xarxa esplai

Voluntariat
Jornada de Suport
Associatiu sobre
la nova llei
pàg.

"Camins"
La proposta educativa
de Fundesplai, centrada en l’excursionisme
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Nova campanya de captació de fons en un context en què
el 32,9% dels infants a Catalunya viuen per sota del llindar de la pobresa

"Prenem partit per la infància”
per garantir l’equitat
@josepvallsh

Josep M.
Valls

S

egons l'Enquesta
de Condicions
de Vida 2014
(INE-IDESCAT), la taxa
AROPE assenyala que
el 32,9% de menors de
18 anys a Catalunya
viu per sota del llindar
de la pobresa. Això vol
dir que gairebé un de
cada tres infants veu
compromès el seu accés
a tots aquells serveis
que no estan degudament coberts, com ara
l’alimentació, l’atenció i
l’educació en el lleure.

Per això, des de Fundesplai, a més de campanyes
d’incidència i sensibilització, l’any passat es van
atorgar 16.000 ajudes i
beques perquè els infants
amb més necessitats socials poguessin accedir al
menjador, colònies, activitats de lleure i reforç
escolar.
Però, per continuar, es necessita la col·laboració de
tothom. Per això l’entitat
impulsa la campanya de
captació de fons Prenem
partit per la infància!.
A primers d’any Fundesplai va impulsar l’acció
#botaxlainfancia, amb la
que es demanava a tothom que es fes una foto
“botant” i la pengés a les
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Precisament, segons un
estudi realitzat pel Síndic de Greuges, el lleure
és un dels àmbits educatius més fortament afectats per les desigualtats en
l’accés, amb un diferencial de 30 punts entre les
famílies de classe social
econòmicament afavorida
i les famílies amb menys
recursos.

03

www.fundesplai.org

d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i

desembre 2015 / núm. 74

Garantir l’equitat. Aquest darrer estiu Fundesplai va atorgar 4.774 beques per anar de colònies i casals. També ha augmentat un

pàg.
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“Tu sí, tu sí,
tu no”
Imaginem-nos una
filera molt llarga
de nens i nenes. Al
capdavant, una persona els fa avançar,
un a un, i va fent la
selecció: “tu sí, tu sí,
tu no; tu sí, tu sí, tu
no...” i, així, consecutivament. Aquesta és
la realitat del nostre
país. A Catalunya, un
32,9% dels menors
viu per sota del
llindar de la pobresa
i, per tant, un de
cada tres infants pot
quedar exclòs de les
activitats d’educació,
alimentació, atenció
i lleure, que són molt
importants per a la
seva salut, creixement
i felicitat. Aquest percentatge de desigualtat no ha parat de
créixer en els darrers
anys. És totalment inacceptable i ens situa
a la cua dels països
del nostre entorn.

27% les places en casals organitzats el mes d’agost per tal de garantir l’atenció i alimentació d’infants en situació de risc. FOTO: J.M.Valls

xarxes. Cada foto va ser
un clam a favor dels drets
i la igualtat d’oportunitats
en la infància i, a més,
per cada foto, les empreses col·laboradores van
aportar un euro que s’ha
destinat a beques per als
infants en situació de risc.
Es van aconseguir prop de

Si vau participar a
#botaxlainfancia,
ara “preneu partit”!
12.000 “bots”. Ara, des
de Fundesplai, es fa una
crida a totes les persones
que van “botar” i a la resta
de la societat a què tam-

bé hi “prenguin partit”.
Ho poden fer de moltes
maneres: informant-se
de la situació dels infants
de l’entorn proper, coneixent i difonent els drets,
implicant-se en l’Ampa,
en una associació o amb
l’esplai, etc. I per a qui
vulgui “prendre partit”

amb Fundesplai, es pot
fer voluntari, soci o fer
una aportació econòmica. Tots els fons es destinaran a beques i ajuts
perquè els infants en
situació de risc puguin
accedir al menjador, colònies, activitats de lleure i reforç escolar.

Necessitem la teva col·laborac ió !
Com fer el teu donatiu?

Trucant al

Entrant a

www.fundesplai.org/dona

93 551 17 71

Els fons recaptats es destinaran a becar infants en risc d’exclusió social

35€

Amb
bequem
una setmana
de menjador escolar

50€

Amb
bequem
un mes d’activitats
de lleure i reforç escolar

Amb

200€ bequem

una
setmana de colònies

Cal involucrar
tothom per
trencar
processos
d’exclusió
Ha arribat el moment
de comprometre’s,
mullar-se i involucrarse per la infància. És
el que ja estem fent
moltes entitats i persones al nostre país.
Però cal involucrar
tothom per trencar
processos d’exclusió
que en molts casos
poden ser irreversibles.
Per això, des de
Fundesplai, impulsem
la campanya “Prenem
partit per la infància”,
que té per objectiu
mobilitzar tota la societat, també els que
esteu llegint aquest
article. No ho dubteu,
si encara no ho heu
fet, contacteu amb
nosaltres. Junts contribuirem a fer realitat
els drets i la igualtat
d’oportunitats en la
infància i aconseguirem que puguem dir
un SÍ ben gran a tots
els nens i nenes.

