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Amb la sortida, el passat 28
de juny, d'un autocar amb
un grup d'infants de l'Esplai

Espurnes, d'Esplugues de Llobre-
gat, cap a una casa de colònies de
Vilanova de Sau, es va donar per 
iniciada la campanya d'activitats 
d'estiu de la Fundació Catalana de
l'Esplai.

Les primeres dades globals apunten
a que el volum d'inscripcions es
mantindrà respecte a les de l'any
passat. Per a la Fundació aquest fet
és molt positiu donada la importàn-
cia i la qualitat socioeducativa que
les colònies o els casals tenen per
als infants i les famílies i tenint en
compte l'agreujament de la crisi
econòmica. Aquest manteniment en
les inscripcions ha estat possible
gràcies a l'esforç de les entitats or-
ganitzadores per ajustar els costos
de les activitats i als ajuts, beques i
subvencions atorgades per diferents
entitats i institucions.

La pròpia Fundació Catalana de
l'Esplai ha impulsat una campanya
de beques que, sota el lema “Un
estiu per a tothom!”, té per objec-
tiu oferir ajuts a famílies afectades
per l'atur. A dia d'avui es preveu
atorgar 1.000 beques.  
Per tal de donar resposta a totes les
demandes de les famílies, la Direc-
tora General de la Fundació Cata-
lana de l'Esplai, Montserrat Ginés,
ha reiterat la crida a administracions
(ajuntaments, Diputació i Generali-
tat) i empreses a aportar fons per a
que cap infant es quedi sense colò-
nies. En el moment de presentar la
campanya “Un estiu per a tothom!”,
a finals d'abril, la Fundació Cata-
lana de l'Esplai manifestava el seu
objectiu de recaptar 100.000 € per
tal d'oferir 1.000 beques.

Ajudar les famílies en 
temps de crisi
A més de la campanya de beques
de la Fundació Catalana de l'Es-

plai, i per tal d'aconseguir que
cap infant es quedi sense colònies
o casals, s'han impulsat diferents
iniciatives. D'una banda, dife-

rents administracions han donat
ajuts i subvencions. D'altra, els
esplais i entitats organitzadores
han fet un esforç per ajustar el
cost de les activitats. Finalment
diferents ajuntaments i entitats -
com ara l'Obra Social de la Fun-
dació “la Caixa”, a través del seu
programa Proinfància-, també han
organitzat campanyes de beques.

L'impacte de l'atur en les
famílies
Pel que fa al tipus de família que
ha sol·licitat beca a la campanya
“Un estiu per a tothom!”, enguany
s'ha notat un augment de les de
classe mitjana que s'han vist afec-
tades per l'atur. Segons la Direc-
tora General de la Fundació Cata-
lana de l'Esplai, Montserrat Ginés,
“es tracta de famílies que mai ha-
vien demanat ajuts però que, en-
guany, i davant l'agreujament de la
crisi econòmica, s'han decidit a
adreçar-se a la Fundació per dema-
nar una beca”. Ginés ha encoratjat
els pares i les mares a que “no llen-
cin la tovallola” i, si encara no ho
han fet, demanin beques per tal
que els seus fills i filles no siguin
els qui acabin pagant “els plats
trencats” de la crisi.

La importància
socioeducativa dels esplais i
les activitats d'estiu
Pel que fa a les famílies que ja han
sol·licitat la beca, Montserrat Ginés
ha subratllat que “a través de la
campanya molts pares i mares s'han
apropat i han conegut el món de l'es-
plai i de l'educació en el lleure”. Per
a Ginés, “l'esplai i les activitats
d'estiu, com ara les colònies o els
campaments, tenen una gran im-
portància socioeducativa. Oferei-
xen als infants un espai on relacio-
nar-se amb altres nens i nenes;

aprendre i passar-ho be, descansar
i fer salut, apropar-se a la natura tot
coneixent altres indrets i adquirir
autonomia lluny de la família”. 

Ginés també n'ha destacat la im-
portància social ja que permeten als
pares i mares conciliar horaris labo-
rals i familiars. “A més -apunta la
Directora General de la Fundació
Catalana de l'Esplai- la participació
en aquestes activitats dels infants i
joves que viuen en contextos de risc
social és una de les accions preventi-
ves fonamentals, ja que possibilita
l'ocupació positiva i enriquidora
del temps lliure. Igualment, poten-
cia l'educació integral, l'estructu-
ració i desenvolupament de la per-
sonalitat i afavoreix la integració i
la convivència.”

COMENCEN LES COLÒNIES I ELS CASALS D'ESTIU DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

La campanya “Un estiu per a
tothom!” atorga 1.000 beques
Es fa una crida a la societat per aconseguir els fons suficients per atendre totes les solicituds

El primer grup que ha marxat de colònies de l’Esplai Espurnes (Esplugues de Llob.) Arribada dels infants a la casa de colònies Els Porxos a Vilanova de Sau

F
O

TO
S

: 
J.

M
. 

V
A

LL
S

D I A R I  D E  L A  F U N D A C I Ó  C ATA L A N A  D E  L ’ E S P L A I    w w w . e s p l a i . o r g J U L I O L 2 0 1 0   N Ú M E R O  6 1

8 L ’ E S P L A I

En el primer grup que va marxar
de colònies hi ha diverses famílies
que s'han pogut acollir a la cam-
panya de beques de la Fundació
Catalana de l'Esplai. Entre aques-
tes, la família Sabaté Cantero,
amb un fill de sis anys i una nena
de 9 mesos. La mare, la Merche
Cantero fa més d'un any que està
a l'atur i el pare, en Carles Sabaté,
treballa en una empresa del sec-
tor de l'automoció i ja ha patit 
diferents procesos de regulació

(ERO). Tot i estar passant una
mala temporada no han volgut re-
nunciar a apuntar el fill gran a les
colònies. “Per a ell representa
una experiència molt important.
Va durant tot l'any a l'esplai i les
colònies son el punt culminant
del curs”, ha explicat aquest matí
la mare que ha afegit que valoren
molt aquesta experiència que
consideren que complementa 
l'educació del seu fill que ja fa 2
anys que va a l'esplai. 

La campanya “Un estiu per a tothom!”, 
en primera persona

Per demanar una beca o 
per col·laborar econòmicament:

www.esplai.org/estiu 
902 10 40 30

Aquest mes de juliol l’Àrea de Be-
nestar Social de la Diputació de
Barcelona ha assignat un ajut de
40.000 euros a la campanya "Un
estiu per a tothom” de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai,  a través
de la qual centenars d’infants po-
dran participar de casals d’estiu,
colònies i campaments. L’objectiu
és arribar a 38 municipis del Baix
Llobregat, Barcelonès, Maresme,
Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Cada família rebrà una beca de
fins d’entre el 25% i el 75% del
cost de l’activitat, segons la seva
situació de necessitat.

Suport de la Diputació
de Barcelona
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