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posa de cap compte a 
les xarxes socials, hi ha 
l’opció d’enviar la foto al 
correu electrònic bota@
fundesplai.org.

Josep Gassó, president 
de Fundesplai, ha expli-
cat que botar és un gest 
lúdic, però ple de simbo-
lisme i valor: “Cada bot 
serà un clam a favor dels 
drets i la igualtat d’opor-
tunitats en la infància; 
i, a més, cada bot serà 
1 €, aportat per les em-
preses col·laboradores, 
que es destinarà a becar 
infants que es troben en 
risc d’exclusió perquè 

puguin anar al menja-
dor escolar, activitats de 
lleure i reforç escolar i a 
les colònies”.

La campanya #botax-
lainfancia ja compta amb 
les primeres empreses  
col·laboradores, entre 

A l nostre país 
el 27,3% dels 
infants viuen 

per sota del llindar de 
la pobresa. això afecta 
directament els drets i 
la igualtat d’oportuni-
tats en la infància i, en 
concret, l’accés a les 
activitats d’atenció, 
alimentació i lleure 
educatiu. 

Per aquest motiu, Fun-
desplai (Fundació Cata-
lana de l’Esplai) convida 
totes les persones que 
creuen que els nens i les 
nenes tenen dret a viure 
plenament la seva infan-
tesa que ho manifestin 
públicament a través de 
la campanya #botaxlain-
fancia. 

Per participar cal fer-se 
una foto botant (saltant o 
botant una pilota) i pen-
jar-la a les xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Ins-
tagram...) amb l’etiqueta 
#botaxlainfancia. Es de-
mana, a més, que en cada 
bot es nomini un mínim 
de tres persones perquè 
també botin. Si no es dis-
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Cada “bot” serà un euro
aportat per les empreses  col·laboradores

per atendre infants en risc d’exclusió social
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A què es destinaran els fons recaptats?  
Els fons aportats per les empreses col·laboradores es destinaran a afavorir la igualtat d’oportunitats en la 
infància, amb beques que es destinaran a nens i nenes que es troben en risc d’exclusió social:

Ajuts per a 
menjador

Ajuts per a 
colònies

Ajuts per a 
activitats de lleure 

i reforç escolar


