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La Fundació Catalana de l’Es-
plai, i les entitats que aplega,
proposa per a les properes

vacances la campanya “Un estiu
per a tothom!”. El lema respon a
l’objectiu de la Fundació de garan-
tir que tots els infants i joves pu-
guin gaudir del dret a una educació
en el lleure sota els criteris de qua-
litat, equitat i corresponsabilitat.
“Un estiu per a tothom” inclou,
d’una banda, una de les principals
ofertes d’activitats d’estiu per a in-
fants, joves i famílies i, per altra,
una campanya de beques dirigides
a famílies afectades per la crisi o en
situació de risc social.

Des de fa anys, la Fundació ofe-
reix de manera conjunta els cam-
paments, casals d’estiu, colònies,
camps de treball i rutes que orga-
nitza directament o a través dels
86 centres d’esplai que aplega la
Federació Catalana de l’Esplai, o
amb Serveis d’Esplai o amb l’Asso-
ciació Catalana Cases de Colònies.
Enguany aquesta campanya d’acti-
vitats d’estiu inclourà una oferta de
620 propostes, que representaran
unes 245.000 estades, esdevenint
una de les més importants de les
que s’organitzen a Catalunya.

Donada la persistència de la crisi
econòmica, enguany la Fundació
continua amb la campanya de be-
ques per a les activitats d’estiu
amb la que es vol beneficiar princi-
palment a les famílies afectades
per la crisi econòmica o en situació
de risc social.

L’estiu passat, en el marc d’aquesta
campanya, la Fundació va atorgar
950 beques per a casals d’estiu i
colònies. Se’n van beneficiar 422
famílies, de 38 municipis diferents.
Entre les famílies becades, 176 
tenien un progenitor en situació
d’atur i 28 famílies cap dels dos
treballava.

Per tal de fer possibles aquests
ajuts, la Fundació segueix impul-
sant un pla de captació de fons  per
a que les administracions, empre-
ses i ciutadans/es que vulguin
col·laborar en que cap infant es
quedi sense colònies puguin fer les
seves aportacions.

SOTA EL LEMA “UN ESTIU PER A TOTHOM!”, INCLOU 620 PROPOSTES  

La Fundació presenta la campanya
d’estiu amb beques contra la crisi
L’any passat es van atorgar 950 beques per a colònies i casals

Un any més, des de la Fundació im-
pulsem la campanya “Un estiu per a
tothom!” que té per objectiu garantir
que, a pesar de la crisi, el màxim
nombre d’infants i joves puguin  gau-
dir del seu dret a viure unes activitats
de lleure educatiu.

Però, que fem des de la Fundació per
aconseguir aquest objectiu?  
Primerament sensibilitzem de la im-
portància educativa i social d’aques-
tes activitats. Gaudir d’unes colònies
esdevé per als infants una experiència
vital i única perquè permet descansar
i fer salut, guanyar autonomia lluny de
la família, fruir de les coses més senzi-
lles, aprendre a estimar la natura en
contacte directe amb aquesta, desco-
brir-se un mateix i els altres i, en 
resum, aprendre a viure i conviure. A
més, a nivell social, les activitats d’es-
tiu permeten als pares i mares conci-
liar horaris laborals i familiars. I, per
als infants i els joves que viuen en
contextos de dificultat social,  la seva
participació en recursos educatius de
lleure és una de les accions preventi-
ves fonamentals.

En segon lloc, apliquem mesures, po-
sant a l’abast de les famílies una de les
principals ofertes de colònies, casals,
campaments, camps  de treball i rutes,
organitzades per monitors i monitores
amb experiència i entusiasme i en
equipaments de natura de qualitat i
sense barreres arquitectòniques. I ofe-
rim ajuts i beques per a que els infants
de les famílies més afectades per la
crisi també puguin anar de colònies o
casals.

Però tot això no ho podem fer sols.
Necessitem la col·laboració de les ad-
ministracions, empreses, entitats i de
particulars. Si voleu col·laborar, entreu
al nostre web www.esplai.org/estiu i
contribuïu   a que, malgrat la crisi,
aquest sigui, realment, “Un estiu per a
tothom!”.

Montserrat Ginés
Dra. Gral. de la Fundació
Catalana de l’Esplai

Com aconseguir “Un
estiu per a tothom!”?

Opinió

La campanya “Un estiu per a tothom!”
inclou, com a principal novetat d’en-
guany, una oferta d’activitats organit-
zades directament per la Fundació
Catalana de l’Esplai. Es tracta del pro-
grama “Encerta l’Estiu” que inclou
colònies, casals i camps de treball per a
infants i joves de 4 a 18 anys i que va
iniciar el seu període d’inscripcions el
passat 25 de febrer.

Un dels avantatges d’aquesta iniciativa
que es va presentar el mes de febrer, és
que les famílies que no tenen cap esplai
de la Fundació prop de casa seva poden
inscriure els seus fills i filles de manera
directa a les activitats d’estiu. La campan-
ya, que comprèn el període de vacances
escolars d’estiu, també inclou activitats
que es faran durant l’agost, per tal 

d’adaptar-se al creixent número de famí-
lies que treballen aquest mes. 

Novetats en les activitats
Pel que fa a les propostes de la cam-
panya “Encerta l’Estiu”, una novetat
important són les colònies esportives,
que compten amb la col·laboració de la
Fundació Futbol Club Barcelona i el seu
programa JUGA-LA!, que combina la
pràctica esportiva amb l’educació en
valors. 

També s’organitza amb la col·laboració
de la Fundació Futbol Club Barcelona
el casal d’estiu que es realitzarà a CEN-
TRE ESPLAI, al Prat de Llobregat, amb
tandes durant tot el període de vacan-
ces escolars, inclòs l’agost. El casal
combinarà la descoberta dels espais

naturals del Delta del Llobregat amb 
la pràctica d’esports com la natació,
esports d’equip o sortides en BTT, i
activitats multimèdia.

Per als joves, “Encerta l’Estiu” ofereix
vuit camps de treball amb iniciatives
que van des de recuperar una antiga
serradora medieval al Solsonès, refer
un camí ancestral al Massís del Garraf o
fer tasques de millora de l’entorn i
observació de fauna al Parc Natural del
Cap de Creus. 

Hi haurà activitats esportives en col·laboració amb la Fundació del Barça

“Encerta l’Estiu”, la nova proposta
per a aquestes vacances

Inscripcions a les activitats 
“Encerta l’Estiu” a través de:

www.esplai.org/encerta
902 10 40 30

Per demanar una beca o 
per col·laborar econòmicament:

www.esplai.org/estiu 
902 10 40 30 

o podeu fer un ingrés al 
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