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activitats

Camp de treball com a culminació
del programa Tresca Jove
@fundesplai

Remei
Sàenz

CAMP DE TREBA
LL "LA VIDA D
AL TAGA
ELS PASTORS"

Foto: Sergi Cerezo

“Aquest projecte
em fa créixer com a
persona i adonar-me
del meu potencial”.
L’Aida Soler és una de
les 127 persones joves
que ha participat en
una de les 5 edicions
del Tresca que s’ha fet
aquest 2014. Primer es
va formar com a monitora i aquest estiu ha
participat en un camp
de treball per promoure el lideratge juvenil,
que l’ajudarà a posar
en marxa diferents
iniciatives.
Aquest programa
d’inserció sociolaboral
que impulsa Fundesplai
ha comptat en aquests
mesos amb el compromís de 43 entitats
de 14 municipis de tot
Catalunya, la qual cosa
ha permès desenvolupar cursos de formació
a Mataró, Esplugues de
Llobregat, el Prat de Llobregat i Barcelona (2).
Com a culminació dels
cursos, durant el mes
de juliol es va organitzar un camp de treball
específic per a joves
del Tresca per promoure el lideratge juvenil.
Al camp de treball, que
es va desenvolupar a
la localitat de Tarrés
(la Garriga), en un

ldes de Montbui, organit
za aquest estiu

equipament cedit per
la Comunitat de Jesús,
hi van prendre part 14
joves que s'han format
amb el Tresca i que des
del 7 al 15 de juliol van
fer tasques de recuperació d'entorns de la
localitat, a la vegada
que va ajudar a reforçar
els vincles entre ells.

Aquesta activitat està
pensada per promoure el lideratge juvenil,
ja que, a part de les
tasques habituals dels
camps de treball, els

Aida Soler

Jalila Hmimsa

Aquest projecte
em fa créixer com
a persona i
adonar-me del
meu potencial

Ha estat una
de les experiències
més boniques
que he
viscut mai

“

”

“Ha estat una de les experiències més boniques
que he viscut mai”, explica Jalila Hmimsa, una
de les participants.

“

”

joves també es formaran
en la participació i el
lideratge, perquè en un
futur puguin ser ells/es
mateixos/es promotors/
es d'altres iniciatives més
enllà del Tresca.

El Tresca,
a Atenes
D’altra banda, el Tresca
Europe de Fundación
Esplai, finançat per Stavros Niarchos Foundation
(SNF), va ser convidat a
assistir a la 3a Conferència Internacional de
Filantropia que la SNF va
organitzar a Atenes els
passats 26 i 27 de juny,
on van participar més de
500 persones de més de
20 països. La participació
en aquest acte reforça
el compromís d’Stavros
Niarchos amb el Tresca
Europe, una de les branques del Tresca.

Activitats d’estiu per a persones
amb diversitat funcional
@LuciFederacio

organitzades pel mes
d’agost, que han vist
multiplicar el número de
places respecte de l’any
passat. Això respon a
les noves necessitats socials de les famílies, ja
que cada cop hi ha més
persones que treballen
durant el mes d’agost i
necessiten casals d’estiu
per poder conciliar la
vida laboral i familiar i,
alhora, oferir als seus fills
una proposta de lleure de
qualitat. Per altra banda,
també s’han multiplicat
les places reservades per
a infants amb especial
vulnerabilitat social. Es
tracta de nens i nenes

que durant el curs es beneficien de les beques de
menjador escolar, que
durant el juliol ja participen en algun casal on
s’ofereix el dinar, però
que durant l’agost podien quedar desatesos. Per
a aquests nens, des de
Fundesplai se’ls ofereix
participar en casals amb
un plantejament educatiu exactament igual que
els de la resta de l’estiu.
Tots inclouen tallers, excursions, piscina, i estan
oberts a tots els nens i
les nenes. La diferència
és que es posa especial
atenció a garantir una
adequada alimentació.

Luci
Villagrasa
La voluntat inclusiva de
la campanya “Un estiu
per a tothom!” també
es veu reflectida en el
fet de garantir l’accés
al lleure a persones
amb diversitat funcional
durant les vacances. En
el transcurs del curs,
diferents esplais que formen part de Fundesplai
atenen infants i joves
amb diversitat funcional
en espais ordinaris i
específics, però durant
l’estiu és molt important
que les instal·lacions de
natura on es desenvolupen casals i colònies
estiguin adaptades.

En aquest sentit,
Fundesplai disposa de
16 cases de colònies
i albergs dissenyats
i/o adaptats sota els
paràmetres de disseny
per a tothom. Aquests
equipaments no només

s’han dotat d’ascensors
i lavabos adaptats, sinó
que han adaptat tots els
interiors i, en molts casos, els espais exteriors
i equipaments (com ara
les piscines) per poder
acollir grups nombrosos

de persones que van en
cadira de rodes.
L’any 2013, en les
cases de colònies de
Fundesplai, es van fer
4.750 estades de persones amb problemes de
mobilitat.

