
Si res no canvia, en 
mig any haurem es-
tat convocats en tres 
ocasions a escollir 
representants i pro-
postes per governar 
els nostres pobles i 
ciutats, Catalunya i 
Espanya.

No s ón unes elec-
c i o n s muni c ip a l s, 
autonòmiques i ge-
nerals qualsevol. En 
aquestes eleccions 
es tà en joc decidir 
l’orientació del país 
en el terreny social, 
en la millora de la 
democràcia i també 
sobre quina ha de ser 
la relació entre Cata-
lunya i Espanya.

Aquestes eleccions 
es produeixen en un 
context excepcional, 
de canvi d’època.

Som enmig d’una cri-
si global que afecta 
aspectes neuràlgics 
del nostre estat del 
benestar, que pola-
ritza les desigualtats, 
que expulsa els més 
febles, que precarit-
za la major ia i que 
s’acarnissa especial-
ment amb la infància i 
la joventut. Una crisi 
que ha fet que un de 
cada tres infants vis-
qui per sota del llindar 
de la pobresa i que 
un de cada dos joves 
es tigui en situació 
d’atur.

Una crisi que afecta 
Europa com a projec-
te polític i social i que 
ha deixat clar que no 
mana la política i que 
menysprea les mino-
ries.

Espanya i Catalunya 
viuen una cr isi es-
pecífica que posa al 
damunt de la taula la 
caducitat del règim 
que es va establir el 
1978. Convé acordar 
unes noves regles 
del joc per a la nos-
tra convivència. La 
ciutadania ha pres la 
paraula, s’ha mobilit-
zat i demana que la 
seva opinió es tingui 
en compte.

 

Fundesplai impulsa 
l’Acompanyament a 
Mares Adolescents, 
en què participen 40 
dones d’entre 18 i 
23 anys amb fills/es 
petits.

Campanya de 
promoció d’aquesta ac-
tivitat educativa per al 
curs escolar 2015-2016

Fundesplai va posar en marxa 
a principis d’any la campanya 
#botaxlainfancia per demanar la 
igualtat d’oportunitats en la in-
fància i aconseguir fons per becar 

infants amb necessitats socials. 
En el marc de la campanya, el pas-
sat 19 de juliol es va celebrar un 
concert al Zoo de Barcelona amb 
membres del Cor i l'orquestra 

del Gran Teatre del Liceu (foto). A 
més, en any electoral, es formulen 
propostes als partits polítics.

Festa Esplai, que va 
tenir lloc el diumenge 
10 de maig, va donar 
el tret de sortida a la 
campanya d'activitats 
d'estiu amb un gran 
bot per la infància.

Parlem amb els 
protagonistes de les 
activitats d’estiu tot 
just a punt de comen-
çar casals, colònies i 
campaments.

Decidir el 
sentit d’una 
nova etapa

Mares 
adolescents

Colònies 
escolars

Mobilització i propostes amb la infància com a prioritat
L'estiu amb 
ulls d'infant

L'editorial

#botaxlainfancia
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 Campanya d’estiu . Casals, colònies, campaments, camps de treball i beques

Fer possible que tots els infants puguin gaudir del 
lleure educatiu aquest estiu és la raó principal d'Un 
estiu per a tothom!, la campanya que cada any im-
pulsa Fundesplai. Per fer-ho possible, l’organització 
ofereix més de 1.000 tandes d’activitats entre casals, 
colònies, campaments i vacances en família, en què 

destaca l’esforç en les beques per donar resposta a les 
més de 5.300 peticions que hi ha hagut aquest any. Un 
esforç que encara continua per tal que totes les nenes i 
els nens puguin gaudir de les vacances. Més informació 
i donacions: 902 10 40 30 i www.fundesplai.org.

pàg. 8

Fem possible el somni  
d’ Un estiu per a tothom!

Els primers en sortir. Els infants de l’Esplai Picaparets d’Alcanar van ser els primers en marxar de colònies. FOTO: A. VALLE
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Des de les primeres passes 
de la seva educació, 
el nen ha d’experimentar 
el plaer del descobriment

Ells i nosaltres per...  Toni BaTLLori 
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Estem en ple estiu. Sens dubte, 
el moment de màxima activitat 
per als esplais. Visito les cases 
de colònies i terrenys d’acam-
pada i estan plens de nens i ne-
nes. M’hi fixo. Cada infant és 
únic. Hi ha el belluguet i el que 
s’ho pren amb calma; el que se 
m’acosta amb curiositat i el que 
segueix immers en el seu món; 
el que no para de xerrar i riure 
i el reservat. En la majoria de 
grups també hi ha infants amb 
capacitats diferents. Però per 
damunt d’aquestes singulari-
tats, les colònies tenen un efecte 
màgic: durant uns dies tots els 
infants juguen i participen de 
les activitats i excursions; tots 
dormen a les mateixes lliteres i 
mengen alhora; tots col·laboren 
en la neteja; tots s’han d’espa-
vilar per descobrir un medi que 
els és nou i desconegut; tots han 
de conviure i respectar-se. A les 
colònies tothom queda igual de 
bocabadat mirant un cel estre-
llat. I, en acabar, tots van més 
o menys igual de bruts i amb 
la mateixa samarreta tenyida 
que s’enduran cap a casa amb 
les signatures de la resta de 
companys. Per això m’agraden 
tant les colònies. Perquè a més 
de ser un espai de llibertat, de 
creixement, de descoberta i de 
lleure, també són un espai d’e-
quitat on tots els nens i nenes 
poden viure intensament la 
seva infantesa.

Un espai de  
llibertat,  
creixement i 
equitat

Directament

opinió
Alfred North Whitehead (1861-1947) Matemàtic i filòsof anglès

Josep
Gassó

president de  
Fundesplai  

L'apunt
Núria Valls
Subdirectora general de Fundesplai
directora General de Fundación Esplai

Ningú dubta de titllar de desas-
trós l’actual 54% de joves que, 
al nostre país, no tenen feina. 
Davant d’aquest percentatge cal  
actuar de forma global, amb po-
lítiques estructurals. Però alho-
ra també cal impulsar projectes 
que puguin resoldre situacions 
concretes a nivell local. Les en-
titats del tercer sector ens hem 
convertit en motor de moltes 
d’aquestes iniciatives que per-
meten als joves trobar  feina i/o 

i en les estones de descans les 
alumnes puguin estar amb els 
seus fills, aprofitant per adqui-
rir recursos per a la seva criança. 
Si ningú tingués cura dels fills, 
les mares no podrien sortir de 
casa i formar-se. Formant-se 
amb els fills, adquireixen nous 
recursos que, sovint, per manca 
d’una xarxa familiar, no tenen. I 
formant-se i treballant reprenen 
les regnes de les seves vides. 
L’altre exemple és el projecte 
FIT4jobs, en què les adminis-
tracions contacten amb em-
preses tecnològiques que ne-
cessiten treballadors amb uns 

perfils molt específics i que no 
es troben en el mercat; les enti-
tats dissenyem un pla formatiu 
i seleccionem joves en situació 
d’atur, amb formació no neces-
sàriament tecnològica. Prop de 
cinquanta nois i noies ja han 
passat per aquesta iniciativa, 
molts dels quals aviat comença-
ran a treballar. AMA i FIT4jobs 
són dues bones pràctiques que 
exemplifiquen com la innovació, 
el treball en xarxa i l’atenció a 
les necessitats concretes de cada 
col·lectiu poden ser la millor fór-
mula per fer front a l’emergència 
de l’atur juvenil.

Innovació davant l’emergència 
de l’atur juvenil

roshima i Nagasaki, i a les de les 
més de 2.000 proves nuclears 
que s’han fet des de llavors, cal 
posar fi a les armes nuclears. Per 
responsabilitat amb la humani-
tat present i futura, eliminar el 
perill nuclear és una exigència 
fonamental. Avui encara existei-
xen 16.000 armes nuclears. No 
ens podem permetre que cap d’a-
questes armes pugui ser usada 
en un conflicte, fet que provoca-
ria una autèntica matança, o que, 
per accident o error, s’activin. 
Després d’anys de paràlisi, 
la societat civil organitzada a 

Reflexions
Jordi Armadans
director de Fundipau (Fundació per la pau) 
i membre d’iCan

El 6 d’agost i el 9 d’agost de 1945 
les ciutats japoneses d’Hiroshi-
ma i Nagasaki van ser atacades 
per una bomba nuclear. Un 
brutal impacte, desconegut fins 
llavors, que va suposar la mort 
de més de 250.000 persones 
al final de l’any i la destrucció, 
gairebé total, de les dues ciutats.
La humanitat va conèixer, en 
molt poc temps, els nivells més 
brutals de crueltat de la que era 
capaç: l’holocaust, una guer-

través de la xarxa ICAN (de la 
qual, FundiPau n’és membre) 
ha aconseguit que la demanda 
sobre les armes nuclears torni a 
estar ben viva. Avui ja són més 
d’un centenar els països que 
aposten pel desarmament nu-
clear. 
Cal que aquest 6 i 9 d’agost ex-
pressem amb força que no volem 
més víctimes d’armes nuclears. 
Perquè les armes nuclears han 
de deixar d’existir. Suma’t a 
l’acció! (per a més informació i 
saber com participar-hi: http://
fundipau.org/nuclears/sumat)

Fem sentir la nostra veu per  
l’abolició de les armes nuclears!

ra devastadora i l’esclat de les 
bombes atòmiques.
Conscients de l’immens perill 
que s’obria amb la descoberta de 
les armes nuclears, la comunitat 
internacional va promoure’n el 
seu control amb la perspectiva 
d’anar-les eliminant. Però, 70 
anys més tard, les cinc potèn-
cies nuclears encara són això, 
nuclears, i quatre països més 
s’han afegit al club. 
Per respecte a les víctimes d’Hi-

reemprendre  els seus itineraris 
formatius. Des de Fundesplai i 
la Fundación Esplai hem parti-
cipat, en els darrers mesos, en 
dues iniciatives que ho exempli-
fiquen. D’una banda el projecte 
AMA, que està permetent que 
quaranta mares adolescents es 
formin com a monitores de lleu-
re, mentre uns educadors tenen 
cura dels seus nadons en un es-
pai familiar annex. El programa 
contempla que a l’hora de dinar 
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aMa
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a Mares 
Adolescets

Un estiu 
per a tothom!
Campanya d’activitats 
d’estiu: casals, 
colònies, beques...
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Any electoral. Si 
res no canvia, 
en mig any hau-

rem tingut l’oportu-
nitat en tres ocasions 
d’escollir represen-
tants  per  governar 
els nostres pobles i 
ciutats, Catalunya i 
Espanya. També hau-
ran estat escenaris 
per definir les políti-
ques públiques que es 
desenvoluparan en els 
propers quatre anys 
des dels ajuntaments, 
la Generalitat i el go-
vern de l’Estat.

La darrera Enquesta 
de Condicions de Vida 
(ECV-2104) ens diu que 
la pobresa relativa in-
fantil s’ha incrementat 
en 3,4 punts en el dar-
rer any i ja se situa en 
un 30%. Els problemes 
de malnutrició i d’accés 
a àmbits educatius com 
són la petita infància o el 
lleure educatiu han em-
pitjorat. Tothom coinci-
deix que la infància és 
la principal perjudicada 
per la crisi, ja que no té 
instruments com el Pacte 
de Toledo, que preserva 
les pensions pels més 
grans.

Paradoxalment, aquesta 
realitat conviu amb un 
marc legislatiu i polític 
que poques vegades ha 
estat tan favorable a la 
infància: l’any 2010 Ca-
talunya va aprovar la Llei 
d’Infància. Dos anys des-
prés, signàvem el Pacte 
per la Infància de Catalu-
nya. A nivell d’Estat, les 
noves lleis de protecció 
del menor reforcen tam-
bé l’arquitectura legal per 
a una millor garantia dels 
seus  drets.

 infància. Eleccions 2015 als ajuntaments, Catalunya i Espanya

Cal prioritzar les polítiques  
a favor de la infància

política local 
amb ulls d’infant
Amb motiu de les elecci-
ons municipals del pas-
sat mes de maig, Fun-
desplai va comunicar a 
partits i societat la pro-
posta #botaxlainfancia, 
al fil de la campanya de 
mobilització ciutadana 
que havia iniciat el mes 
de gener.

El missatge de la propos-
ta era clar: invertir i do-
nar prioritat a la infància 
en les polítiques locals. 
Com a continuïtat del 
que s’havia fet dos anys 
abans a nivell de país, 
proposàvem que a cada 
poble i ciutat de Catalu-
nya es concretés una es-
tratègia compartida en 
favor de la infància.

Un cop conformats els 
nous governs municipals, 
ara toca que els ajun-
taments agafin el timó. 
La vida quotidiana dels 
infants i adolescents es 
desenvolupa en l'àmbit 
local i és en la proximi-
tat on podem trobar les 
claus d’una estratègia efi-
caç per garantir els drets 
dels infants en tant que 
ciutadans. Per tenir èxit 
cal fer-ho des del com-
promís de tots els actors 
del territori entorn Pac-
tes Locals per la Infància. 
Això és amb acords com-
partits amb objectius de 
millora en els àmbits de 
pobresa, educació, salut 
i participació ciutadana. 
Necessitem uns ajunta-
ments “amb ulls d’infant” 
que incorporin la seva 

mirada en tot allò que 
fan i que s’organitzin per 
cuidar el tresor més pre-
uat que tenen els pobles 
i ciutats: els seus infants 
i adolescents.

Catalunya, 
un país referent en 
matèria d’infància
Properament hi haurà 
eleccions per escollir nou 
Parlament i establir un 
nou govern a Catalunya. 
Es tracta d’unes eleccions 
especials per l’obertura 
d’una nova etapa al nos-
tre país.

Catalunya té pel davant la 
responsabilitat i el repte 
d’impulsar unes políti-
ques que la situïn com a 
país referent en matèria 
d’infància. Tenim com a 

mínim quatre coses que 
avalen que podem ser-ho:  

■ Una llei d’infància 
■ Una comissió d’infància 
al Parlament
■ Un pacte per la infància 

■ Una societat civil i un 
tercer sector amb cente-
nars d’organitzacions i 
institucions comprome-
ses amb els drets dels 
infants.

Des del nostre punt de 
vista, la política del nou 
govern de la Generalitat 
ha de contemplar com a 
causa comuna la infància 
i prioritzar i invertir amb 
infància tenint en compte 
quatre aspectes:

1. Fer efectius els com-
promisos del Pacte per la 

infància i els plans inte-
grals associats

2. Garantir la transver-
salitat amb una estratègia 
compartida particular-
ment amb els Departa-
ments d’Educació, Benes-
tar Social i Ocupació.

3. Prioritzar i reforçar 
les polítiques d’educació 
especialment en els àm-
bits menys garantits (0-3 
anys, programes segona 
oportunitat adolescents i 
educació no formal)

4. Recuperar els nivells 
d’ajuts de les entitats d’e-
ducació en el lleure de 
l’any 2011

pacte d’Estat 
per la infància
Abans d’acabar l’any se-
rem convocats probable-
ment a les eleccions gene-
rals espanyoles.

Com se sap, Espanya 
és un dels estats que ha 
subscrit la Convenció 
Internacional dels Drets 
dels Infants i que per tant 
està compromès a complir 
els termes d’aquest tractat 
internacional. 

A la Plataforma d’Infància 
d’Espanya les principals 
organitzacions d’infància 
de l’Estat hem compartit 
la proposta de vertebrar 
un Pacte d’Estat per la 
Infància que suposi dis-
posar d’un compromís 
social i polític i sobretot 
d’un instrument per vet-
llar la cobertura bàsica de 
drets de la infància, de la 
mateixa manera que dis-
posem del Pacte de Tole-
do, que ha permès que la 
gent gran no veiés perillar 
les seves pensions en mo-
ments de crisi com els que 
hem tingut. La proposta 
ha tingut  una molt bona 
acollida entre les forces 
polítiques.

Els vents de canvi que 
vivim ens estan aportant 
una oportunitat històri-
ca per tal que la nostra 
societat i les polítiques 
públiques en tots els 
seus nivells permeti un 
salt qualitatiu en matèria 
d’infància i que aquests 
siguin considerats com a 
ciutadans de primer ordre 
subjectes de drets i objec-
te de prioritat política.

@Carlesbarba

Carles
Barba 

foto: Jack ristol

propostes. Un gran bot per la infància col·lectiu a Festa Esplai, on es van anunciar les propostes als partits polítics. FOTO: JACk RISTOL
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Equip. La nova directora de Fundación Esplai, Núria Valls, al centre de la imatge, amb part de 
l’equip de l’entitat d’àmbit estatal. FOTO: J. VALLS

xarxa esplai 

E l passat 31 de 
maig van tenir 
lloc al Medialab-

Prado de Madrid els 
actes de celebració 
del desè aniversari 
del programa Con-
necta Jove. Va ser una 
jornada que va reunir 
200 joves d’entre 15 i 19 
anys, provinents de deu 
comunitats autònomes 
diferents, que durant 
aquest curs han partici-
pat com a voluntaris al 
programa. aquesta ini-
ciativa, impulsada per 
Fundación Esplai amb 
el suport de Microsoft 
ibérica i del Ministeri 
de Sanitat, Serveis Soci-
als i igualtat, es basa 
en la metodologia de 
l’aprenentatge i servei, 
en què els joves són 
formats per impartir 
classes relacionades 
amb les tecnologies a 
persones adultes.

El programa Connecta 
Jove permet que els parti-

 Cloenda de l’aniversari.  L’acte es va celebrar el passat 31 de maig al Medialab-Prado de Madrid

deu anys connectant generacions 
amb el Connecta Jove
@EaliagaEsplai 

Elvira 
Aliaga 

  Vi Premis Fundación Esplai 

Des de primers 
de juliol núria 
Valls ha assu-

mit la direcció general 
de Fundación Esplai, 
entitat d’àmbit esta-
tal, amb la voluntat de 
donar continuïtat al 

núria Valls, nova directora
general de Fundación Esplai

procés de canvi iniciat 
fa dos anys. 

Aquesta decisió arri-
ba després que Imma 
Mayol deixés el càrrec 
de directora general 
per tornar a la seva 
Mal lorca  nata l ,  on 
desenvolupa tasques 
de responsabilitat a 
l’Ajuntament de Palma 
de Mallorca.

Compromís. L'acte va acabar amb 200 adolescents que van llençar globus de colors amb un missatge amb un compromís personal. FOTOS: FE

intergeneracional. Mayores APPtivados, un dels tallers en què 
joves ensenyaven persones grans. 

Núria Valls comptabi-
litzarà la subdirecció de 
Fundesplai amb el seu 
nou càrrec a Fundación 
Esplai. La gerència de Su-
port Associatiu i del Cen-
tre d’Estudis de l’Esplai 
l’assumirà l’Oriol Mestre 
amb el suport del Víctor 
Garcia i el seguiment de 
l’Àrea Social de Fundes-
plai serà assumida per en 
Carles Xifra. 

@mrsantaeufemia

Rocío 
Santaeufemia 

Desenvolupament Corpo-
ratiu de Microsoft Ibérica.

L’aniversari va ser una fes-
ta oberta a la participació 
de tota la ciutadania que, 
sota el lema “Conectando 
Ciudadanía: 10 años de 
Connecta Jove”, va comp-
tar, entre altres propostes, 
amb l’activitat Mayores 
APPtivados, en què els 
adolescents van oferir una 
formació exprés a gent 
gran en l’ús i funcionalitats 
dels telèfons intel·ligents. 

Durant els últims 10 anys 
han participat més de 
25.000 persones al pro-
grama Connecta Jove, que 
ha rebut múltiples premis, 
entre els quals destaquen 
la Millor Iniciativa als Tele-
centres, en la primera edi-
ció dels premis Global Te-
lecentre Awards (Granada, 
2013); el reconeixement 
com a "Buena práctica de 
E-inclusión" per la Comis-
sió Europea (Viena, 2008), 
o el premi en la primera 
edició del concurs Jóvenes 
con valores, organitzat per 
l'Obra Social de La Caixa 
(Madrid, 2006).

cipants millorin les seves 
habilitats personals, la 
seva ocupabilitat i les com-
petències professionals tot 
potenciant les relacions 
intergeneracionals. 

“La filosofia de Microsoft 
és ajudar cada persona i 
organització del món a fer 
més i a aconseguir més. 
Per això estem encan-
tats de celebrar junt amb 
Fundación Esplai el desè 

aniversari del programa 
Connecta Jove, gràcies al 
qual, per una banda, hem 
contribuït a reduir el risc 
d’exclusió digital en gent 
gran que no ha tingut l’o-
portunitat de familiarit-
zar-se amb les noves tec-
nologies i, per l’altra, hem 
aconseguit el compromís 
dels joves amb la societat 
a través d’una experiència 
solidària”, va explicar Car-
los de la Iglesia, director de 

El mateix 31 de maig es 
va celebrar també l’acte 
d’entrega dels VI Premis 
Fundación Esplai, en 
reconeixement a perso-
nes que col·laboren en 
causes socials. 
El guanyador del premi en 
la categoria Impuls al Ter-
cer Sector va ser Antón 
Bouzas Álvarez (Vigo), per 
la seva trajectòria com a 

voluntari i professional en 
temes de salut. L’accèssit 
va ser per a José Manuel 
Ramírez Navarro (Màlaga), 
per la divulgació de les situ-
acions de pobresa i exclusió 
a tot l’Estat. 
El premi en Acció Soci-
oeducativa el va rebre 
Carmen Quintero Gallego 
(Valladolid), impulsora 
de projectes educatius i 

d’inserció laboral i social a 
l’Associació Veïnal Rondi-
lla. L’accèssit va ser per a 
Sarah Fernández Deutsch 
(Madrid), pel projecte 
Autobarrios al centre San 
Cristóbaln.
A la categoria d'E-inclusió 
el guanyador va ser Manuel 
Dasilva Díaz (Vigo), forma-
dor en TIC i responsable 
del projecte Aula multi-
mèdia per a persones de 
més de 55 anys al Centre 

Valladares. L’accèssit el 
va rebre Manuel de los 
Ángeles Vargas (València), 
del Red Conecta de Joves 
Solides.
A més, a petició de María 
Jesús Manovel, va rebre 
una menció especial José 
María Martín Patino, 
del Consell Assessor 
de Fundación Esplai i 
president de la Fundación 
Encuentro, que va morir 
recentment. 
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participants. Els representants de les més de 120 empreses i entitats que han rebut el distintiu per 
part de l'Ajuntament de Barcelona. FOTO: JORDI FOLCH

Afavorir la inclu-
sió sociolaboral 
de les persones 

amb dificultats va ser 
l’objectiu de l’Espai 
Làbora, que va tenir 
lloc el passat 8 de juny 
al Mercat del Born de 
Barcelona. En aquesta 
jornada van partici-
par-hi més de cent vint 
empreses i entitats, 
quaranta de les quals 

El Làbora afavoreix la inclusió laboral de persones amb dificultats
van poder disposar d’un 
espai personalitzat per 
contactar amb més de 
tres centes persones 
amb dificultats d’accés 
al mercat laboral, candi-
dates a cobrir possibles 
llocs de treball o formar 
part de les seves bosses 
de treball. 
Paral·lelament, es van cele-
brar xerrades i tallers sobre 
temes relatius a l’ocupabili-
tat, estratègies de recerca de 
feina, perfils requerits per 
les empreses, etc. en els que 
hi van participar represen-
tants d’Infojobs, Eral Grup, 

noves oportunitats. Les dones joves poden accedir a noves oportunitats laborals i d'estudis 
després de formar-se en l’àmbit del lleure com a monitores. FOTO: J. VALLS

protagonistes. La Samara Amat i la Carolina Peña són dues de les quaranta mares joves que 
han participat en el projecte, que va començar el mes d'abril. FOTO: J. VALLS

 Formació. Programa d’acompanyament i inclusió laboral a mares adolescents

"aquest curs m’ha ajudat en 
el dia a dia amb el meu fill"

Vinc amb ganes i el meu 
fill ha canviat totalment”, 
explica la Samara. Una 
opinió que comparteix 
amb la Carolina, que afe-
geix que “com a mare m’ha 
ajudat a viure-ho millor”.  

A més, tant la Samara com 
la Carolina destaquen els 
beneficis de poder treba-
llar amb noies que es tro-
ben en situacions similars. 
La Carolina explica: “venir 
aquí m’ajuda de forma 
emocional. Estàs amb no-
ies que passen pel mateix 
que tu i saben com reco-
manar-te”; i, per la seva 
part, la Samara assegura: 
“durant les classes par-
lem molt entre nosaltres 
i si tenim cap problema i 
necessitem suport tant els 
monitors com nosaltres 
mateixes no dubtem en 
ajudar-nos i fer-nos sen-
tir millor”.

I és que, al final, les joves 
han crescut laboralment 
però també personalment 
en aquesta experiència 
que, com assegura la Ca-
rolina, “ha sigut un gran 
suport per a totes i una 
experiència que hem gau-
dit i que ens queda per a 
tota la vida”. 

seu fill va ser el que va fer 
que la Samara, com altres 
mares joves, es decidís a 
participar en aquest pro-
jecte, que es va engegar el 
passat mes d’abril. 

La Samara és una de 
les quaranta noies joves 
d’entre 18 i 23 anys (amb 
fills de 0 a 3 anys) que 
han participat al projecte 
AMA, impulsat per Fun-
desplai (Fundació Cata-
lana de l’Esplai) i amb el 
finançament de l’Obra So-
cial “la Caixa” junt amb el 
Ministeri de Sanitat, Ser-
veis Socials i Igualtat. Un 
programa que busca oferir 
a les noies noves oportuni-
tats formatives i laborals, 
a la vegada que els dóna 
suport en el procés de cri-
ança dels seus fills i filles. 

Durant el curs, les par-
ticipants han seguit un 
procés d’acompanyament 

des d’una formació en 
l’àmbit del lleure, que va 
començar al Club d’Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet 
i al Club d’Esplai Bellvitge, 
dos centres que disposen 
d’espais familiars per faci-
litar que els infants puguin 
estar atesos per monitors 
mentre les joves reben la 
formació, i que permet 
que mares i fills es trobin 
en diferents moments del 
dia. El període va conti-
nuar amb una segona part 
de pràctiques a centres de 
lleure, que possibilita la in-
clusió de les noies en l’en-
torn social i facilita la seva 
inserció al món laboral. 

En aquest sentit, les joves 
reconeixen com aquest 
projecte les ajudarà en el 
seu futur laboral. Així ho 
explica la Carolina Peña, 
de 20 anys i amb un fill de 
2, el Dylan: “M’agradaria 
obrir un casal o una lu-

doteca i posar en pràctica 
tot el que estic aprenent, 
sobretot en relació al com-
portament dels nens. Aquí 
he après que els monitors 
som diferents a les esco-
les, que del que es tracta 
és que els nens tinguin un 
lloc on gaudir”.

Però, sobretot, les par-
ticipants destaquen que 
aquest curs les ha ajudat 
no només per formar-se, 
sinó també com a joves i 
com a mares. “No trobava 
treball i només sortia per 
portar el meu fill al parc o 
a un espai familiar. Grà-
cies a aquest projecte tot 
és més suportable a casa. 

  Colònies 
  aMa

Una de les acti-
vitats destacades 
d’aquest estiu són 
les colònies per 
a les mares joves 
participants del 
programa d’a-
companyament de 
mares adolescents 
(aMa). Un total de 
vint-i-tres joves i 
vint-i-cinc infants 
van marxar de 
colònies entre els 
dies 6 i 8 de juliol 
a la localitat de 
tarrès, a la Garriga, 
com a cloenda del 
projecte iniciat a 
l’abril, amb el qual 
les noies han rebut 
formació alhora 
que suport en la 
criança dels seus 
fills i filles. 

Fundesplai, Fundació Èxit, 
Suport Associatiu i Cresàli-
da, entre d’altres.
L’Espai Làbora va estar 
organitzat per Fundesplai 
(Fundació Catalana de l’Es-
plai) i s’emmarca dins del 
programa Làbora, liderat 
per l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Barcelona amb la 
col·laboració de les entitats 
socials ECAS, FEiCAT i 
Creu Roja. El programa té 
per objectiu el foment de 
l’ocupació de persones amb 
dificultats d’accés al mercat 
de treball.

@suport_org

Víctor 
García 

@mariabrunob 

Maria 
Bruno

“É s més que 
formació. Et 
serveix d’ex-

periència com a mare”. 
Així resumeix la seva vi-
vència la Samara amat, 
una de les participants 
del programa aMa de 
formació, acompanya-
ment i inclusió laboral 
de mares adolescents. 
i és que, com moltes 
altres mares joves, la 
Samara, amb 22 anys 
i un fill de 2, l’Èric, 
s’ha trobat amb difi-
cultats no només per 
aconseguir una feina, 
sinó també per poder 
formar-se, perquè ha de 
compaginar la seva vida 
professional i personal.

El fet de poder rebre for-
mació mentre té cura del 

En aquesta 
primera edició 
han participat 
quaranta joves
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Vincles. Els i les participants a l’espai de dinamització de l'àrea de salut mental del Parc Hospi-
talari Martí i Julià. FOTO: ESTACIÓ JOVE DE SALT

Formació

tercer Sector

Cursos gratuïts de l’Escola 
d’Estiu del Voluntariat

Canvis a la presidència de la 
Taula del Tercer Sector

 Estació Jove  Un servei de dinamització jove de l’Ajuntament de Salt

"La desconeixença de les 
coses fa que tinguem 
molts prejudicis"
L ’Estació Jove de 

Salt és un servei 
públic i gratuït 

de l'ajuntament de 
Salt per a joves de 12 
a 30 anys on es dóna 
informació sobre 
tot allò que els joves 
necessiten, com ara 
estudis, treball, cul-
tura, esports, partici-
pació, etc. i on hi ha 
diferents serveis com 
l’espai d’ordinadors, 
publicacions i el Punt 
Jove de Salut, entre 
d’altres. Dins de l'Es-
tació Jove, Fundes-
plai gestiona un dels 
serveis: el Punt Jove 
de Salut.

El Rached Khrourouch 
és un dels participants 
al Punt Jove de Salut 
que va prendre part en 
una de les iniciatives en 
què els mateixos joves 
van dinamitzar un espai 
d’activitats per a per-
sones amb patologies 
cròniques derivades de 
la salut mental dels Til-
·lers, en el Parc Hospita-
lari Martí i Julià (Santa 
Caterina).

El Rached resumeix la 
seva experiència així: 
“m’ha aportat moltes co-
ses però crec que les més 
importants són: el grau 
d’autonomia que he as-
solit, que hem treballat 
més la companyonia per 
tal de posar-nos d’acord 
en moltes decisions, i 
també que he trencat 
molts tabús sobre l’àm-
bit de la salut mental. La 
desconeixença de les co-
ses fa que tinguem molts 
prejudicis i [gràcies a 
aquest projecte] les he 
pogut trencar”.

La principal novetat 
d’aquest curs 2014-
2015 dels programes 
de salut i prevenció 
de drogodependències 
de Fundesplai ha estat 
l’acord amb Dipsalut, 
l’organisme de Salut de 
la Diputació de Girona, 
que va permetre als 
alumnes dels centres 
educatius de Girona 
formar-se en hàbits 
saludables. Als estudi-
ants gironins cal sumar 
els de les províncies de 
Barcelona, Tarragona i 
Lleida. En total, aquest 
curs 2014-2015 han 
participat 22.219 alum-
nes i 261 educatius de 
primària i secundària 

de 145 municipis.

Sota la referència 
+SALUT s’apleguen les 
propostes didàctiques 
de promoció de la salut 
de l’Aventura de la Vida 
a primària i l’Órdago! a 
secundària, que aquest 
any també han comptat 
amb el protagonisme 
d’infants i joves, la 
bona sintonia amb el 
professorat i el compro-
mís de l’administració i 
l’empresa privada que 
fa possible una acció en 
positiu vers la salut.

A Girona, l’acord amb 
Dipsalut ha permès la 
implementació del pro-
grama Sigues tu, eines 

i actius per a la salut, 
que incorpora com a 
recursos pedagògics 
l’Aventura de la Vida 
i Órdago. En aquest 
sentit, Pau Batlle, cap 
de l’Àrea de Polítiques i 
Promoció de la Salut de 
Dipsalut, destaca sobre 
l’aplicació dels progra-
mes de promoció de la 
salut entre els escolars 
que “les intervenci-
ons de Dipsalut estan 
orientades a facilitar 
processos d’aprenen-
tatge a les persones 
per tal que puguin 
millorar la seva capaci-
tat de gestionar la seva 
salut i els factors que la 
influeixen”. 

Més de 22.000 infants als programes 
de promoció de la salut de Fundesplai

L’Estació Jove 
de Salt és un 
servei públic 
i gratuït 
on es dóna 
informació 
sobre tot allò 
que els joves 
necessiten

La XXXVII Assemblea 
General de la Taula del 
Tercer Sector Social de 
Catalunya va escollir 
el dijous 16 de juliol 
els membres de la 
nova Junta Directiva 
de la institució per 
als propers tres anys 
que presidirà Oriol Illa, 
director general de 
la Fundació Francesc 
Ferrer i Guàrdia.

Oriol Illa substitu-
eix Àngels Guiteras 
després d’esgotar els 
dos mandats de tres 
anys que estableixen 
els estatuts d’aquesta 
entitat que agrupa 
trenta-tres federacions 
i grans organitzaci-

ons del Tercer Sector 
Social de Catalunya, 
les quals representen 
i aglutinen en conjunt 
prop de 3.000 entitats 
socials no lucratives.

La presentació de la 
nova Junta Directi-
va va comptar amb 
la participació dels 
representants de les 
diferents entitats soci-
als, així com de Neus 
Munté, vicepresidenta 
i consellera de Benes-
tar Social i Família 
de la Generalitat de 
Catalunya; Ada Colau, 
alcaldessa de Barce-
lona, i Mercè Conesa, 
presidenta de la Dipu-
tació de Barcelona.

L’escola d’estiu és 
un espai de formació 
organitzat pel Depar-
tament de Benestar 
Social i Família i dut 
a terme per escoles 
del Pla de Formació 
del Voluntariat de 
Catalunya i altres en-
titats especialitzades. 
Aquesta edició consta 
de cursos presencials 
en diverses ciutats de 
Catalunya, tallers a les 
ciutats de Barcelona 
i Sabadell i cursos en 
línia que potencien 
l'oferta formativa de 
la Generalitat.

S’adreça a les perso-
nes voluntàries, als 
coordinadors/es de vo-
luntariat i als dirigents 
de les entitats sense 
ànim de lucre, si bé 
hi ha una oferta de 
cursos d’iniciació ober-
ta a la ciutadania en 
general.

Els cursos que des del 
Centre d’Estudis de 
l’Esplai i Suport Associ-
atiu s'imparteixen dins 
d’aquesta oferta for-
mativa per al setembre 
són els següents:

›Taller: Recursos per 
a la dinamització de 
grups i equips de tre-
ball. 17 de setembre a 
Barcelona

›Eines per a la transpa-
rència de la gestió eco-
nòmica de les entitats. 
18 i 19 de setembre a 
Barcelona

›Direcció d'equips de 
treball. 18 i 19 de se-
tembre a Tarragona

›Com afecta la reforma 
fiscal i la llei de trans-
parència a les entitats? 
17 de setembre a 
Barcelona

Més informació: 
93 551 15 33 
cee@fundesplai.org. 
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L ’agència de Salut 
Pública de Catalu-
nya va lliurar el 

25 de maig l’acredita-
ció amed a Fundesplai 
pels serveis de res-
tauració dels quinze 
albergs i cases de colò-
nies que gestiona, on 
s’allotgen infants i les 
seves famílies. Aques-
ta distinció acredita 
que en aquests serveis 

 Salut  L’acreditació AMED identifica entitats que incorporen la dieta mediterrània en els menús

L’agència de Salut pública concedeix l’acreditació 
aMEd als serveis de restauració de Fundesplai

xarxa esplai 

tricionista de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, 
Gemma Salvador.

L’acreditació aMEd
L’objectiu de l’acredi-
tació Amed, impulsada 

per l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, 
és identificar i donar vi-
sibilitat a establiments 
i serveis de restauració 
que promouen l’alimen-

tació mediterrània, en 
especial els de menú 
diari, ja que gairebé un 
31% de la població adul-
ta catalana menja fora de 
casa més d’una vegada a 
la setmana.

Per aconseguir aquesta 
acreditació, els establi-
ments han de complir un 
seguit de requisits, com 
garantir que un 25% de l’o-
ferta de primers plats sigui 
a base de verdures, horta-
lisses o llegums, oferir a la 
seva carta algun producte 
que sigui integral o inclou-
re a l’oferta de segons plats 
un 50% de peix o carn ma-
gra, entre d’altres.

Aquesta acreditació es va 
posar en marxa el 2007 
i ja són 110 els municipis 
de tot Catalunya on hi ha 
almenys un establiment 
acreditat dels 398 que 
tenen capacitat per oferir 
menús basats en la dieta 
mediterrània a més de 
62.000 comensals diàri-
ament.

s’ofereixen àpats que 
segueixen el patró de 
l’alimentació mediter-
rània i es fa promoció 
d’aquesta alimentació.

A l’acte de lliurament ce-
lebrat a la casa de colònies 
de Can Mateu de Vilanova 
de Sau, hi van assistir la vi-
cepresidenta de Patrimoni, 
Medi Ambient i Qualitat de 
Fundesplai, Anna Romeu; 
la directora del Servei Regi-
onal a la Catalunya Central 
de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, Imma 
Cervós, i la dietista i nu-

 per a tothom!  Fundesplai ofereix un descompte del 20% en el preu final d’aquestes activitats

Colònies escolars: un espai per 
aprendre a través de les emocions

Observar els estels 
durant la nit, sa-
ber quins ocells 

viuen en els boscos, 
adormir-se escoltant 
una llegenda... són 
experiències educatives 
de gran valor perquè es-
tan lligades a l’emoció. 
Les colònies escolars 
són un bressol per 
aquests aprenentatges 
que vinculen coneixe-
ment i sensacions, és 
a dir, representen pels 
infants una experiència 
educativa única que 
permet als infants i als 
joves entendre, estimar 
un territori i aprendre a 
conviure amb els com-
panys/es i mestres.

És per aquest motiu que 
Fundesplai vol posar a 
l’abast de tots els centres 

Can Mateu. Representants de l’AMED amb l’equip de Fundesplai a Vilanova de Sau. FOTO: A. VALLE

Per a més informació:
www.amed.cat

@egadrados 

Ester 
Garcia

tres dies de 
colònies per 89€

preu per infant. inclou

■ Dues pensions com-
pletes

■ Suport a la vida 
quotidiana i temps lliure

■ Activitats d’Educació 
Ambiental

■ Activitats de lleure

■ Material per dur a 
terme les activitats

■ Una gratuïtat per 
docent cada 20 alumnes

@Sergi_Cerezo 

Sergi 
Cerezo

educatius un ampli ven-
tall de colònies escolars i 
sortides, a la vegada que 
posa a la seva disposició 
ajuts econòmics per tal 
que tots els infants puguin 
participar en aquesta acti-
vitat independentment de 
la situació econòmica de la 
seva família.

per a totes les edats
Aquesta activitat està pen-
sada per a tots els cicles 
educatius (infantil, primà-
ria, secundària i universi-
tat) i, fins i tot, per a famí-
lies a través de les AMPA.

Un programa estàndard de 
colònies de tres dies té un 
cost de 89 euros i inclou 
dues pensions completes, 
activitats d’educació ambi-
ental i de lleure i material 
per dur a terme les activi-
tats, a  més d’una gratuïtat 
per docent cada vint alum-
nes. També es pot fer en 
modalitat treball de síntesi, 

és a dir, com els projectes 
educatius fets en equip que 
es fan a l’ESO i al batxillerat, 
per un preu de 94 euros.

de totes 
les temàtiques
L’oferta de colònies esco-
lars i treballs de síntesi 
inclou un ventall de dife-
rents temàtiques per tal 
que cada centre educatiu 
pugui triar la més adient 
per al seu projecte edu-
catiu. N’hi ha d’escola de 
natura amb activitats com 
descoberta del bosc o riu, 
orientació i paisatge, me-
teorologia, astronomia...; 
d’esport i aventura, amb 
sortides en bicicleta de 
muntanya o caiac o tir 
amb arc, parc d’aventura 
o escalada; lúdiques i ar-
tístiques on s’ensenya tea-
tre, música, creativitat o a 
fer cinema, o històriques i 
culturals, en les quals s’a-
profita la ubicació de les 
instal·lacions per apro-

fundir en temes com les 
colònies tèxtils, el món 
medieval del Montseny, 
la vida dels pastors, els 
traginers o els carboners.

ajudes d’un 
20% ja incloses!
Els preus d’aquesta cam-
panya ja inclouen un 20% 
de descompte, un import 
que cobreix Fundesplai. 
L’entitat va començar a 
oferir aquestes ajudes al 
preu l’any 2013 quan a 
causa de la crisi econòmica 
moltes escoles van deixar 
de fer aquestes activitats. 
Aquest curs 2015-2016 
Fundesplai manté aques-
tes ajudes per tal de faci-
litar l’accés de tots els in-
fants a aquestes activitats.

    Cinc raons per anar 
    a les colònies escolars 

perquè fomenten l’autonomia personal, l’au-
toconeixement i la manifestació de tots els 
vessants de la personalitat dels infants.

perquè donen a conèixer els valors del territori, 
promovent la identitat cultural dels infants i el 
sentit d’arrelament.

perquè són una eina educativa que posa a dis-
ponibilitat dels mestres un espai on promoure 
la curiositat innata dels infants, la descoberta 
de la naturalesa i l’aproximació científica, ex-
perimental i vivencial als principals ecosistemes 
naturals del territori català, reforçant totes les 
àrees curriculars del treball a l’aula i ambien-
tant el projecte educatiu del centre.

perquè afavoreixen la cohesió del grup, el tre-
ball cooperatiu dels infants i tanmateix consoli-
da el treball en equip dels mestres.

perquè és una singularitat del model educatiu 
català, una experiència extraordinàriament sig-
nificativa en el desenvolupament dels infants. 
deixar-la de fer comporta perdre una part del 
nostre patrimoni i robar un petit tros de la his-
tòria vital de cadascun dels infants.
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certa l’estiu – Un estiu 
per a tothom! i estan or-
ganitzades per bona part 
dels vuitanta-un projec-
tes de lleure i esplais fe-
derats, però Fundesplai 
també du a terme direc-
tament colònies, casals, 
rutes i camps de treball. 
Totes les activitats estan 
guiades per monitors de 
lleure i de natura titulats 
i es desenvolupen en 
equipaments accessibles 
i de la màxima qualitat. 

Casals i colònies
Per a les nenes i nens, 
els casals i les colònies 
són la principal opció. 
Entre els casals, desta-
quen els de noves tecno-
logies, els d’anglès (que 
es van fer a diferents lo-
calitats com Barcelona, 
L’Hospitalet, Viladecans 
o Bellvei) o els artístics i 
musicals.

Pel que fa a les colònies, 
són una bona oportuni-
tat perquè els infants pu-
guin gaudir del contacte 
directe amb la natura i 
la convivència mentre 
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Les portes de la 
casa de colònies 
de Can Massa-

guer, al Montseny, es 
van obrir el dissabte 
20 de juny per deixar 
entrar els seixanta 
infants de l’Esplai 
Picaparets d’alcanar 
(Montsià – Tarrago-
na). aquests infants 
tenien per endavant 
prop de noranta dies 
de vacances escolars 
i gaudien en la seva 
primera setmana de 
lleure d’unes colònies 
a la casa de Can Mas-
saguer, al Montseny. 

Aquestes van ser una de 
les prop de 1.000 tan-
des de casals, colònies, 
campaments, camps de 
treball, cursos i vacances 
en família que organit-
zen Fundesplai (Funda-
ció Catalana de l’Esplai) i 
els esplais que en formen 
part amb prop de 60.000 
places. Una campanya 
que posa especial èmfasi 
en la qualitat de les acti-
vitats però també en les 
beques, ja que l’estiu ha 
de ser inclusiu.

Les activitats s’emmar-
quen en la campanya En-

 Un estiu per a tothom!. La campanya d’activitats d’estiu inclou més de 1.000 tandes d’activitats i 60.000 places

Motxilles carregades d’il·lusió a l'estiu

Qualitat 
i equitat 
són els dos 
eixos de la 
campanya

8
monogràfic 

necessitem 
l’ajut de tothom!

Camp de 
treball Jo_Ven

Tot i els fons de què ja es disposa, 
l’augment de la demanda de beques encara és 
superior. Per aquest motiu, Fundesplai reitera la 

seva crida a tothom a què col·labori fent un donatiu 
a través del telèfon 902 10 40 30 
o del web www.fundesplai.org.

També es pot fer un microdonatiu enviant 
un SMS al 28034 amb la paraula FUndESpLai, 

destinant així l’import íntegre 
de la trucada (1,20€) 

a la campanya de beques. 

Entre totes les activitats d’estiu n’hi ha una 
destinada a joves que destaca pel seu valor 
social: el camp de treball del projecte Jo-
Ven! de Fundación Esplai.  

Per segon any consecutiu, s’ha dut a terme 
el camp de treball del Jo_Ven!, en què han 
participat vint joves de València, Canàries, 
Múrcia, Balears i Andalusia. En aquest camp, 
que es va desenvolupar entre el 28 de juny 
i el 5 de juliol a Camarassa, els i les joves 
participants són promotors de projectes 
socials als seus territoris i aquesta activitat 
va servir perquè es formessin en lideratge.

El ban
y a la

 piscin
a, 

irrenu
nciabl

e a l’esti
u!

Els infant
s de l’Esplai Pica

parets (Alc
anar) 

a Can Massaguer

Colònies de l’Esplai Ca l’Oliverar (Roda de 
Berà)Ruta en piragua pel pantà de Camarassa

Nenes i nens al casal de l’Esplai Enlleura’t 
(Mataró)

@asunfederacio 

Asun 
Gil
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Més tandes i places 
de casals d’estiu a 
l’agost i setembre
Aquest fet també ha por-
tat a Fundesplai a orga-
nitzar més activitats diri-
gides a garantir l’atenció 
dels infants en situació 
més vulnerable. En aquest 
sentit s’han ampliat el nú-
mero de tandes i de places 
d’activitats organitzades 
durant els mesos d’a-
gost i primera quinzena 
de setembre per garan-
tir l’atenció alimentària. 
Enguany s’ofereixen cent 
onze tandes de casals, 

amb 8.420 places. Aques-
ta xifra representa un 
augment del 27% respecte 
l’estiu passat. Es tracta de 
casals ordinaris, dirigits a 
tots els infants, però que 
reservaran unes places a 
nens i nenes que durant 
el curs es beneficien de 
les beques de menjador 
escolar, que durant el ju-
liol ja participen en algun 
casal on s’ofereix el dinar, 
però que durant l’agost i 
primers dies de setembre 
podien quedar desatesos.

Hi ha referents que arriben de fora, 
venen del món del cinema, de la televi-
sió, són productes de la moda, del món 
publicitari i del consum. Són referents 
que els nostres infants porten a les 
samarretes i durant uns anys folren les 
carpetes i guarneixen les parets de les 
seves habitacions. Però d’aquests, no 
tots transmeten els valors que voldríem.

Aquests dies d’estiu arreu del país s’hi 
organitzen milers de colònies, cam-
paments, rutes i casals. I, visitant-los, 
redescobreixo uns altres referents. Són 
els de dins, els que tenim a tocar.

Són els i les monitores que lleven els 
infants amb el millor somriure possi-
ble, que els acompanyen en aventures 
màgiques, que els plantegen reptes, que 
els converteixen en protagonistes de la 
seva vida, que els fan superar-se, que 
els commouen amb històries, que els 
sacsegen vitalment, que els proposen 
somnis i compromisos.

Referents amb valors que deixen em-
premta. Monitors i monitores que des 
de la sinceritat i l'autenticitat esdeve-
nen un estil de vida on emmirallar-se. 
Més n’hi hauria d’haver!

segons recents dades de 
l’Institut Nacional d’Es-
tadística, un 30,2% dels 
infants del nostre país vi-
uen en llars per sota del 
llindar de la pobresa. Xi-
fres que es venen repetint 
durant els darrers anys 
i que impedeixen que 
molts infants amb vul-
nerabilitat puguin parti-
cipar en casals i colònies.

Justament per fer front a 
aquesta situació, per sisè 
any consecutiu Fundesplai 
impulsa una mobilització 
de la societat per garantir 
que cap infant es quedi 
sense colònies i casals per 
motius econòmics: fons de 
les administracions públi-
ques i empreses, promoure 
la Gimcana Solidària (més 
informació a la pàgina 10), 
intentar mantenir el preu 
de la majoria de les activi-
tats respecte l’any passat i 
facilitar un sistema d’au-
tofinançament per a les 
famílies a través de la rifa 
de l’estiu.

Amb aquetes mesures, 
Fundesplai vol fer front 
a les més de 5.300 pe-
ticions de beques rebu-
des fins aquest moment. 
Aquesta xifra representa 
un 17% més que les 4.500 
beques que es van atorgar 
l’estiu passat i multiplica 
per cinc les atorgades el 
2010, any en què va co-
mençar la campanya.

aprenen un munt de co-
ses. N’hi ha d’anglès, d’a-
ventura, d'esports (com 
que les que es van fer amb 
el jugador d’hoquei Gaby 
Cairo) o de ball (com les 
que es van fer conjun-
tament amb l’Escola de 
Dansa de Solsona).

Camps de treball
Els més joves tenen com 
una opció de lleure i com-
promís els camps de tre-
ball, una activitat en què 
a més de col·laborar en la 
recuperació d’un entorn 
de valor natural, històric 
o social gaudeixen amb 
un munt d’activitats lú-
diques. Entre aquests 
destaquen el que es va 
fer a Selva de Mar, on els  
participants combinaven 
intervencions de millora 
ambiental amb activitats 
de lleure a les platges del 
Cap de Creus, o el que es 
va fer a Vilanova de Sau, 
on els joves van fer una 
ruta per les Guilleries.

Campanya de 
beques de casals i 
colònies per a in-
fants sense recursos
El lema “Un estiu per a 
tothom!” respon a la vo-
luntat de Fundesplai de 
garantir l’accés a unes ac-
tivitats de lleure de qua-
litat a totes les persones, 
sigui quina sigui la seva 
condició socioeconòmica, 
en uns moments en què, 

9

 Un estiu per a tothom!. La campanya d’activitats d’estiu inclou més de 1.000 tandes d’activitats i 60.000 places

Motxilles carregades d’il·lusió a l'estiu

Fundesplai 
impulsa per 
sisè any una 
mobilització 
de la societat 
per a les beques

Monitors i monitores  
que des de la sinceritat  
i l'autenticitat,  
esdevenen un estil de 
vida on emmirallar-se

monogràfic

Les xifres 
de la solidaritat
D’entrada Fundesplai ja 
compta amb 300.000€ 
que es van destinar a 
beques provinents de les 
aportacions  de la Gene-
ralitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, 
el Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, 
l’Ajuntament de Barce-
lona, algunes empreses 
com Avant Grup-Bardet, 
entitats com la Fundació 
Probitas i aportacions de 
particulars que han fet 
donatius.

A banda d’aquests 
300.000€ que s'han 
destinat a beques cana-
litzades directament per 
Fundesplai, alguns dels 
vuitanta-un projectes de 
lleure i centres d’esplai 
adherits també reben 
ajuts dels seus ajunta-
ments o de l’Obra Social 
de “la Caixa”, a través 
del programa ProInfàn-
cia. En aquest sentit,  
l’any passat la quantitat 
econòmica destinada 
a ajuts i beques per als 
infants que participen a 
les activitats d’estiu de 
Fundesplai va superar el 
milió d’euros.

referents 
que deixen 
empremta

 Opinió

@CarlesXifra

Carles Xifra
Responsable de l’Àrea 

Educativa i Social

Colònies de l’Esplai Ca l’Oliverar (Roda de 
Berà)

Espais de creativitat
 dels infants a l’estiu

L’Esplai pingüí (Sant Andreu de la
 Barca) va visitar Cen

tre Esplai

Acampar... però amb facilitats!

Infants de l’Esplai Salsa Jove 
(Girona) 

visitant els gegants de la ciutat

Colònies del CE Tricicle (Sant Joan Despí)

Mira el vídeo 
de la campanya:

aquest vídeo ha estat possible 
gràcies a César Caballud, 

il·lustrador; Giorgio Scazzocchio, 
realitzador, i Joan Segarra 

i tot l’equip de iksvy 
Comunicació audiovisual
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 prova lúdica  Tercer any d’aquesta competició per equips per recollir fons per a beques, per a casals i colònies

La Gimcana Solidària fa possible  
Un estiu per a tothom! 

La Gimcana Soli-
dària de Fundes-
plai per recollir 

beques per a casals i 
colònies per a infants 
amb necessitats socials  
ha arribat aquest any 
a la seva tercera edició 
amb un munt d’activi-
tats en marxa i moltes 
novetats. Es tracta d’un 
joc de competició per 
equips, obert a tothom, 
que té per objectiu  
aconseguir fons que es 
destinen a les beques 
per a colònies i casals.

Aquesta és una més de les 
iniciatives de la campanya 
Un estiu per a tothom! 
que impulsa Fundesplai 
per tal que els infants amb 
necessitats socials puguin 
gaudir de casals i colònies 
a l’estiu.

Venda de  
productes, sopars, 
classes de ball...
Els equips participants es-
tan organitzant un munt 
d’activitats per recollir 
diners. Molts dels equips 
de la gimcana han re-
captat recursos per a les 
beques amb la venda de 
productes i l'organització 

el passat 15 de maig amb 
The CoverKings i The 
Black Rose; L@s Rum-
bill@s de Pubilla (L'Hos-
pitalet - Esplugues de 
Llobregat) van recollir 
fons amb una tómbola so-
lidària; El Raconet Team 
(Cervelló), una guardiola 
solidària en el marc de la 
Fira de Comerç de la ciu-
tat, i Bar Coyote (El Prat 
de Llobregat) també van 
celebrar una festa solidà-
ria en les Jornades de la 
Federació.  

proves obertes per a 
tothom i suport de 
les empreses
Aquesta tercera edició de 
la Gimcana Solidària ha 
incorporat com a nove-
tat que les proves que es 
proposen estan obertes 
a totes les persones i no 
cal estar registrat com a 
equip. Hi ha hagut impor-
tants premis pels guanya-
dors de cada prova!

A més, aquest any la gim-
cana ha comptat també 
amb el suport de dife-
rents empreses compro-
meses com Cafès Novell, 
Wala, la Cooperativa Fal-
set Marçà i International 
House.

  Concerts solidaris a favor de la infància
Enguany Fundesplai 
(Fundació Catalana de 
l’Esplai) ha organitzat 
com a novetat dins de 
la campanya de beques 
de casals i colònies Un 
estiu per a tothom un 
cicle de concerts soli-
daris per recaptar fons 
per les activitats dels 
infants. Aquest cicle de 
concerts ha estat pos-
sible gràcies a Eduard 
Izquierdo, treballador 
de Fundesplai i perio-
dista musical. 

Rock, blues, folk, pop, 
electrònic... diferents 
gèneres musicals han 
estat els protagonistes 
d’aquests concerts que 
van començar al mes 
de maig i s'han allargat 
durant el mes de juliol. 
En total, prop de vint 
cantants i bandes i tres 
sales de Barcelona han 
col·laborat de manera 
altruista en aquesta 
iniciativa solidària, 
cedint l’import íntegre 
de les entrades dels 
seus concerts per a la 
campanya Un estiu per 
a tothom.

Uns concerts que s’han 
organitzat amb un do-
ble objectiu: social, per 
recaptar fons per a la 
campanya, però també 

d'esdeveniments. Així, els 
equips Manos a la obra i 
Les 7 magnífiques van or-
ganitzar un sopar solidari 
el divendres 12 de juny a 
Centre Esplai(El Prat de 
Llobregat) que va incloure 
barbacoa i classes de ball 
(salsa, swing, etc.)

Altres accions van ser la 
venda de quadres de l’e-
quip Sobre la marxa o la 
venda de productes ar-
tesans que fan Les 7 mag-
nífiques, Labor Power i 
Pinya's Queens. A més, 
l’equip Bar Coyote va or-
ganitzar per segon any 

deració Catalana de l’Es-
plai també s’hi van impli-
car al màxim. Equips com 
els Pumukis d'Enlleura't 
(Mataró) ja van organitzar 
un taller de xapes solidà-
ries; els Espurnix Team 
(Esplugues de Llobregat) 
van fer un concert solidari 

lúdic, per poder gaudir 
de la música amb tota la 
família. Per això, molts 
dels concerts s’han dut a 
terme en la modalitat de 
concert-vermut, abans 
de l’hora de dinar, per 
facilitar l’assistència de 
grans i petits. 

Entre els músics i bandes 
que ja han participat en 
aquest cicle de concerts 
s'hi troben Carlos Cros, 
Salvaje Montoya, Joana 
Serrat, La MODA, Quique 
González, El Nen de la 
Hipoteca, Rafa Pons o 
Tori Sparks. Per la seva 
banda, les sales que han 
intervingut en aquesta 
iniciativa són Rocksound, 
koitton Club i New Un-
derground.

El concert que va tancar 
aquest cicle solidari va 
ser el de The Surfin’Bur-
ritos.

Participem 
més de 
30 equips 
i prop de 
150 persones

Col·laboren 
empreses 
com Cafès 
Novell, Wala, 
Cooperativa 
Falset Marçà 
i International 
House

@microhug

Víctor H.
Martínez

Roger Usart

Eduard Izquierdo i Cristina Garrote

Quique González

El concert  
de Quique  
González va 
ser una de les 
actuacions 
destacades

consecutiu el II Curs de 
Salsa, en què els partici-
pants van poder aprendre 
les bases d’aquest ball llatí 
i perfeccionar els movi-
ments.

D'altra banda, els esplais 
que formen part de la Fe-

Prop de 300 perso-
nes van assistir el 
passat diumenge 

19 de juliol al Concert 
solidari al Zoo de Bar-
celona que va organit-
zar Fundesplai a favor 
de la campanya per la 
igualtat d’oportunitats 
en la infància #botax-
lainfancia.

El concert, que va tenir 

Èxit del concert solidari #botaxlainfancia al Zoo
Rosa Cristo, soprano; 
Mihai Morna, violí; Gra-
ham Lister, piano, i Carlos  
Bica i Abel Roland, gui-
tarres.

L’import de les entrades 
es destinarà íntegrament 
a beques per al menjador, 
a les colònies i a les acti-
vitats de lleure i reforç es-
colar a favor d’infants en 
risc d’exclusió social.

lloc a la Carpa de la Dama 
del Paraigua, va córrer a 
càrrec de membres del 
Cor i de l’Orquestra del 
Gran Teatre del Liceu 
i altres músics que van 
interpretar àries d’òpera, 
peces clàssiques i música 
brasilera. 

Els artistes que hi van 
participar de manera to-
talment altruista van ser 
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Per gaudir d’unes 
vacances d’es-
tiu diferents i 

per a totes les edats, 
Fundesplai (Fundació 
Catalana de l’Esplai) 
torna a obrir al mes 
d’agost les seves cases 
de colònies i albergs 
per a les famílies. 
Unes estades diverti-
des i educatives amb 
les que les famílies 
no només passaran 
un temps inoblidable 
a preus reduïts, sinó 
que també ajudaran a 
què cap infant es quedi 
sense anar de colònies 
i casals d’estiu. i és 
que Fundesplai ofereix 
unes vacances de mà-
xima qualitat a preus 
socials i dedica un 
percentatge del preu a 
becar infants sense re-
cursos perquè puguin 
gaudir d'activitats de 
lleure educatiu. 

Passar uns dies en famí-
lia en una casa de colò-
nies és una oportunitat 
de descansar i desconnec-
tar de la rutina, gaudint 
i convivint en família. I 
tot coneixent gent nova, 
compartint activitats di-
vertides i diferents amb 
altres famílies, gaudint 
de la natura i l’entorn i 
descobrint tots els seus 
secrets a través d’excur-
sions i visites als pobles 
més propers. 

Per facilitar que les famí-
lies puguin viure aquesta 
experiència, les estades 
s’ofereixen a un preu re-
alment assequible. Per 
exemple, set dies i sis nits 
amb pensió completa per 
una família de dos adults 
i dos infants de fins a 16 
anys per un preu de només 
556 €. Així, una setmana 
completa al mes d’agost 
amb tot inclòs surt per 
menys de 140 € per per-
sona!

El preu inclou la pensió 
completa i l’ús dels equi-
paments i les piscines de 
les instal·lacions, a més 
d’un programa d’activi-
tats diàries conduïdes 
per equips d’educadors. 

 Vacances   Estades assequibles i solidàries als millors equipaments i entorns naturals

a l’agost, colònies en família! 

Una manera d’aconse-
guir que les famílies pas-
sin temps de lleure junts 
i que puguin descansar 
alhora que descobreixen 
els grans entorns natu-
rals on estan situades les 
cases de colònies. 

A més, a través d’aques-

“Fa més de 25 anys que vaig 
a les cases de colònies”

Jesús Martín tejera
CASTELLDEFELS 

Porto més de 25 anys anant de 
vacances a les cases de colònies 
de Fundesplai i sempre m’hi he 
trobat molt bé! Rius, muntanyes, 
espais per compartir amb altres 
famílies... Hem arribat a anar-hi els 
onze membres de la meva família. 
Les meves cases preferides són 
les que es troben a la finca de 
Can Mateu (Vilanova de Sau) i la 
de la Rectoria de la Selva (Navès).

“M’encanta l’entorn 
de les cases i l’equip!”

Mònica Coll Fajardo
VILASSAR DE MAR 

Aquest serà el quart estiu que 
passo les vacances a les cases de 
colònies de Fundesplai. He estat 
a Mas Cabàlies, a la Rectoria de 
la Selva i a la Traüna i aquest 
any repeteixo a Mas Cabàlies, ja 
que  la zona on es troba m'agra-
da molt. M’encanten les cases, 
l’entorn i l’equip! És una opció 
molt còmode per a les famílies 
amb fills.

“Els nens tenen clar 
on volen anar de vacances”
Belén Estivill pérez-Caballero

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Fa tres estius que anem de vacances 
a les cases de colònies de Fundesplai 
i aquest any repetim als Porxos de 
Sau. Tant pels nens com per nosaltres 
és l’espai ideal, a la natura i amb un 
molt bon ambient. La casa és ideal, 
els monitors (l’any passat la Vane) són 
impressionants, sempre amb idees i 
activitats per fer en família i amb un 
somriure. Quan parlem de vacances 
els nens tenen clar on volen marxar.

testimonis de famílies

Equipaments arreu de Catalunya

tes estades solidàries, les 
famílies també ajudaran 
a què tots els infants pu-
guin gaudir de l’estiu. I 
és que Fundesplai des-
tina un percentatge del 
preu a becar infants de 
famílies sense recursos 
perquè el proper estiu 
ells també puguin passar 
unes vacances divertides 
i educatives a les cases de 
colònies i els casals. 

Aquest és el quart any 
que Fundesplai ofereix 
aquest programa d’esta-
des per a famílies, que 
es va iniciar el 2012. Qui 
vulgui gaudir d’unes va-
cances en família, enca-
ra pot reservar la seva 
estada trucant al 902 10 
40 30 o a través del web 
www.fundesplai.org.

 

 1 Alberg de Centre Esplai (344) 
  baix llobregat. el prat de llobregat 

 2 Mas Cabàlies (70) 
  pirineu. ogassa

 3 Alberg Cal Pons (52)  
  berguedà. puig-reig

 4 Can Mateu (46)*  
  guilleries. vilanova de sau

 5 Els Porxos (66)*  
  guilleries. vilanova de sau

 6 La Cinglera (86)* 
  guilleries. vilanova de sau

 7 L’Embarcador * 
  Sala d’activitats i reunions
  guilleries. vilanova de sau

 8 El Company (62)* 
  guilleries. vilanova de sau

 9 Rectoria de la Selva (111) 
  serra de busa. navés

 10 Viladoms de Baix (90)   
  montserrat-serra de l’obac  
  castellbell i el vilar

 11 Can Massaguer (74)* 
  montseny. st. feliu de buixalleu

 12 La Traüna (42) 
  montseny. fogars de montclús

 13 Molí de Sant Oleguer (66) 
  vallès occidental. sabadell  

 14 CEAL Can Santoi (42) 
  collserola. molins de rei

 15 Alberg CAA Cal Ganxo (44) 
  massís del garraf. castelldefels

 16 Les Codines (60)
  osona. montesquiu

Per només    556 €,
dos adults i dos menors de fins a 16 anys

poden gaudir
d’una estada d’una setmana del mes d’AGOST 

en UNA CASA DE COLÒNIES!

Del 24/08 
al 30/08

vine de colònies 
amb 

la teva mascota!

Esther 
Armengol

@Esther_aV 

2 3 4

5 6 7 8

9 11 1210

1413 15 16

1
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 Estiu   La celebració va donar el tret de sortida a la campanya Encerta l’Estiu – Un estiu per a tothom!

Festa Esplai 

Mireu 
el vídeo 
de la 
Festa!

Un gran bot per la 
infància de tots 
els participants 

va ser l’acte central de 
Festa Esplai, la gran 
celebració de Fundes-
plai (Fundació Catala-
na de l'Esplai) que va 
tenir lloc diumenge 10 
de maig al Parc nou 
del Prat de Llobregat. 
aquesta va ser la 29a 
edició de la Festa i va 
aplegar prop de 8.000  
infants, joves, monitors 
i monitores i famílies 
de tot Catalunya que 
van gaudir de més de 
cinquanta activitats per 
a totes les edats i que va 
servir també per iniciar 
Encerta l’Estiu – Un 
estiu per a tothom!

Joves que van col·laborar 
al manteniment del parc; 
participants dels progra-
mes d’inclusió sociolabo-
ral Tresca i AMA que van 
organitzar tallers de ball; 
infants que van gaudir 
de tallers, jocs i esports; 
famílies que van prendre 
part de la Gimcana So-
lidària, i representants 
institucionals i d’empre-
ses van gaudir d’una Festa 
que combina solidaritat, 
educació i diversió.

#botaxlainfancia
El salt col·lectiu va ser el 
punt culminant de la cam-
panya #botaxlainfancia, 
que Fundesplai va enge-
gar el mes de gener per 

12
xarxa esplai 

reivindicar els drets i la 
igualtat d’oportunitats en 
la infància. A més, durant 
tota la jornada els assis-
tents es van poder fer fo-
tos “botant” per la infància 

en situació de risc perquè 
puguin anar de colònies, 
a activitats de reforç i al 
menjador escolar. 

A més, la campanya #bo-

ses electorals. Es van fer 
arribar a candidates i can-
didats per les eleccions 
municipals del 24 de maig 
i, properament, per les 
eleccions autonòmiques.

taxlainfancia també es va 
concretar en unes pro-
postes que emplacen els 
partits polítics a situar la 
infància com a prioritat 
en aquest any de conte-

Salts per la infància. Durant la celebració, infants, joves i famílies van botar en favor de #botaxlain-
fancia. FOTOS: JACk RISTOL

representació institucional. Josep Gassó, president de Fundesplai, Josep Oliva, diputat de Benestar de 
la Diputació de Barcelona, i Lluís Tejedor, alcalde del Prat, van fer el lliurament dels premis de la Gimcana

Valors. Nenes i nens van poder gaudir de més de 50 activitats 
relacionades amb els valors de Fundesplai

Esport. Festa Esplai també acull un campionat de futbol 
on participen nenes i nens de diferents escoles i esplais

aprenentatge servei. Joves participants a l’activitat 
de manteniment del parc feta en col·laboració amb l’Àrea 
Metropolitana del Transport

diumenge 10 de maig. Infants, joves, monitores i moni-
tors i famílies es van citar al Parc Nou per gaudir de la Festa

aventura. Els infants van aprendre els 
primers passos de l’escalada amb seguretat

El Periódico, la millor informació de 
teatre i ara també la millor butaca

entrades.elperiodico.cat

@avalleLeon 

Alfons 
Valle
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del Taga. Vam fer un bi-
bac i ens vam despertar 
envoltats de vaques, vam 
riure molt. 
 

intErCanViS  
intErnaCiOnaLS

El Nil Vázquez i l'Adrián 
Rodríguez, de 18 anys  
i 17 anys, viuen a Cor-
nellà i participen en un 
intercanvi amb joves de  
França

Què és el que us agrada 
més d'aquest inter-
canvi?
Les experiències, el creixe-
ment personal de conèixer 
altres persones... També 
fer activitats que mai ha-
guessis fet tu sol i compar-
tir amb altres joves i posar 
en comú opinions, veure 
altres cultures... 

Manteniu contacte amb 
els joves francesos?
Som amics de Facebook i 
anem compartint les ac-
tivitats que fem cadascú 
a la nostra entitat. A més, 
parlem entre nosaltres, so-
bretot amb els que ens vam 
fer més amics.

Què creieu que tenen 
millor a França i  
què tenim millor no-
saltres?
El que més em va impres-
sionar de l’intercanvi allà 
era tota la naturalesa que 
tenen. Estàvem en un po-
ble molt tocant als Pirineus 
francesos i estava tot en-
voltat de muntanyes, era 
un paisatge increïble. 

La gràcia que ells vinguin 
aquí és que vegin el re-
torn, ensenyar-los Mont-
serrat o Barcelona, que 
és una ciutat molt gran, i 
tota la cultura que podem  
oferir-los nosaltres a Ca-
talunya. 

dels meus pares, fer nous 
amics i conviure amb molta 
gent.

CaMpaMEntS

La Laia Barrera, de Sant 
Joan Despí, té 11 anys. 

Has anat altres 
vegades de campament 
amb tendes de campa-
nya? 
Sí, altres anys he estat a 
cases però ja en fa dos que 
dormim en tendes. M’a-
grada més amb tendes de 

Què faries per convèn-
cer algú dels qui no 
venen a l’esplai durant 
el curs perquè vingui al 
campament?
Li diria que és una experi-
ència única, que t’ho pots 
passar molt bé. Estàs amb 
els teus amics i a sobre fas 
activitats que mai havies 
fet i aprens moltíssimes 
coses sobre l’entorn i la 
natura. 
 

CaMpS dE trEBaLL

La Kavita Valls, de Bar-
celona, té 16 anys i ja en 
fa tres que participa en 
camps de treball

Què t’agrada més, els 
camps de treball o les 
colònies?
Camp de treball! Et permet 
participar en la millora de 
l'entorn. És molt gratifi-
cant! L'any passat vam fer 
la inauguració d'una font 
que vam arreglar a Ogassa. 
Va venir l’alcalde i la gent 
del poble i ens van dir que 
havia quedat molt bé. 

Si haguessis de con-
vèncer algun company 
perquè vingui a un 
camp de treball, què li 
diries?
Que és molt divertit i que 
no només treballem: tam-
bé fem moltes activitats 
de lleure. A més, coneixes 
persones i fas nous amics. 

Hi ha alguna anècdota 
que recordis de la teva 
estada a un camp de 
treball?
L’any passat vam fer la 
ruta caminat fins al cim 

activitats més. A mi perso-
nalment les que més m’a-
graden són els jocs de nit i 
la piscina. 

Què li diries a un amic 
perquè vingui amb tu 
de colònies?
Li diria que és una experi-
ència molt divertida i que 
segur que si ve una vegada 
després voldrà tornar. Ens 
ho passem pipa!

Què aprens amb l’ex-
periència de marxar de 
colònies?
A fer coses sense dependre 
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Enguany Fundes-

plai (Fundació 
Catalana de 

l’Esplai) ofereix 
més de 1.000 
tandes de ca-
sals, colònies, 
campaments, 

camps de treball, 
cursos i vacan-
ces en família, 
amb prop de 

60.000 places. 
Donem la parau-
la als infants que 

participen en 
algunes d’aques-

tes activitats.

CaSaL d'EStiU

La Maria Diebra té 7 anys 
i viu a Polinyà.

Què faràs aquest estiu? 
Aniré al casal d’estiu sis set-
manes. Tot i que al princi-
pi no em podré banyar a la 
piscina perquè m’he trencat 
el braç, les últimes setma-
nes segur que els amics 
m’ajudaran i podré. 

Feu alguna cosa especi-
al al casal? 
Anem a la piscina, fem ma-
nualitats i algunes hores a 
la tarda cantem i ballem. A 
més, divendres sempre es 
fan representacions al cen-
tre cívic. 

Què és el que t’agrada 
més? 
Durant el casal hi ha uns 
dies que anem de les colò-
nies. L’any passat vam anar 
a la rectoria de la Selva i em 
va agradar molt fer caba-
nyes al bosc. 

COLòniES

El Rubén Pérez, de 10 anys 
viu a Alcanar i aquest estiu 
participa en unes colònies 
al Montseny.

Quines activitats feu a 
les colònies?
Fem la gimcana bruta, jocs 
de nit, la festa Holly, pis-
cina, jocs d’aigua i moltes 

campanya perquè tot és 
més desorganitzat i ens ho 
passem millor. Entrem i 
sortim i és més divertit.

Hi ha alguna anècdota 
que recordis especial-
ment dels campaments? 
M’agraden les excursions 
i l'última nit, quan fem 
una mica de festa i jocs, 
però les nits de por són les 
que m’impacten més. No 
t’esperes el que passarà i 
t’enganyen d’una manera 
que no pots descobrir com 
ha sigut. Quan ho saps t’ho 
passes molt bé i rius molt. 

l’entrevista

María diebra, Esplai El grup de Polinyà

rubén perez, Esplai Picaparets

Kavita Valls, Esplai Sant ildefons 

Laia Barrera puig , Esplai El nus 

nil Vázquez Burgos, Esplai Fontsanta Fatjó 

adrián rodríguez, Esplai Fontsanta Fatjó

Entrevista conjunta a infants i joves que participen en diferents activitats d’estiu 
en plena campanya Un estiu per a tothom!

“És una experiència única; 
estàs amb els teus amics i 
aprens moltíssimes coses”

@mrsantaeufemia

Rocío 
Santaeufemia 

Entrevistats. D’esquerra a dreta: Adrián Rodríguez, Maria Diebra, Laia Barrera, Nil Vázquez i 
Kavita Valls. FOTO: J. VALLS

A les colònies 
aprenem a fer 
coses sense 
dependre dels 
pares

El camp de 
treball és molt 
gratificant!
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Sabíeu que 
el compte de 
twitter de 
@fundesplai 
ja té més 
de 3.240 
seguidors

@fundacioesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org 
twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai
telèfon: : 94 474 74 74

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

Jove participant en un projecte  
d’aprenentatge Servei

Vetlladora al casal d'estiu 
de l'escola Els pins

Aquest és el primer any 
de vetlladora de la Sara 
en un casal d’estiu. Vetlla-
dores i vetlladors donen 
suport individualitzat a 
infants o joves amb neces-
sitats educatives especials 
durant el curs escolar, 
però també durant les 
activitats d’estiu com els 
casals o les colònies.
 
“És important que les ac-
tivitats d’estiu també si-
guin inclusives per a tots 
els infants”, diu la Sara. 
La Sara té cura del Theo, 
un infant de 5 anys amb 
autisme que participa al 
casal d’estiu de l’Escola 

“L’aprenentatge Servei ens ajuda 
a treballar en grup”

“És important que les 
activitats d’estiu també 

siguin inclusives” 
paula Lozano, 16 anys, El grup de polinyà (polinyà)

Fa temps que els esplais 
treballen amb la meto-
dologia Aprenentatge 
Servei. Ha calat amb for-
ça en els projectes edu-
catius de les entitats i ha 
estimulat noves formes 
de treballar amb l’entorn 
i amb el jovent. Més que 
mai, fer servei i aprendre 
és un binomi estimulant 
i atractiu que es concre-
ta de múltiples maneres 
i sempre amb resultats 
sorprenents. Aquest és el 
cas del projecte Polinyà 
Interactua 2.0 que im-
pulsa El grup de Polinyà 

des del novembre amb la 
col·laboració de l’Obra So-
cial “la Caixa”. El projecte 
relaciona infants, joves 
i gent gran a través d’un 
intercanvi continu d’habi-
litats. Tal com diu la Paula 
Lozano (jove participant), 
“és una experiència grati-
ficant que ens està ajudant 
a establir vincles amb 
persones grans, a treba-
llar en grup, a aprendre a 
coordinar-nos i a conèixer 
més sobre el nostre poble 
i els seus habitants. Ens 
ha donat la possibilitat de 
compartir moments amb 

la gent gran que d’una 
altra manera no podríem 
haver viscut”. 

Altres esplais, com El 
Nus, Pubilla Cases-Can 
Vidalet, Pingüí o Bellvit-
ge, també han dut a ter-
me projectes ApS basats 
en audiovisuals amb te-
mes com la sostenibilitat, 
les relacions familiars o 
els embarassos adoles-
cents. El pròxim projec-
te de la Federació per als 
joves de Movijove també 
serà ApS: Custòdia del 
Territori a la Rectoria. 

Sara Mañé, 34 anys, Barcelona

Els Pins de Barcelona.  
“Els primers dies ens 
hem conegut l’un a l’altra 
i, partir d’aquí, hem pogut 
entrar a la dinàmica del 
casal”. “Ara –assegura la 
Sara – tots els infants del 
casal fan molta pinya amb 
el Theo!”.
 
La Sara destaca que al 
Theo li agraden molt les 
activitats que es fan al ca-
sal, com la pintura, però 
especialment una visita al 
planetari de l’Escola del 
Mar. Ara també en tenen 
un de petit al casal, amb 
el qual passa molt bones 
estones.

maitineta  
@maitineta 
Pequeños conci-
ertos que hacen 
GRANDE a un mú-
sico @quique_gon-
zalez concierto soli-
dario para los niños 
de @fundesplai

Maria Paczkowski 
art_educ@
El Joc és un dret a 
la infància, no un 
privilegi. Moltes 
gràcies @fundesplai 
per la tasca!

elsmatins 
@elsmatins 
Hem anat a veure 
com comencen les 
colònies els infants 
de l'Esplai Picapa-
rets, @fundesplai: 
http://ow.ly/OCvxp 

AMB Sostenibilitat
Amb @fundesplai 
donant el distintiu 
#Esplais+Sosteni-
bles! Joc i valors per 
a la sostenibilitat 
pels infants i joves

Josep OliVa  
@Pep_Oliva 
#botaxlainfancia el 
salt més gran per 
la infància és un 
salt endavant per la 
igualtat d’oportuni-
tats @fundesplai

fem pinya

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS

GRUPS PETITS

RESERVA EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES NECESSITATS

Av. de Marina, 1. 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Barcelona - Spain
Tel.: +34 936 528 488
avantgrup@avantgrup.com
www.avantgrup.com

AVANT DIARI DE SANT BOI MAIG 2013.indd   1 03/06/13   11:57
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Què faries al teu poble o ciutat si fossis l’alcalde?

fem pinya

Sheila Beltrán 
L@S RUMBILL@S DE PUBILLA 

L’HOSpitaLEt / ESpLUGUES dE LL.

HEM pOSat BarS 
a FEStES LOCaLS
Col·laborar per segon any en 
aquesta iniciativa és una mane-
ra d’ajudar els infants més vul-
nerables i donar una resposta a 
les necessitats de les famílies. 
Estem veient com moltes famí-
lies que mai havien demanat 
beca aquest any sí que la dema-
nen 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 famí-
lies i tot l’import recollit ha anat 
a les beques.

Sara Castellano 
PUMUkIS D’ENLLEURA’T 

Mataró

VaM OrGanitZar Un 
tOrnEiG dE FUtBOL SaLa
Al nostre esplai molts dels in-
fants que participen a les acti-
vitats d’estiu reben una beca. 
El nostre coordinador ens va 
explicar la Gimcana Solidària 
i vam fer un equip per col·l-
aborar en què nenes i nens 
puguin gaudir de l’experiència 
de viure unes colònies. Vam 
organitzar un torneig de fut-
bol sala en què van partici-
par 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!

narcís reyero 
SALSEROS

GirOna

EnS VaM MOUrE pEr FEr 
Un EQUip i partiCipar
Des de la Federació Catalana de 
l’Esplai ens van explicar la inicia-
tiva i la vam veure molt interes-
sant, així que ens vam moure 
per formar un equip i participar. 
Al nostre esplai entre un 30 i 
un 35% de les famílies dema-
nen 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 experièn-
cia educativa fonamental a la 
qual haurien de tenir dret tots 
els nens i nenes.

Maria nisa Fideu
POLIGRUP

pOLinyÀ

FEM VEndES BEnÈFiQUES 
a FirES dEL MUniCipi
Des de fa dos anys participem 
a la gimcana perquè és una 
manera de recaptar fons per 
les beques d’estiu i de sensi-
bilitzar el municipi de les ne-
cessitats 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 so-
cials i personals. Per recaptar 
fons, entre altres coses, fem 
vendes benèfiques a fires del 
municipi i venem els números 
de la rifa solidària.

Quim Carbonell
ESPLAI EL RACONET

CErVELLó

VaM MUntar Un taLLEr 
dE diBUiX i Un pHOtOCaLL
Al nostre esplai moltes de les fa-
mílies 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, conside-
ro 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 mo-
tiu, des de l’esplai vam muntar 
un taller de dibuix i un photocall 
amb disfresses a esdeveniments 
com la Fira de Comerç de la lo-
calitat, que van servir per poder  
recaptar diners per a les beques, 
i encara tenim previst fer més 
coses.

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. 

MarC COdina. 9 anys
ESpLai FOntSanta-FatJó. COrnELLÀ

“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 no-
més 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'agra-
daria 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! per-
què 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’a-
tenció  alimentària i sanitària... I, per descomptat,  
tots haurien de tenir garantit l'afecte de les perso-
nes 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·lab-
orés amb Fundesplai? 
Li diria que col·laborant amb les activitats i pro-
jectes de la Fundació està fent possible la felicitat 
dels nens i les nenes.

“Els infants 
que se senten 
estimats 
són feliços”

dory Sontheimer  
68 ANyS
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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?



Fes el teu 
donatiu! 
fundesplai.org

902 10 40 30

  Envia FUNDESPLAI
per SMS al 28034 i 

faràs un donatiu de 1,20€
Servei d’SMS solidari operat per Air Ebites. 

Apartat 287, 08184 BCN, + 18 att. 900900136,  
fundacio@fundesplai.org. Cost 1,20€

Trencar el cercle viciós 
de malaltia i pobresa, 
especialment entre 

els infants més vulnerables, 
és un dels objectius de la 
Fundació Probitas, impul-
sada per la companyia de 
salut Grífols l’any 2008. Des 
de 2012, la Fundació desen-
volupa moltes de les seves 
accions a Catalunya, tal com 
explica Marta Segú, Directo-
ra General.

La Fundació probitas treba-
lla principalment a països 
en vies de desenvolupa-
ment. Què us ha portat a 
reforçar la col·laboració al 
nostre país?
La Fundació Probitas va iniciar 
les seves accions en cooperació 
internacional pel desenvolu-
pament en l’àmbit de la salut, 
amb una especial atenció en els 
col·lectius més vulnerables, so-
bretot els nens. En el 2012, i a 
causa de la situació de pobresa 
infantil a nivell local, el Patro-
nat decideix estendre les seves 

accions als menors de famílies en 
risc d’exclusió social a Catalunya i 
comença el Programa RAI (Reforç 
de l’Alimentació Infantil).

Les vostres accions estan 
encaminades a trencar el 
vincle entre pobresa i malal-
tia. En infància, quines accions 
desenvolupeu en aquest àmbit 
a Catalunya?
Els professionals de Probitas te-
nim formació específica en Cièn-
cies de la Salut i tant per l’evidèn-
cia científica com per la nostra 
experiència professional hem 
pogut constatar l’estret vincle en-
tre pobresa i malaltia. És per això 
que, amb els mitjans que tenim, 
intentem trencar aquest cercle vi-
ciós que perpetua la pobresa en un 
entramat sense sortida. La malnu-
trició per excés o per defecte, una 
mala higiene, la manca d’esport o 
d’una nutrició saludable afavoreix 
una sèrie de malalties que són to-
talment evitables. Els programes 
de la nostra fundació volen acon-
seguir que els mateixos nens i ne-
nes siguin motor de transformació 

i canvi d’aquests hàbits en les 
seves pròpies famílies. 

doneu especial importància 
als programes d’alimentació 
infantil, del menjador escolar 
i del casal d’estiu...
Dins d’aquest objectiu, el Progra-
ma RAI té diversos components: 
uns més assistencials, com el 
RAI-Ajudes al Menjador, en què 
intentem arribar allà on l’admi-
nistració pública no arriba perquè 
nens/es amb poc recursos puguin 
accedir a un àpat nutritiu al dia; 
també el RAI-Casals, en què du-
rant períodes no lectius donem 
suport a nens i joves vulnerables 
perquè puguin gaudir de l’estiu 
realitzant activitats socioeduca-
tives i esportives en un espai de 
protecció i alimentar-se de forma 
adequada, amb una aposta ferma 
per l’agost on les necessitats de-
tectades són importants. Altres 
components  tenen una visió 
més transformadora, com RAI-
Hàbits saludables, en què l’edu-
cació en una vida més saludable 
creiem que tindrà impacte real en 
aquests nens i nenes, que són el 
nostre futur.

En quins programes col·lab-
oreu amb Fundesplai?
Amb Fundesplai vam iniciar una 
col·laboració durant el curs 2013-
2014 amb l’organització de casals 
d’estiu per a infants beneficiaris 
del nostre Programa RAI-Ajudes 
al Menjador.  En aquell primer 
estiu vam tenir 116 nenes i nens 
beneficiaris (juliol i agost). En 
aquest estiu 2015 els beneficiaris 
dels diferents programes conjunts 
seran 210, tenint en compte el ca-
sals de juliol i agost, les colònies 
de joves i el programa per a mares 
adolescents on es reforcen els lli-
gams efectius i la cura dels petits 
per part d’aquestes joves mares.

En reconeixement al 
ninotaire Toni Batllori, 
col·laborador de Fun-
desplai, que va rebre el 
Premi Nacional de Comu-
nicació en la categoria 
de premsa per la seva 
dilatada trajectòria com 
a humorista gràfic i per 
l’anàlisi d’actualitat que 
ofereix des de la tira 
política que publica, fa 
més de vint anys, a La 
Vanguardia.

A la tasca de Fundiau 
per l’abolició de les ar-
mes nuclears: la seva 
participació a la trobada 
d’activistes i membres 
de la Campanya Inter-
nacional per a l’Abolició 
de les Armes Nuclear de 
Londres de principis de 
juliol i la campanya sobre 
les negociacions perquè 
Iran abandoni la carrera 
nuclear militar en són 
dos exemples. 

Espanya ocupa el segon 
lloc en índexs de pobresa 
infantil a la Unió Europea 
segons Eurostat. Xifres 
que referma l’Enquesta 
de Condicions de Vida de 
l’Institut Nacional d’Esta-
dística: la taxa de pobresa 
dels menors de 16 anys és 
del 30,2%.

A peu de carrer... per Alfons Valle

La importància 
del temps del 
migdia
Sovint no es fa justícia amb la 
importància del que anome-
nem temps educatiu del mig-
dia. Hem de ser conscients 
que representa una tercera 
part del temps que els infants 
passen a l’escola, per tant hem 
de garantir una intervenció 
educativa de qualitat.
En el temps del migdia con-
flueixen dos espais que cal 
treballar de forma integral. 
D’una banda hi ha el moment 
del dinar, en què els infants 
aprenen hàbits alimentaris 
saludables, de relació social i 
de sostenibilitat. Per altra, hi 
ha el temps de lleure, en què 
eduquem en valors a partir 
d’activitats, que tenen relació 
amb el Projecte Educatiu de 
Centre, que s’han dissenyat 
a partir dels seus interessos i 
que els infants poden escollir. 
Tot això sense oblidar que el 
temps interlectiu també ha de 
ser un espai d’esbargiment i 
descans pels infants.
Des del nostre model educatiu 
de temps del migdia potenci-
em la participació dels infants 
com a ciutadans del present, 
perquè és un escenari idoni 
per treballar les habilitats soci-
als que conformen la base del 
que entenem per participació 
ciutadana. Per això treballem 
metodològicament des de la 
infància amb el suport dels 
monitors i monitores, per tal 
de potenciar valors com la 
cooperació, la solidaritat o la 
utopia.
Des de la nostra intervenció 
educativa en l’espai del mig-
dia defensem el dret dels nens 
i nenes a gaudir del lleure edu-
catiu i del joc per tal d’aconse-
guir que siguin infants feliços, 
sans i compromesos. 

Apunt
pedagògic
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Entrevista a: Marta Segú
Directora General Fundació Probitas

El color
de la pinya

“Intentem que els mateixos infants 
siguin motor de canvi social”

Cristina 
Rodríguez
Gerent Serveis 

Educatius  
Escolars 

www.fundesplai.org

Campanya solidària per becar 
colònies i casals
per a infants en risc d’exclusió social

Necessitem la teva col·laboració urgent per poder donar 
resposta a les milers de peticions de beca rebudes

Un estiu
per a

tothom!
Descobreix la història 

de la Paula i els seus amics


