
Si res no canvia, en 
mig any haurem es-
tat convocats en tres 
ocasions a escollir 
representants i pro-
postes per governar 
els nostres pobles i 
ciutats, Catalunya i 
Espanya.

No s ón unes elec-
c i o n s muni c ip a l s, 
autonòmiques i ge-
nerals qualsevol. En 
aquestes eleccions 
es tà en joc decidir 
l’orientació del país 
en el terreny social, 
en la millora de la 
democràcia i també 
sobre quina ha de ser 
la relació entre Cata-
lunya i Espanya.

Aquestes eleccions 
es produeixen en un 
context excepcional, 
de canvi d’època.

Som enmig d’una cri-
si global que afecta 
aspectes neuràlgics 
del nostre estat del 
benestar, que pola-
ritza les desigualtats, 
que expulsa els més 
febles, que precarit-
za la major ia i que 
s’acarnissa especial-
ment amb la infància i 
la joventut. Una crisi 
que ha fet que un de 
cada tres infants vis-
qui per sota del llindar 
de la pobresa i que 
un de cada dos joves 
es tigui en situació 
d’atur.

Una crisi que afecta 
Europa com a projec-
te polític i social i que 
ha deixat clar que no 
mana la política i que 
menysprea les mino-
ries.

Espanya i Catalunya 
viuen una cr isi es-
pecífica que posa al 
damunt de la taula la 
caducitat del règim 
que es va establir el 
1978. Convé acordar 
unes noves regles 
del joc per a la nos-
tra convivència. La 
ciutadania ha pres la 
paraula, s’ha mobilit-
zat i demana que la 
seva opinió es tingui 
en compte.

 

Fundesplai impulsa 
l’Acompanyament a 
Mares Adolescents, 
en què participen 40 
dones d’entre 18 i 
23 anys amb fills/es 
petits.

Campanya de 
promoció d’aquesta ac-
tivitat educativa per al 
curs escolar 2015-2016

Fundesplai va posar en marxa 
a principis d’any la campanya 
#botaxlainfancia per demanar la 
igualtat d’oportunitats en la in-
fància i aconseguir fons per becar 

infants amb necessitats socials. 
En el marc de la campanya, el pas-
sat 19 de juliol es va celebrar un 
concert al Zoo de Barcelona amb 
membres del Cor i l'orquestra 

del Gran Teatre del Liceu (foto). A 
més, en any electoral, es formulen 
propostes als partits polítics.

Festa Esplai, que va 
tenir lloc el diumenge 
10 de maig, va donar 
el tret de sortida a la 
campanya d'activitats 
d'estiu amb un gran 
bot per la infància.

Parlem amb els 
protagonistes de les 
activitats d’estiu tot 
just a punt de comen-
çar casals, colònies i 
campaments.

Decidir el 
sentit d’una 
nova etapa

Mares 
adolescents

Colònies 
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Mobilització i propostes amb la infància com a prioritat
L'estiu amb 
ulls d'infant
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 Campanya d’estiu . Casals, colònies, campaments, camps de treball i beques

Fer possible que tots els infants puguin gaudir del 
lleure educatiu aquest estiu és la raó principal d'Un 
estiu per a tothom!, la campanya que cada any im-
pulsa Fundesplai. Per fer-ho possible, l’organització 
ofereix més de 1.000 tandes d’activitats entre casals, 
colònies, campaments i vacances en família, en què 

destaca l’esforç en les beques per donar resposta a les 
més de 5.300 peticions que hi ha hagut aquest any. Un 
esforç que encara continua per tal que totes les nenes i 
els nens puguin gaudir de les vacances. Més informació 
i donacions: 902 10 40 30 i www.fundesplai.org.
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Fem possible el somni  
d’ Un estiu per a tothom!

Els primers en sortir. Els infants de l’Esplai Picaparets d’Alcanar van ser els primers en marxar de colònies. FOTO: A. VALLE


