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Estiu inclusiu

Des de 2011 Fundesplai ha multiplicat per cinc les beques per a colònies i casals

Crida a la col·laboració de tothom perquè
tots els infants puguin anar de colònies
a una activitat d’estiu,
s’oferirà a TOTES les famílies un talonari de butlletes per a una rifa en la
que se sortejaran fins a
150 estades d’un cap de
setmana per a quatre persones en una casa de colònies de Fundesplai. Els
talonaris tindran butlletes amb un valor de venda igual al cost de l’acti-

"Un estiu per a tothom!"

@mariabrunob
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undesplai impulsa des de 2011
una campanya de
captació de fons per
tal d’atorgar beques
dirigides a les famílies
que volen portar els
seus fills a colònies o
casals d’estiu i no poden fer-ho per causes
econòmiques.
En aquests anys l’atorgament de beques gairebé
s’ha multiplicat per cinc.
Efectivament, el 2011
se’n van atorgar 1.080;
l’any passat 4.774, i enguany es preveu arribar
a les 5.300 beques.
Per poder donar aquests
ajuts, es compta amb les
aportacions de la Diputació de Barcelona, del Ministeri de Sanitat, Serveis

Enguany
es preveu
arribar a les
5.300 beques
per a activitats
d’estiu
Socials i Igualtat, de la
Generalitat de Catalunya,
d’entitats com la Fundació ProBitas; empreses

Necessitem l’ajut de tothom
Tot i els fons de què ja es disposa, la demanda de beques encara és superior i va en augment. Per aquest motiu, Fundesplai reitera la seva crida
a tothom perquè 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. L’import íntegre
de la trucada (1,20 €) es destinarà a la campanya de beques
com Avant Grup-Bardet,
i dels donatius aportats
pels ciutadans i ciutadanes.
A banda de les beques
atorgades directament
per Fundesplai, es calcula que el conjunt d’ajuts
dels quals es van beneficiar els infants i joves que
van als esplais i casals
(d’ajuntaments, Caixa

ProInfància, etc...) puja
a més d’un milió d’euros.
Malgrat tots aquests
ajuts, el cert és que encara no s’arriba a totes les
demandes de les famílies.
Per això des de Fundesplai es fa una crida a empreses, administracions
i ciutadans perquè col·laborin entrant a www.
fundesplai.org o trucant

al 902 10 40 30. També
es pot enviar la paraula
FUNDESPLAI per SMS al
28034 (i fer així un donatiu d’1,20 €).

Sistema
d’autofinançament
de les activitats
d’estiu

Ja fa tres anys que Fundesplai ha implantat un
sistema dirigit a les fa-

mílies que, tot i no trobar-se en situació d’atur
o risc social, han vist disminuïda la seva capacitat
econòmica o es troben en
una situació d’incertesa.
Per a aquestes famílies,
Fundesplai ha dissenyat
un sistema d’autofinançament de les activitats.
El procediment és molt
senzill: en el moment de
formalitzar la inscripció

Es fa una crida
a tothom
a col·laborar a
través de
Fundesplai.org
o 902 10 40 30
vitat. D’aquesta manera,
l’infant només haurà de
vendre totes les butlletes
entre el seu entorn (família, veïns, amistats...)
i autofinançar, d’aquesta
manera, fins al 100% del
cost de l’activitat.
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

Amb l'objectiu de captar fons a favor de la infància

Gimcana Solidària “Cims per la infància”

Per quart any consecutiu,
Fundesplai organitza la
Gimcana Solidària, un joc
de competició per equips,
obert a tothom, que té
per objectiu aconseguir
donatius per fer possible
que els infants i adolescents de famílies amb
dificultats econòmiques
puguin participar a les
activitats com els casals
i les colònies. Participar-hi
és molt fàcil: només s’ha
d’entrar al web http://
gimcana.fundesplai.org
i inscriure’s-hi. Els participants, organitzats en
equips de dues persones,
comptaran amb un espai
web propi on podran anar

penjant fotos, comentaris
i anar seguint el registre
dels fons aconseguits.
Cada grup anirà fent activitats i ingressant fons. I,
al final, guanyarà l’equip
que n’aconsegueixi més.
Com a novetat, enguany
la Gimcana pren per lema
“Cims per la infància” i
incorpora una proposta
dinamitzadora: que els
grups participants facin
“un cim per la infància”,
es facin una foto i la pengin en un mapa interactiu.
Per poder fer un cim,
el grup haurà de fer un
donatiu de com a mínim
100 €, que es destinarà a
beques i ajuts.

