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4    L ’ E s P L a i

tEstiMonis dE Monitors i MonitorEs dE 
La caMPanya “un Estiu PEr a totHoM!”

Els responsables 
del millor estiu

JoSEP M. VALLS

les més de 500 tandes d’ac-
tivitats de la campanya “un 
estiu per a tothom!” aniran a 

càrrec dels més de 1.400 monitors i 
monitores de la fundació Catalana 
de l’esplai. 

Per a Victor Hugo Martínez, 
responsable de Planificació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai i 
coordinador de la campanya “Un 
estiu per a tothom!”, el paper dels 
educadors és bàsic. “Els monitors 
sempre estan al costat dels infants, 
joves i famílies, acompanyant-los 
i ajudant-los. Són joves amb un 
alt nivell de formació i compro-
mís que vetllen per les  necessitats 
educatives dels nois i les noies, 
afavorint el seu desenvolupament 
i autonomia”.

Un dels monitors és rubén ar-
guijo que té 23 anys i és voluntari 
de l’esplai El Castanyot, de Sant 

Maria Pagès,
de colònies i casal amb l’esplai pubilla 
Cases-Can vidalet, de l’Hospitalet i 
esplugues de llobregat

Laura Sabaté, 
casal d’estiu al barri de 
sant roc, a Badalona

Joan Despí. “Aquest any torno a 
marxar de colònies amb la meva 
entitat, per sisè any consecutiu. 
És la culminació de tota la feina 
feta durant el curs. Marxem, tota la 
colla, des dels 3 fins els 17 anys, a 
una casa de girona. Més d’una set-
mana d’aïllament, i de convivència 
amb la nostra “segona família”. 
Dies i nits de jocs, gimcanes, esca-
pades nocturnes, serveis de neteja, 
i hores i hores de convivència amb 
tot tipus de gent diferent. Són, per 
tant, les vacances perfectes.”

rafael González de Lucas té 36 
anys i és educador ambiental de la 
Fundació i viu a Begues. “Aquest 

estiu estic en  el Camp de Treball  de 
Can grau (Parc Natural del garraf), 
on realitzem tasques de millora de 
l’entorn, com ara la reconstrucció 
d’elements patrimonials, la neteja 
dels forns de calç de la Ruta d’Oli-
vella o el manteniment de la vinya 
de Can grau.  L’objectiu és que els 
joves s’ho passin bé, se sentin útils 
amb les seves actuacions i puguin 
generar un vincle afectiu tant entre 
ells com amb el medi natural.”

ho necessiten em motiva especi-
alment. Poder dibuixar somriu-
res a través d’activitats, tallers, 
excursions, etc...que transmeten 
valors, hàbits i normes socials, 
ens fa créixer.”

La Maria Pagès, té 23 anys i és 
monitora de  l’Esplai Pubilla Ca-
ses- Can Vidalet, de L’Hospitalet i 
Esplugues de Llobregat. “Amb el 
grup d’Alnitac, que aplega infants 
de 7 i 8 anys, anem de colònies 
aquest estiu. Durant les colònies 
els infants s’apropen més als mo-
nitors, et donen la seva estima, et 
somriuen, et busquen perquè els 
consolis quan troben a faltar als 
pares o simplement perquè neces-
siten una abraçada, i són aquests 
moments els que et fan créixer 
com a persona, com a monitora 
i com educadora, però sobretot 
són els moments que fan créixer 
l’estima entre tots els membres 
del grup.” ■
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rEDACCió 

el 5 de juliol la fundació 
de la marató de tv3 va 
fer públics els projectes 

socials seleccionats que rebran 
els fons recaptats durant la 
marató per la pobresa, que es 
va emetre per tv3 i Catalunya 
ràdio el passat 27 de maig. la 
campanya de beques "un estiu 
per a tothom!" que impulsa la 
fundació Catalana de l'esplai ha 

La Marató per la Pobresa dóna suport a “un estiu per a tothom!”
estat un dels programes seleccio-
nats i rebrà un ajut de 150.000 
euros.

En total, La Marató per la pobre-
sa va recaptar 4,5 milions d'euros, 
que es repartiran entre 75 entitats 
del Tercer Sector Social per què 
puguin tirar endavant un total de 
40 projectes centrats en l'assistèn-
cia, l'habitatge, la inserció socio-
laboral i la infància. 

solidaritat  
davant la crisi
La Fundació La Marató de TV3 
va impulsar aquesta iniciativa 
davant l'excepcional situació de 
crisi econòmica per tal de buscar 
la sensibilització de la ciutadania, 
la mobilització solidària amb els 
qui pateixen i la recaptació de fons 
per als projectes de lluita contra la 
pobresa de les entitats del Tercer 
Sector. ■tv
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La Laura sabaté, de 30 anys, 
aquest estiu fa de directora d’un 
casal d’estiu que gestiona la Fun-
dació Catalana de l’Esplai al bar-
ri de Sant Roc, a Badalona. “Una 
de les característiques d’aquest 
casal és que moltes de les famí-
lies que hi participen es troben en 
situació de risc d’exclusió  soci-
al. El fet de saber que la nostra 
tasca pot servir  per ajudar en 
l’educació dels infants que més 
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