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Un any més la Fundació Ca-
talana de l’Esplai presenta 
per a les properes vacan-

ces la campanya “Un estiu per a 
tothom!”. El lema respon a l’objec-
tiu de garantir que tots els infants i 
joves puguin gaudir del dret a una 
educació en el lleure sota els criteris 
de qualitat, equitat i coresponsabili-
tat. “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 l’altra, 
una campanya de beques dirigides 
a famílies afectades per la crisi o 
en situació de risc social. Des de fa 
anys, la Fundació ofereix de mane-
ra conjunta els campaments, casals 
d’estiu, colònies, camps de treball i 
rutes que organitza directament a 
través del seu programa “Encerta 
l’Estiu” o a través dels centres d’es-
plai que aplega la Federació Cata-
lana de l’Esplai, de Serveis d’Esplai 
o amb l’Associació Catalana Cases 
de Colònies. 

Campanya de beques
Donada la persistència de la crisi 
econòmica, enguany la Fundació 

AMB UNA OFERTA DE MÉS DE 500 ACTIVITATS PER A INFANTS, JOVES I FAMÍLIES

Amb la crisi, la Fundació vol
garantir  “Un estiu per a tothom!”
L’any passat es va donar 1.080 beques per a colònies i casals

segueix amb la campanya de be-
ques per a les activitats d’estiu 
per beneficiar principalment les 
famílies afectades per la crisi eco-
nòmica o en situació de risc social. 
L’estiu passat, en el marc d’aquesta 
campanya, la Fundació va atorgar 
1.080 beques per a casals d’estiu 
i colònies. Per tal de fer possibles 
aquests ajuts, la Fundació segueix 
impulsant un pla de captació de 
fons per a que les administracions, 

empreses i ciutadans/es que vul-
guin col·laborar perquè cap infant 
es quedi sense colònies, pugui fer 
les seves aportacions.

Encerta l’Estiu
La campanya “Un estiu per a tot-
hom!” integra l’oferta d’activitats 
organitzades directament per la 
Fundació Catalana de l’Esplai. 
Es tracta del programa “Encerta 
l’Estiu” que inclou colònies, ca-

sals i camps de treball per a in-
fants i joves de 4 a 18 anys Un dels 
avantatges d’aquesta iniciativa 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 ac-
tivitats d’estiu. La campanya, que 
comprèn el període de vacances 
escolars d’estiu, també inclou ac-
tivitats que es faran durant l’agost, 
per tal d’adaptar-se al creixent 

nombre de famílies que treballen 
aquest mes.

Novetats en les activitats
“Encerta l’Estiu” inclou colònies 
i casals esportius, que compten 
amb la col·laboració de la Fun-
dació Futbol Club Barcelona i el 
seu programa “JUGA-LA!”, que 
combina la pràctica esportiva amb 
l’educació en valors. També ofe-
reix colònies de natura i noves tec-
nologies i idiomes. Per als joves, 
la campanya proposa set camps de 
treball amb iniciatives que van des 
de recuperar una antiga serradora 
medieval al Solsonès o fer tasques 
de millora de l’entorn i observació 
de fauna al Parc Natural del Cap 
de Creus.

En total es preveu que la Fundació 
Catalana de l’Esplai i les entitats 
que la composen organitzaran prop 
de 500 propostes per al proper es-
tiu, que representaran unes 213.000 
estades, esdevenint una de les cam-
panyes més importants de les que 
s’organitzen a Catalunya. 

Júlia Fonseca 
12 anys
Esplai El Pas
Palafolls

Rutes pel Pirineu
El mes de juliol aniré a un casal 
d’estiu que organitza l’esplai. 
Anirem a la piscina, a fer activi-
tats, excursions...  I la primera i 
segona setmana d’agost també 
farem una ruta pel Pirineu o la 
Costa Brava. Portarem tendes de 
campanya i farem un itinerari. 

Jaume Miró
17 anys 
Esplai Xerinola
Sant Carles de la Ràpita

Excursions llargues
Si tot va bé, aquest estiu farem un 
casal al centre cívic i activitats a 
la platja i excursions. A mi el que 
m’agrada més son les excursions 
llargues, de caminar uns quants 
dies. L’any passat vam fer la ruta 
dels Ports, amb joves d’altres es-
plais. 

Judith Adalid
17 anys
Esplai El Nus
Sant Joan Despí

Pel Camí de Santiago
Aquest estiu ens estem preparant 
per fer el Camí de Santiago. Es-
tem intentant ajuntar-nos amb 
un altre esplai per anar-hi junts. 
Pensem en una ruta de 10 dies per 
fer el camí de Portugal. L’any pas-
sat vam anar a Osca a fer esports 
d’aventura. Va ser molt xulo!

Els projectes dels infants i joves per al proper estiu 

Maria Azuara
6 anys
“Encerta l’Estiu”
Barcelona

Al Prat de Llobregat
L’any passat vaig anar al casal  “En-
certa l’Estiu” a CENTRE ESPLAI, al 
Prat de Llobregat. La veritat es que 
m’ho vaig passar molt bé: vaig fer 
molts amics i amigues, excursions 
al Delta del Llobregat, activitats i 
tallers. Aquest proper estiu m’agra-
daria repetir el mateix casal. 

Adrian Martin Sanchez
9 anys
Esplai Pingüí
Sant Andreu de la Barca

De colònies
M’agradaria anar d’excursió a 
la platja amb l’esplai com l’any 
passat!! I també m’agradaria anar 
de colònies amb el meu esplai a 
una casa amb piscina i a la natura 
com la del any passat, fer moltes 
gimcanes i compartir-les amb els 
amics que vaig fer.

Les inscripcions a totes
aquestes activitats es poden fer

a través del web
www.esplai.org

i del telèfon 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 
CC 2100-3151-67-2200067683

La Fundació vetllarà perquè cap infant es quedi sense colònies o casals
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