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Un estiu per a tothom.

Administracions públiques, empreses i particulars donen suport a la campanya

Mobilitzar la societat, sumar esforços
@mariabrunob

Maria
Bruno

M

així com La Vanguardia,
El Punt Avui o el 20 Minutos; i organitzacions
com Transports Metropolitans de Barcelona
han col·laborat en la
difusió de la iniciativa i
han permès que més famílies se n’hagin pogut
beneficiar.

"Un estiu per a tothom!",
una cançó i un vídeo solidaris!

obilitzar la
societat per
fer possible
que tots els infants
puguin gaudir d’activitats de lleure
educatiu de qualitat
durant l’estiu. Aquest
és un dels pilars
fonamentals d’“Un
estiu per a tothom!”,
la campanya que
promou Fundesplai
i que solament és
possible amb la suma
de molts esforços.
La campanya encara
està oberta i necessita
la col·laboració de
tothom.

Fundesplai ha demanat
la col·laboració d’administracions públiques,
empreses i particulars
per poder fer possible el
lema de la campanya i
que aquest sigui un estiu
per a tothom.

Administracions
públiques, mitjans
de comunicació...

Així, administracions
públiques com la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona,
el Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat
i l’Ajuntament de Barcelona i empreses com
Grífols i Avant GrupBardet s’han sumat a la
campanya atorgant fons
per a beques destinades
a infants amb necessitats socials.
Per la seva banda, mitjans de comunicació
com TV3, El Periódico,
Catalunya Ràdio, l’ARA,

Cal destacar també les
ajudes que concedeixen
els ajuntaments i l’Obra
Social de la Fundació “la
Caixa” a través del programa Proinfància a
alguns dels esplais que
formen part de Fundesplai per a beques de
casals i colònies.

Participació
dels ciutadans
i les famílies

La cançó “Un estiu per a tothom!”. Es va presentar durant la Festa Esplai i els participants la van poder ballar. Foto: J.M. Valls.

Una de les novetats de la campanya
d’aquest any és la
cançó “Un estiu per
a tothom!”. Eduardo
Izquierdo, treballador
de Fundesplai, i Mario
Cobo junt amb una
banda de músics professionals van crear el
tema amb el mateix
nom que la campanya que serveix de
melodia central i font
de recaptació de la
campanya de beques.
La cançó es pot baixar
enviant un missatge
sms amb la paraula
fundesplai al 27171 i
col·laborar d’aquesta
manera amb la campanya de beques.
A més, posteriorment
es va fer un vídeo en
el qual han participat
músics com Leiva,

Envia
Fundesplai
al 27171 i
col·labora amb
la campanya!

Dani Nel·lo, grups com
Sidonie o Macedònia,
actors i actrius com
Óscar Jaenada o Clara
Segura, l'humorista
Leo Harlem, esportistes

com el nedador Rafa
Muñoz o l'exjugador
de bàsquet Carles Ruf,
el periodista Senen
Armengol, així com
infants, joves i diversos

col·lectius vinculats a
Fundesplai (Fundació
Catalana de l'Esplai).
L'objectiu d'aquest
vídeo i de la cançó és
ajudar a difondre la
campanya "Un estiu
per a tothom!" de
Fundesplai, per tal
d'oferir beques per a
casals i colònies per a
infants amb necessitats socials.
Mira el vídeo
d’"Un estiu
per a
tothom!"

Però, a banda de les
aportacions de les institucions, empreses i
mitjans de comunicació,
la campanya “Un estiu
per a tothom!” destaca
per la gran participació
dels ciutadans que, ja
sigui col·laborant com a
voluntaris o fent donatius econòmics, o participant en la 2a Gimcana Solidària de l’Estiu,
s’han mobilitzat per tal
d’aconseguir que tots
els infants puguin gaudir del seu dret a unes
activitats de lleure de
qualitat.
Finalment, cal destacar
la implicació de les milers de famílies que creuen en la importància
de l’educació en el lleure
per a la formació i creixement dels seus fills i
filles, i els han apuntat
en una de les més de mil
tandes d’activitat que
Fundesplai organitza
aquest estiu.

Necessitem la teva col·laboració!
La campanya “Un estiu per a tothom!”
està en marxa fins al setembre i encara
s'hi pot col·laborar a través
del telèfon
o la web

902 10 40 30
www.fundesplai.org
Totes les aportacions sumen
i, des de molt poc, es pot ajudar molt!
Aquí podeu trobar
alguns exemples de col·laboració:

Contribuint

Contribuint

20€

menjar d’un infant
durant 5 dies
de casal d’estiu

Contribuint

50€

material d’un infant
per a unes
colònies d’estiu

100€

una setmana
completa de casal

Contribuint

200€

una setmana
completa de
campament o colònies!

