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fem pinya
Què faries al teu poble o ciutat si fossis l’alcalde?
Daniel Mayorga. 12 anys
Club d’Esplai El Tricicle. Sant Joan Despí

“Invertiria més diners pels estudis dels nois/es del poble”
Si fos l’alcalde de Sant Joan Despí invertiria més diners pels estudis dels nois i noies
del poble i obriria el ventall de participants del consell dels infants a més edats,
no només als de 5è i 6è. També arreglaria els carrers, hi faria arribar el metro i
construiria un centre comercial per no haver d’anar fins a Cornellà.

“Els infants
que se senten
estimats
són feliços”
Dory Sontheimer

Marc Codina. 9 anys

68 anys

Esplai Fontsanta-Fatjó. cornellà

Farmacèutica i escriptora.

barcelona

“Proposaria que el tramvia
passés per tots els barris de la ciutat”
Jo proposaria que el tramvia passés per tots els barris de la ciutat (perquè ara només passa per dos). També proposaria que es posessin més supermercats. I voldria
que l’esplai fos més gran per poder ser més nens/es i jugar en sales més grans.

Ariadna Prat. 8 anys
Casal CENTRE ESPLAI. barcelona

“Procuraria que no hi haguessin
baralles ni maltractaments”
Si fos alcaldessa de Barcelona cuidaria molt més el medi ambient i procuraria que no hi
haguessin baralles que poguessin fer mal a la gent ni maltractaments als infants. M'agradaria també que els animals tinguessin els seus espais i parcs i que no els maltractessin.

Arnau Ribas. 10 anys
esplai el nus. Sant Joan Despí

“Faria rampes a tots els edificis públics,
escoles i hospitals”
Si fos alcalde posaria rampes a tots els edificis i llocs públics per a les persones
amb mobilitat reduïda. També posaria un hospital més a prop perquè no s’hagués
d'agafar el cotxe per anar-hi. Posaria més escoles perquè tots els nens hi puguin
anar i ningú es quedi sense plaça.

Per què col·labora amb Fundesplai?
Vaig començar a col·laborar-hi l’any passat en el
marc de la campanya Un estiu per a tothom! perquè els infants de famílies afectades per la crisi
puguin anar de colònies i casals... Penso que és
important contribuir a què cap nen es quedi sense
el seu dret a gaudir d’unes vacances a l'estiu.
Li preocupa la manca d’equitat en la infància?
Per descomptat que em preocupa! Tots els nens i
nenes haurien de tenir garantida l’educació i l’atenció alimentària i sanitària... I, per descomptat,
tots haurien de tenir garantit l'afecte de les persones que els envolten.
En què consisteix, per a vostè, la felicitat dels
infants?
Ho resumiré d’una manera molt senzilla: els nens
i les nenes que se senten estimats són feliços.
Que li diria a un amic perquè també col·laborés amb Fundesplai?
Li diria que col·laborant amb les activitats i projectes de la Fundació està fent possible la felicitat
dels nens i les nenes.
Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 474 74 74 / Entra a www.fundesplai.org
Escriu a fundacio@fundesplai.org

Per què participeu a la Gimcana Solidària de l’Estiu?
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Hem posat bars
a festes locals

Vam organitzar un
torneig de futbol sala

Ens vam moure per fer
un equip i participar

Fem vendes benèfiques
a fires del municipi

Vam muntar un taller
de dibuix i un photocall

Col·laborar per segon any en
aquesta iniciativa és una manera d’ajudar els infants més vulnerables i donar una resposta a
les necessitats de les famílies.
Estem veient com moltes famílies que mai havien demanat
beca aquest any sí que la demanen i, quan els comuniquem que
la tenen, estan molt agraïdes.
Aquest any hem posat bars a
la Festa d’Esplugues i a la festa
del barri i al sopar de famílies
de l’esplai van vendre fanalets.
Totes les accions han comptat
amb la col·laboració de les famílies i tot l’import recollit ha anat
a les beques.

Al nostre esplai molts dels infants que participen a les activitats d’estiu reben una beca.
El nostre coordinador ens va
explicar la Gimcana Solidària
i vam fer un equip per col·laborar en què nenes i nens
puguin gaudir de l’experiència
de viure unes colònies. Vam
organitzar un torneig de futbol sala en què van participar prop de 100 persones i
a les festes del barri van fer
un taller de xapes. Les dues
activitats ens van permetre
aconseguir diners per a les
beques i ara ja estem pensant
en organitzar un altre torneig!

Des de la Federació Catalana de
l’Esplai ens van explicar la iniciativa i la vam veure molt interessant, així que ens vam moure
per formar un equip i participar.
Al nostre esplai entre un 30 i
un 35% de les famílies demanen beca i per això vam creure
important col·laborar-hi. Una de
les accions previstes és muntar
un inflable a les festes locals i
cobrar una petita quantitat, que
es destinarà a beques. Pensem
que participar en activitats de
lleure a l’estiu és una experiència educativa fonamental a la
qual haurien de tenir dret tots
els nens i nenes.

Des de fa dos anys participem
a la gimcana perquè és una
manera de recaptar fons per
les beques d’estiu i de sensibilitzar el municipi de les necessitats de les famílies. Tenim
unes 45 famílies que demanen
beca, que representen un 25%
dels infants que participaran al
Casal i al Projecte APS a l’estiu.
Creiem que participar al Casal
és una bona manera de fer
amics, de relacionar-se amb
l’entorn i d’adquirir valors socials i personals. Per recaptar
fons, entre altres coses, fem
vendes benèfiques a fires del
municipi i venem els números
de la rifa solidària.

Al nostre esplai moltes de les famílies demanen beques perquè
els seus fills i filles puguin venir al
casal i a les colònies i això ens ha
animat a participar a la Gimcana
Solidària. Personalment, considero que el fet que un infant pugui
participar en un casal o colònia
és una experiència molt especial
per a ell o ella. Per aquest motiu, des de l’esplai vam muntar
un taller de dibuix i un photocall
amb disfresses a esdeveniments
com la Fira de Comerç de la localitat, que van servir per poder
recaptar diners per a les beques,
i encara tenim previst fer més
coses.

