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La tina i la felicitat 
dels infants
Aquests dies estem col·laborant 
amb l’equip de TV3 que prepa-
ra la Marató per la pobresa. Tot 
buscant famílies que puguin 
donar el seu testimoni, ens 
hem retrobat amb la Tina. Ella 
és la mare de dues nenes i un 
nen. La Tina no té feina, però ha 
començat un curs de geriatria. El 
seu  marit també està a l’atur. 
Igual que milers de famílies al 
nostre país, fan mans i màni-
gues per arribar a final de mes, 
posar el plat a taula i pagar els 
rebuts. Però el que més amoï-
na la Tina són els seus fills. Per 
a ella el més important es que 
estiguin sans, que mengin cada 
dia, que vagin a l’escola i creixin 
feliços. I en això, la Tina confia 
en l’esplai del barri, el de Sant 
Cosme. Ella ja hi anava de pe-
tita i, ara, hi porta els seus fills 
i hi participa com a mare. Cada 
tarda comparteixen jocs i activi-
tats de reforç escolar amb altres 
nens i nenes. I somien en que 
arribi l’estiu, per anar de colòni-
es. Per als fills de la Tina i molts 
altres nenes i nens, les colònies 
són una de les poques ocasions 
en que poden sortir del barri. 
I és on poden aprendre –com 
explica la Tina- “que un ou no 
es fabrica, sinó que surt de la 
gallina”. 

La Tina és una de les centenars 
de mares i pares que l’any pas-
sat ens van sol·licitar una beca  
per a les colònies. Aquest és 
l’objectiu de la campanya “Un 
estiu per a tothom!” amb la 
qual, en els darrers tres anys, ja 
hem atorgat més de 3.000 be-
ques. I això només ho podem 
aconseguir, gràcies al suport 
d’empreses, administracions, 
entitats i particulars que, com 
la Tina, estan convençuts que 
el més important és la felicitat 
dels infants. 

I per a tu: què és el més impor-
tant?
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Sota EL LEma “Un EStiU pEr a totHom!”, inCLoU 450  propoStES

La Fundació presenta la campanya 
d’estiu amb beques contra la crisi
L’any passat es va atorgar 1.029 beques per a colònies i casals
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de cara a les properes va-
cances d’estiu, la funda-
ció catalana de l’esplai 

presenta la campanya “un estiu 
per a tothom!”. el lema respon a 
l’objectiu 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 coresponsabilitat. “un estiu per a 
tothom!” inclou, d’una banda, una 
de les principals ofertes d’activitats 
d’estiu per a infants, joves i famí-
lies i, per l’altra, una campanya de 
beques dirigides a famílies afecta-
des per la crisi o en situació de risc 
social. des de fa anys, la fundació 
ofereix de manera conjunta els 
campaments, casals d’estiu, colò-
nies, camps de treball i rutes que 
organitza directament a través del 
seu programa “encerta l’estiu” o 
a través dels centres d’esplai que 
aplega la federació catalana de 
l’esplai, de serveis d’esplai o amb 
l’associació catalana cases de 
colònies.

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 
activitats d’estiu. 

“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 unes 
450 propostes per al proper estiu, 
que suposaran més de 150.000 es-
tades, esdevenint una de les cam-
panyes més importants de les que 
s’organitzen a Catalunya. 

Grup de l’esplai El Tricicle, de Sant Joan Despí,  marxant de colònies l’estiu passat

al parc nou del prat de Llobregat

El diumenge 6 de maig, se celebrarà al Parc Nou 
del Prat del Llobregat entre les 11 i les 18 hores la 
26a edició de Festa Esplai, la gran celebració anual 
de la Fundació Catalana de l’Esplai.

Com cada any, Festa Esplai aplegarà milers d’in-
fants, joves i famílies que podran gaudir de més 
de 50 activitats lúdiques i educatives per a totes 
les edats, com ara els jocs de cooperació, el taller 
de consum responsable o el de drets de l’infant, la 
bici ruta, una gimcana per pares, un concurs gas-
tronòmic, etcètera. Igualment, hi haurà diferents 
activitats generals com espectacles d’animació in-
fantil als escenaris, taller de balls, una cercavila 
o la cloenda final. 

Com cada any, Festa Esplai també servirà per do-
nar el tret de sortida a la campanya d’activitats i 
beques “Un estiu per a tothom!”.

Campanya de beques per a 
famílies afectades per l’atur
Donada la persistència de la crisi 
econòmica, enguany la Fundació 
segueix amb la campanya de be-
ques per a les activitats d’estiu 
per beneficiar principalment 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 
1.029 beques per a casals d’estiu 
i colònies. Per tal de fer possibles 
aquests ajuts, la Fundació segueix 

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 campanya 
compta amb la 
col·laboració de 
la Fundació del 

FCBarcelona

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. ■

A més, la Festa també serveix per culminar la 
proposta educativa “Àgora”, que han treballat 
els esplais durant el curs per fomentar la par-
ticipació.

En definitiva, Festa Esplai és la gran festa anual 
de l’educació en el lleure amb la qual la Funda-
ció Catalana de l’Esplai mostra a la societat la 
tasca d’educació en valors que realitza al llarg 
de l’any i per donar les gràcies a totes les per-
sones i entitats que en formen part, així com les 
empreses i administracions que col·laboren en 
els seus projectes.

El diumenge 6 de maig,  
veniu a Festa Esplai!

J.
 m

.v
a

ll
s


