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La veu dels col·laboradors i destinataris
dels projectes de la Fundesplai

Colònies en família amb Fundesplai

Beques per a colònies

Maria jesús Comellas @mjcomellas
@Josepvallsh @
ARAcriatures @
fundesplai Com-

partim el repte de
les oportunitats de
les activitats en el
marc de la natura i
del joc
Carles Barba Boada
@CarlesBarba .@
fundesplai amb la
@FMRPc celebrant

els 100 anys de
les Escoles d'Estiu
compromesos amb
la renovació pedagògica pic.twitter.
com/6DBMSMQkY7
Eduard Sanz@
eduardsanga Us

animo a col·laborar
amb la campanya
solidària de @
EsplaiEspurnes @
fundesplai Espurnes
Gimcana solidària
de l'estiu http://
estiu.fundesplai.
org/gimcana/
moduls/equips/
equip_fitxa.php?uuid=69dbbdb7070c81586a9390ee3cd13fc8e09f5f82…
Oriol Hosta i Rovira@OriolHosta

Els esplais escola
de ciutadania ens
diu Josep Gassó
de @fundesplai
#censDGPL
AMPA Escola Margalló @AMPAMargallo No us perdeu

la presentació del
nostre capgròs! Fet
per una família de
l'escola i els alumnes del menjador
amb @fundesplai
#somescola14j

Anna Martín Cuello@AnnaMCuello

Amb la pintada
d'uns jocs tradicionals hem convertit
1 placeta sense
activitat en 1 espai
públic ple de vida!
Gràcies @fundesplai
#EsplaiGISC
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Àlex Manas Ballester,

Josefa Pérez / Martín Martínez

Han gaudit de les colònies en família a Can Mateu

Han demanat una beca per als seus fills

“És la millor manera d’estar
a la natura sense haver-nos
de preocupar de res”

“Quan els nens tornen,
ens expliquen que bé
s’ho han passat!”

L’Àlex i la seva família van
gaudir d’una estada a les
cases de colònies de Can
Mateu, a Vilanova de Sau.
Descansar sense preocupacions i gaudir d’entorns
naturals com el pantà de
Sau o el massís de les Guilleries i poder fer un munt
d’activitats amb els nens
com observació d’ocells
o piragües. “Venim a les
cases de colònies per-

què és la millor manera
d’estar prop de la natura,
amb activitats i sense haver-nos de preocupar de
res. Cada família tenim
la nostra habitació, però
en els espais comuns els
infants es relacionen i fan
nous amics. Per als pares i
mares és la millor opció!”,
explica l’Àlex , en un pausa entre excursió i un refrescant bany a la piscina.

Cada família té
la seva pròpia
habitació, però
els nens fan
nous amics als
espais comuns
Una opinió en què coincideixen les altres famílies
que apareixen a la imatge
i que es van conèixer fent
aquesta estada.

El Martín i la Josefa
estan a l’atur. Fa uns
anys podien assumir les
despeses del casal d’estiu dels seus fills, però,
a causa de la crisi econòmica, ja no ho poden
fer. Malgrat les dificultats, no han volgut que
els seus fills, que van al
grup infantil Sant Cosme (el Prat de Llobregat), renunciessin a l’oportunitat que significa

participar a les colònies
i, per aquest motiu, han
demanat les beques que
ofereix Fundesplai dins
de la campanya “Un
estiu per a tothom!”.
“Ells gaudeixen molt i
coneixen gent nova i,
quan tornen, ens ho expliquen tot. Se’ls veu la
cara de felicitat, la qual
cosa ens omple a nosaltres d’alegria”, assegura
Martín Martínez.

Seleccionada pel projecte “Jo-Ven! DiSueña y Construye tu Comunidad"

“Busquem dinamitzar els joves perquè prenguin el relleu”
Mirella Reina Fuentes,
23 anys
“Mobilitzar la gent jove del
poble per tal d’aconseguir
que després siguin ells mateixos els que facin activitats per a altres col·lectius”,
aquest és l’objectiu del
projecte Sac d’Idees segons
paraules de Mirella Reina (a
la foto de blau), de l’Asociación Juvenil Atrompikones
de Villanueva de Algaidas
(Màlaga). A l’entitat fan
activitats molt diverses (tallers, senderisme, jornades
culturals...) amb joves entre
12 i 15 anys. El projecte ha

estat un dels cinc escollits de
la iniciativa “Jo-Ven! DiSueña
y Construye tu Comunidad”
de Fundación Esplai, que busca impulsar projectes socioeducatius protagonitzats per
joves de diferents comunitats
autònomes. La Mirella, junt
amb els joves d’altres territoris, ha participat en un camp
de treball aquest estiu per tal
de formar-se en metodologies que els permetin posar en
marxa els seus projectes. “Ens
servirà per compartir experiències i aprendre coses noves
per poder aplicar a la nostra
inciativa”, explica la Mirella.

