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En trobareu informació en aquest diari. En
aquests moments, el
lema de la campanya
té una doble voluntat:
d’una banda, crida a
la ciutadania a passar
–si no ho ha fet encara– de les paraules als
fets, ja sigui implicantse particularment o
vinculant-se a una entitat o fent un donatiu
a favor de la igualtat
d’op ortunita ts dels
infants. Però, a més,
ara, i davant les eleccions del prop er 20
de desembre, també
es convida a votar per
aquelles formacions
que es comprometin
d’una man era m és
clara amb el benestar
de les famílies i amb
l’atenció i l’educació
dels infants. Ara és
moment d’estar ben
atents a les propostes
dels programes electorals i, durant tota la
legislatura, d’exigir el
seu compliment.

pàg.

3

A Catalunya, un de cad
a tres infants
viu en situació de pobresa (*)

"Camins"

Fundesplai impulsa
“Camins”, la proposta educativa centrada
en la natura i el muntanyisme pel període
2015-2017.
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Escoles

Ara
cal
prendre-hi
partit!

Tot a un clic

A Fundesplai
treballem
a favor dels drets
i la igualtat
d’oportunitats
en la infància.
Entre d’altres accions,
l’any passat vam
atorgar 16.000 ajuts
i beques per
a menjadors,
colònies, activitats
de lleure i reforç
escolar.

Fundesplai presenta el
nou web de l’àrea de
programes escolars
escoles.fundesplai.org.
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anys a Catalunya és de 32,9%

La ciutadania
ha de
passar de
les paraules
als fets

Prenem partit per la infància

Necessitem la teva col·la bo r ac ió !

Fes un donatiu a www.fund
esplai.org/dona o al 93 55
1 17 71

(INE-IDESCAT), la taxa AROP
E dels menors de 18

Qu e el s s up o s a t s
“brots verds” de l’economia no han arribat
de manera homogènia a les famílies no és
cap secret. Malgrat
que les dades macroeconòmiques apuntin
a l’optimisme i a què
l’atur baixi, augmenta
el nombre de famílies
que s’instal·len en un
estat de precarietat.
I, d’això, els que se’n
ressenten més són els
infants. La dada que
un 32,9% dels menors
a Catalunya viu p er
sota del llindar de la
pobresa hauria de mobilitzar tothom. És una
veritable situació d’emergència avui que, a
més, tindrà repercussions a llarg termini.
Davant d’aquest fet,
a Fundesplai impulsem
la campanya Prenem
partit per la infància.

El 32,9% dels infants viu per sota el llindar de la pobresa

Condicions de Vida 2014

Un lema
amb doble
voluntat

Fundesplai .
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Joves

Per l’ocupació
juvenil

Un conveni amb la
Cambra de Comerç de
Barcelona se suma a les
altres iniciatives de Fundesplai per a la inclusió
laboral dels joves.

(*) Segons l’Enquesta de

L'editorial
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L'entrevista

Més de 10.500 nenes i nens han participat a la campanya #Dretallleure

Esplais i escoles reivindiquen
el dret al lleure per a tots els infants
Més de 10.500 nenes i nens dels esplais i escoles que formen
part de Fundesplai van participar en la mobilització amb motiu
del Dia Universal dels Drets dels Infants que va organitzar
l’entitat per tal de reclamar el dret al joc per a tots els infants.
Aquest va ser el segon any que es va dur a terme aquesta
campanya sota el lema "#Dretallleure".
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Jane Goodall
Entrevista amb la
primatòloga Jane Goodall, que va compartir una jornada amb
infants dels esplais.
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