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certa l’estiu – Un estiu 
per a tothom! i estan or-
ganitzades per bona part 
dels vuitanta-un projec-
tes de lleure i esplais fe-
derats, però Fundesplai 
també du a terme direc-
tament colònies, casals, 
rutes i camps de treball. 
Totes les activitats estan 
guiades per monitors de 
lleure i de natura titulats 
i es desenvolupen en 
equipaments accessibles 
i de la màxima qualitat. 

Casals i colònies
Per a les nenes i nens, 
els casals i les colònies 
són la principal opció. 
Entre els casals, desta-
quen els de noves tecno-
logies, els d’anglès (que 
es van fer a diferents lo-
calitats com Barcelona, 
L’Hospitalet, Viladecans 
o Bellvei) o els artístics i 
musicals.

Pel que fa a les colònies, 
són una bona oportuni-
tat perquè els infants pu-
guin gaudir del contacte 
directe amb la natura i 
la convivència mentre 
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Les portes de la 
casa de colònies 
de Can Massa-

guer, al Montseny, es 
van obrir el dissabte 
20 de juny per deixar 
entrar els seixanta 
infants de l’Esplai 
Picaparets d’alcanar 
(Montsià – Tarrago-
na). aquests infants 
tenien per endavant 
prop de noranta dies 
de vacances escolars 
i gaudien en la seva 
primera setmana de 
lleure d’unes colònies 
a la casa de Can Mas-
saguer, al Montseny. 

Aquestes van ser una de 
les prop de 1.000 tan-
des de casals, colònies, 
campaments, camps de 
treball, cursos i vacances 
en família que organit-
zen Fundesplai (Funda-
ció Catalana de l’Esplai) i 
els esplais que en formen 
part amb prop de 60.000 
places. Una campanya 
que posa especial èmfasi 
en la qualitat de les acti-
vitats però també en les 
beques, ja que l’estiu ha 
de ser inclusiu.

Les activitats s’emmar-
quen en la campanya En-

 Un estiu per a tothom!. La campanya d’activitats d’estiu inclou més de 1.000 tandes d’activitats i 60.000 places

Motxilles carregades d’il·lusió a l'estiu

Qualitat 
i equitat 
són els dos 
eixos de la 
campanya

8
monogràfic 

necessitem 
l’ajut de tothom!

Camp de 
treball Jo_Ven

Tot i els fons de què ja es disposa, 
l’augment de la demanda de beques encara és 
superior. Per aquest motiu, Fundesplai reitera la 

seva crida a tothom a què col·labori fent un donatiu 
a través del telèfon 902 10 40 30 
o del web www.fundesplai.org.

També es pot fer un microdonatiu enviant 
un SMS al 28034 amb la paraula FUndESpLai, 

destinant així l’import íntegre 
de la trucada (1,20€) 

a la campanya de beques. 

Entre totes les activitats d’estiu n’hi ha una 
destinada a joves que destaca pel seu valor 
social: el camp de treball del projecte Jo-
Ven! de Fundación Esplai.  

Per segon any consecutiu, s’ha dut a terme 
el camp de treball del Jo_Ven!, en què han 
participat vint joves de València, Canàries, 
Múrcia, Balears i Andalusia. En aquest camp, 
que es va desenvolupar entre el 28 de juny 
i el 5 de juliol a Camarassa, els i les joves 
participants són promotors de projectes 
socials als seus territoris i aquesta activitat 
va servir perquè es formessin en lideratge.
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Colònies de l’Esplai Ca l’Oliverar (Roda de 
Berà)Ruta en piragua pel pantà de Camarassa
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