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L'entitat promou una campanya de sensibilització i recollida de fons per als infants vulnerables

Prenem partit pels drets i la igualtat
d’oportunitats en la infància
lònies, activitats de lleure
i reforç escolar.

@microhug

Víctor H.
Martínez

Infants vulnerables

“

Prenem partit per
la infància” és el
lema de la campanya
que impulsa Fundesplai des de 2015 que
concentra tots els
esforços educatius i socials per tal de revertir
la situació de vulnerabilitat en què es troba
un de cada tres nens
del nostre país. Segons
l'Enquesta de Condicions de Vida 2015
(INE-Idescat), la taxa
AROPE assenyala que
el 31,7% 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.
Des de la seva posada en
marxa, Fundesplai ja ha
dut a terme diferents iniciatives com #botaxlainfancia, “Un estiu per a tothom!”, etc. amb l’objectiu
de sensibilitzar la societat
sobre aquesta qüestió i
recollir fons. Uns esforços que, l’any passat, van
permetre atorgar 16.000
ajudes i beques perquè els
infants amb més necessitats socials poguessin
accedir al menjador, co-

Aquesta mobilització en
favor de la infància ha
comptat amb el suport
de la Generalitat, la Diputació de Barcelona,
el Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat,
diferents ajuntaments,
entitats com l’Obra Social “la Caixa” i Fundació
Probitas, empreses com
Avantgrup Bardet i moltes persones particulars.

Garantir l’equitat. Aquest 2015 Fundesplai va atorgar més de 16.000 beques i ajuts per reforç educatiu, menjador escolar, colònies
i casals per tal de garantir l’atenció i alimentació d’infants en situació de risc. FOTO: J. l. rodríguez

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

Però les xifres encara indiquen que la situació de
vulnerabilitat de molts
infants encara continua.
Per això l’entitat continua
impulsant la campanya de
captació de fons "Prenem
partit per la infància".
La iniciativa convida a tothom que “prengui partit”
per la infància. Ho poden
fer de moltes maneres:
informant-se de la situació dels infants de l’entorn proper, coneixent i
difonent-ne 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.

12 de desembre, sopar solidari de Fundesplai amb Ada Parellada
En el marc de la campanya “Prenem partit per
la infància”, Fundesplai
ha organitzat un sopar
solidari amb la col·laboració de la prestigiosa
xef Ada Parellada al seu
restaurant, el Semproniana, del carrer Rosselló,
148, de Barcelona. En el
transcurs de la vetllada,
que se celebrarà el proper
dilluns 12 de desembre a
les 20.30 h, Ada Parellada
oferirà als participants un
sopar molt especial, que
inclourà un show co-

oking i moltes sorpreses.
L’import del sopar és de
100 €, que es destinaran
a la campanya de beques
i ajuts per a menjadors,
colònies, activitats de
lleure i reforç escolar
per a infants en situació
vulnerable.

La recaptació
es destinarà a
la infància
vulnerable
Ada Parellada dirigeix el
restaurant Semproniana
a Barcelona. Imparteix ta-

llers de cuina per a adults
i també per a infants.
Parellada és molt activa
als mitjans de comunicació en la difusió d'una alimentació saludable i sostenible. Darrerament s’ha
implicat en una campanya
en contra del malbaratament dels aliments. El
2016 va ser guardonada
amb la Creu de Sant Jordi
en reconeixement per la
seva trajectòria en el món
de la restauració.
Les places són limitades i
cal fer reserva prèvia.

Les persones que no puguin venir també podeu fer un donatiu a www.fundesplai.org o al 93 551 17 71

Sopar solidari amb
Ada Parellada
Dia:
dilluns 12 de desembre
Hora: 20.30 h
Lloc: Semproniana
Adreça:
carrer Rosselló, 148,
Barcelona
Preu: 100 €
Per a més informació,
reserves i/o donatius
es pot trucar al
telèfon 93 551 17 71
o entrar a

www.fundesplai.org

