i d’agraïment.
Però, sobretot,
aquestes xifres
amaguen el rostre
de milers i milers
d’infants feliços, gaudint del seu estiu.
Aquests somriures
mai no apareixen en
els titulars. Sort que
nosaltres els podem
veure cada dia!

