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el passat 25 de juny va sortir el 
primer autocar cap a les co-
lònies d’estiu que organitza 

la fundació Catalana de l’esplai. 
era un grup de nens i nenes de 8 i 
9 anys, del Grup infantil i Juvenil 
Bellvitge, de l’Hospitalet de llo-
bregat, que va marxar uns dies de 
campament a vilanova de sau. era 
primera de les més de 500 tandes 
de colònies, campaments, casals, 
rutes i camps de treball que la fun-
dació ha programat per aquestes 
vacances, amb un total de més de 
150.000 estades.

Entre els infants d’aquest primer 
grup de l’esplai de Bellvitge, molts 
van poder participar al campament 
gràcies a les beques que atorga la 
Fundació Catalana de l’Esplai a les 
famílies afectades per la crisi eco-
nòmica, en el marc de la seva cam-
panya “Un estiu per a tothom!”.

Des de la seva creació l’any 1996, 
la Fundació Catalana de l’Esplai 
ha atorgat beques per a que cap 
infant dels seus centres d’esplai 
deixi d’anar a les colònies per 
motius econòmics. Però a causa 
de la crisi, l’any 2009 la Fundació 
va obrir la convocatòria de beques 
a totes les famílies afectades per  
la crisi –vagin o no a un esplai de 
la Fundació-.  En aquests tres anys 
ja ha atorgat més de 3.000 beques.
 
atorgades més 
de 1.300 beques
Segons la Directora general de 
la Fundació Catalana de l’Esplai, 
Montserrat ginés, “enguany  ja 
s’han rebut 1.300 peticions, la 
qual cosa representa un augment 
del 30% respecte l’estiu anterior”. 
Segons ginés, la Fundació Cata-
lana de l’Esplai ha pogut atendre 
aquestes peticions “gràcies a l’aug-
ment de les donacions per part de 
les administracions públiques, em-
preses i particulars, així com al 5% 
de l’import que paguin les famílies 
participants a la campanya “Vacan-
ces a l’agost a les cases de colònies 
a preus socials i solidaris”. 

novetat: colònies per a famí-
lies al mes d’agost, a preus 
socials i solidaris
Aquesta és una innovadora inici-
ativa que la Fundació ha impulsat 
aquest estiu, consistent en oferir, 
per primer cop, les seves cases de 
colònies, albergs i terrenys d'acam-
pada per a què totes les famílies pu-
guin gaudir durant el mes d’agost 
d'estades de lleure i educació am-
biental de la màxima qualitat, a un 

nens i nenes del Club d’Esplai Bellvitge anant cap al terreny d’acampada de Les Feixes, a Vilanova de Sau,  el passat 25 de juny

preu social.  A més, el 5% del que 
paguin les famílies per aquestes 
estades, la Fundació Catalana de 
l’Esplai el destinarà a beques per 
a activitats de lleure per a infants 
sense recursos econòmics (vegeu 
Monogràfic a les pàgines 15-17).

Des de la Fundació Catalana de 
l’Esplai es fa una crida a tota la so-
cietat a seguir col·laborant, ja que, 
segons Montserrat ginés “el termi-
ni per sol·licitar beques finalitzarà 
quan acabin les activitats i es preveu 
que encara hi hagi moltes famílies 
que en demanin”. En aquest sentit, 
tant per demanar una beca com per 
fer una aportació econòmica, només 
cal adreçar-se a la Fundació Catala-
na de l’Esplai trucant al 902 10 40 
30 o visitant el web www.esplai.org. 
  
Davant l’inici de la campanya, 
Montserrat ginés, subratlla la 
importància socioeducativa de les 
activitats d’estiu, com ara les colò-
nies o els campaments, “especial-
ment en aquells infants i joves que 
tenen menys oportunitats, ja que 
possibiliten l’ocupació positiva i 
enriquidora del temps lliure. Igual-
ment potencia l’educació integral, 
l’estructuració i desenvolupament 
de la personalitat i afavoreix la in-
tegració i convivència”. ■
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Montse romero 
Mare de la naomi, 
de 9 anys

Porto la meva filla, Karin, a l’esplai de Can Serra 
des de que té 3 anys. Per a mi és molt important 
que quan arriba l’estiu pugui anar a les colònies i 
al casal, perquè així surt del barri, fa activitats de 
natura, amb altres nens i nenes de la seva edat. 
A més, em permet disposar de temps per buscar 
feina. Jo no treballo i si no fos per la beca de la 
Fundació no hi podria anar.

Vivim les dues soles i jo estic a l’atur i sense 
cap prestació. Si no fos per les beques de la 
Fundació la meva filla no hauria pogut anar a 
les colònies amb el Club de Bellvitge. Per a la 
naomi és molt important anar a les colònies, 
perquè hi aprèn moltes coses i perquè, segu-
rament, serà la única sortida que farà durant 
les vacances

Keimel Cuevas
Mare de la Karin,
de 4 anys

testimonis de mares que han demanat beca

◗ descansar i fer salut 
Tots necessitem descansar, fins i tot els infants que 
semblen incansables. El canvi d’escenari, de ritme i 
d’activitat és saludable per als nens i nenes i els per-
met descansar de l’entorn habitual on viuen el curs.  

◗ Lluny de la família 
Cal allunyar-se, de tant en tant, de la família, per 
aprendre a volar. 
A les activitats d’estiu, els infants s’espavilen perquè 
han de superar els petits problemes en un ambient 
diferent. i, sobretot, fan noves amistats. 

 ◗ aprendre a viure
ni l’escola ni la família donen l’abast per cobrir 
totes les necessitats educatives dels infants. Fent 

Les cinc raons de la Fundació catalana de l’Esplai 
per portar els fills i filles a les colònies

activitats d’estiu, poden conèixer animals i arbres, 
practicar esports diferents, i relacionar-se amb els 
infants del barri. 

◗ descans per a les mares i els pares
El juliol és un parèntesi entre el final de curs i l’inici 
de les vacances familiars. Pot ser un bon moment 
per a què les mares i els pares facin un descans o 
planifiquin una petita sortida. ¡

◗ Els monitors, gent de confiança
Monitors i monitores tenen l’experiència de treball de 
tot el curs als esplais i han preparat la campanya “Un 
estiu per a tothom!”. Són gent formada, majoritàri-
ament voluntària, que estima els nois i noies i saben 
combinar els jocs i activitats amb l’atenció constant.  

En Marxa La caMPanya “un Estiu PEr a totHoM!”, quE incLou Més dE 500 tandEs d’actiVitats PEr a inFants i joVEs 

La Fundació atorga un 30% més 
de beques per a colònies i casals
L’entitat fa una crida a la solidaritat, per tal de poder atendre les noves demandes 

Les activitats 
d’estiu potencien 
l’educació integral


