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xarxa esplai
2a Gimcana Solidària .

Més de 150 persones han format 30 equips per organitzar accions solidàries

Tothom compromès amb els infants
@microhug

Equip Sobre la marxa

Equips Esplaiem i 3 Kip

Víctor H.
Martínez

P

La Gimcana és possible
gràcies a la participació
de més de 150 persones,
que, organitzades en
equips de 4 a 7 participants, promouen diferents accions culturals,
gastronòmiques, esportives... per tal de recaptar
fons per a la campanya.
En el requadre de la dreta en podeu conèixer sis
exemples concrets.
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er segon any,
Fundesplai organitza la Gimcana
Solidària de l’Estiu, la
competició lúdica per
equips que té la finalitat recaptar fons per a
la campanya “Un estiu
per a tothom!”.

Obres d’art solidàries

Concert solidari del Cor Vivace

Aquest equip està integrat per Montserrat Picas, Maria José Iglesias,
Joaquim Colom, Manuel Pérez i Bet Nolla. Han cedit una col·lecció de
quadres creats per Montserrat Picas. L’artista ha donat els diners aconseguits a la campanya “Un estiu per a tothom!”. Podeu veure les obres
i aconseguir-ne alguna (si en queden...) a http://mpicas.wordpress.com/.

Aquests dos equips, formats pels membres de l’Àrea Esplai i per l’Àrea
Social de Fundesplai, han organitzat, per segon any consecutiu, un
concert solidari a càrrec del Cor Vivace del Cercle de Gràcia. L’acte,
celebrat el diumenge 13 de juliol, va aplegar més de 200 persones, que
van omplir l’Auditori Barrades per gaudir de l’espectacle “Oh Amèrica!”.

Equip Espurnes Gran Reserva

Equip Allscrusmaicouen

Proves patrocinades
per empreses

Aquest 2014, la Gimcana
solidària de l'estiu incorpora novetats per tal de
facilitar la participació i
la recaptació dels equips.
La primera d'aquestes
són les proves patrocinades per les empreses
col·laboradores, que
aporten fons fent un donatiu als equips guanyadors de la prova. En segon
lloc, s'han articulat les
promocions solidàries.
Així, la Cooperativa Falset Marçà ofereix un 5%
de descompte en la compra dels seus vins i olis i
cedeix un 20% de la quantitat total a la campanya
solidària; Cafès Novell
ofereix les seves cafeteres
amb una rebaixa del 50%,
a la vegada que cedeix la
meitat d’aquesta compra a aquesta iniciativa
solidària; i l’empresa de
material esportiu Whala
ofereix un 10% de descompte i destina el 15%
a la campanya de beques.

Els esplais es mobilitzen

Sopar de gala del curs de cuina

Els esplais tenen un paper molt destacat en la Gimcana. Com a mostra,
aquest equip, format per antics monitors del GE Espurnes d’Esplugues de
Llobregat. Entre les accions que han realitzat, destaca la paradeta que van
muntar durant la Fira del Centre Cultural L’Avenç. D'aquest esplai, també
hi participa un altre equip, Espurnix, que organitza un concert solidari.

Noemí Castro, Isa Santero, Susana Calero, Meritxell Pascual, Patrícia
Compañó, Ana Boada i Lídia Víctor han organitzat diferents activitats
que han lligat gastronomia i solidaritat, per exemple, la cloenda d’un
curs de cuina realitzat a CENTRE ESPLAI, en què van organitzar un dinar
solidari les aportacions del qual es van destinar a la campanya de beques.

Equip Servesplai

Equip Labor Power

Més de 900 infants
becats el 2013

En la primera edició de
la Gimcana Solidària,
celebrada l'any passat, hi
van participar 30 equips
que van recaptar més de
40.000 euros que van
permetre oferir beques
per a colònies i casals a
prop de 900 infants i joves.

Caminada l'Hospitalet-Montserrat de Servesplai

Mercè Lluveras i Cristina Rodríguez, de l'equip de Servesplai, van completar la caminada l'Hospitalet de Llobregat - Montserrat el cap de
setmana del dissabte 14 i diumenge 15 de juny. En total, van ser 55
quilòmetres de solidaritat, ja que moltes persones van fer una aportació
econòmica per cada quilòmetre de la distància recorreguda.

Bijuteria artesana

La Montse Espinola, la Marta Grané, l’Azucena Rivas, la Meritxell Sánchez, el Jordi Puigdemont, l’Elena Medina i la Irene Mingorance formen
aquest equip del Departament de Recursos Humans de Fundesplai.
Els Labor Power centren les seves accions en la venda de bijuteria de
disseny, especialment, penjolls i anells, que estan tenint molt d’èxit!

