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tots els infants i joves puguin gaudir de l’estiu
Per a famílies
afectades
per l’atur

Per a famílies
més
necessitades

Atorgament
del 70% més
de beques
Des de 2010 la Fundació Catalana
de l’Esplai impulsa una campanya
per recaptar fons per tal d’atorgar
beques per a colònies i casals. En
aquests tres anys ha atorgat més
de 3.400 beques. Aquestes van
dirigides a les famílies que volen
portar els seus fills a colònies o
casals d’estiu i no poden fer-ho
per trobar-se en situació d’atur o
de risc social. Enguany la Fundació
preveu poder donar 2.500 beques
i ajuts, un 70% més que el 2012.
Aquest augment es deu al fet que
d’entrada ja es compta amb més de

170.000 €, aportats per la Marató
contra la Pobresa de TV3 i Catalunya Ràdio; per la Diputació de
Barcelona i pel Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, a través
del 0,7% per a finalitats socials.
A més, alguns dels 60 centres
d’esplai també reben ajuts dels
seus ajuntaments o de l’Obra
Social de “la Caixa”, a través del
programa ProInfància. Amb tot per
arribar a cobrir totes les necessitats, encara ens cal la col·laboració
de més empreses, administracions i
ciutadans”.

Grup Step
by Step
El dissabte 29 de
juny, a les 18h, el
Cor Vivace farà un
concert a CENTRE
ESPLAI en col·laboració amb el grup
de la Gimcana Step
by Step. El repertori
seran cançons pop
molt conegudes!

Lliurament de
lots de material

La darrera novetat de la campanya
“Encerta l’Estiu. Un estiu per a
tothom” va dirigida a les famílies
amb més necessitats. En els darrers
anys, la Fundació ha constatat que
algunes famílies, tot i disposar de
beca, no podien portar els seus fills
a les colònies i casals per no poderse permetre el cost de comprar
el material bàsic: sac de dormir,
motxilla, bótes, cantimplora...

material a les famílies més necessitades. Aquests lots els podran
sol·licitar les famílies en el mateix
formulari de petició de beca.
A més, en virtut del patrocini de
Wala, totes les persones que comprin una butlleta de la rifa podran
gaudir d’un descompte del 10% en
la compra de material.

És per això que la Fundació ha
arribat a un acord amb una
coneguda marca catalana
de distribució de material
esportiu, Wala, perquè
patrocini la rifa del
sistema d’autofinançament. Gràcies a aquest
acord, i amb els fons
que s’aconsegueixin
amb la 1a Gimcana
Solidària de l’Estiu, es
podran lliurar aproximadament 1.000 lots de

Utòpics
&
Atípics
El 8 de juny van participar a la caminada popular L’Hospitalet – Montserrat i van buscar
persones que col·laboressin fent un donatiu
per cada quilòmetre recorregut. Aquestes treballadores de la Fundació van omplir els 54,5
quilòmetres del recorregut de solidaritat.

Grup 353
¿Sabeu
què
vol dir?
Aquest equip format per treballadores socials organitza el proper 13 de juny una visita
solidària a l’equipament CENTRE ESPLAI, al
Prat de Llobregat, amb antigues companyes
de promoció.

