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 prova lúdica  Tercer any d’aquesta competició per equips per recollir fons per a beques, per a casals i colònies

La Gimcana Solidària fa possible  
Un estiu per a tothom! 

La Gimcana Soli-
dària de Fundes-
plai per recollir 

beques per a casals i 
colònies per a infants 
amb necessitats socials  
ha arribat aquest any 
a la seva tercera edició 
amb un munt d’activi-
tats en marxa i moltes 
novetats. Es tracta d’un 
joc de competició per 
equips, obert a tothom, 
que té per objectiu  
aconseguir fons que es 
destinen a les beques 
per a colònies i casals.

Aquesta és una més de les 
iniciatives de la campanya 
Un estiu per a tothom! 
que impulsa Fundesplai 
per tal que els infants amb 
necessitats socials puguin 
gaudir de casals i colònies 
a l’estiu.

Venda de  
productes, sopars, 
classes de ball...
Els equips participants es-
tan organitzant un munt 
d’activitats per recollir 
diners. Molts dels equips 
de la gimcana han re-
captat recursos per a les 
beques amb la venda de 
productes i l'organització 

el passat 15 de maig amb 
The CoverKings i The 
Black Rose; L@s Rum-
bill@s de Pubilla (L'Hos-
pitalet - Esplugues de 
Llobregat) van recollir 
fons amb una tómbola so-
lidària; El Raconet Team 
(Cervelló), una guardiola 
solidària en el marc de la 
Fira de Comerç de la ciu-
tat, i Bar Coyote (El Prat 
de Llobregat) també van 
celebrar una festa solidà-
ria en les Jornades de la 
Federació.  

proves obertes per a 
tothom i suport de 
les empreses
Aquesta tercera edició de 
la Gimcana Solidària ha 
incorporat com a nove-
tat que les proves que es 
proposen estan obertes 
a totes les persones i no 
cal estar registrat com a 
equip. Hi ha hagut impor-
tants premis pels guanya-
dors de cada prova!

A més, aquest any la gim-
cana ha comptat també 
amb el suport de dife-
rents empreses compro-
meses com Cafès Novell, 
Wala, la Cooperativa Fal-
set Marçà i International 
House.

  Concerts solidaris a favor de la infància
Enguany Fundesplai 
(Fundació Catalana de 
l’Esplai) ha organitzat 
com a novetat dins de 
la campanya de beques 
de casals i colònies Un 
estiu per a tothom un 
cicle de concerts soli-
daris per recaptar fons 
per les activitats dels 
infants. Aquest cicle de 
concerts ha estat pos-
sible gràcies a Eduard 
Izquierdo, treballador 
de Fundesplai i perio-
dista musical. 

Rock, blues, folk, pop, 
electrònic... diferents 
gèneres musicals han 
estat els protagonistes 
d’aquests concerts que 
van començar al mes 
de maig i s'han allargat 
durant el mes de juliol. 
En total, prop de vint 
cantants i bandes i tres 
sales de Barcelona han 
col·laborat de manera 
altruista en aquesta 
iniciativa solidària, 
cedint l’import íntegre 
de les entrades dels 
seus concerts per a la 
campanya Un estiu per 
a tothom.

Uns concerts que s’han 
organitzat amb un do-
ble objectiu: social, per 
recaptar fons per a la 
campanya, però també 

d'esdeveniments. Així, els 
equips Manos a la obra i 
Les 7 magnífiques van or-
ganitzar un sopar solidari 
el divendres 12 de juny a 
Centre Esplai(El Prat de 
Llobregat) que va incloure 
barbacoa i classes de ball 
(salsa, swing, etc.)

Altres accions van ser la 
venda de quadres de l’e-
quip Sobre la marxa o la 
venda de productes ar-
tesans que fan Les 7 mag-
nífiques, Labor Power i 
Pinya's Queens. A més, 
l’equip Bar Coyote va or-
ganitzar per segon any 

deració Catalana de l’Es-
plai també s’hi van impli-
car al màxim. Equips com 
els Pumukis d'Enlleura't 
(Mataró) ja van organitzar 
un taller de xapes solidà-
ries; els Espurnix Team 
(Esplugues de Llobregat) 
van fer un concert solidari 

lúdic, per poder gaudir 
de la música amb tota la 
família. Per això, molts 
dels concerts s’han dut a 
terme en la modalitat de 
concert-vermut, abans 
de l’hora de dinar, per 
facilitar l’assistència de 
grans i petits. 

Entre els músics i bandes 
que ja han participat en 
aquest cicle de concerts 
s'hi troben Carlos Cros, 
Salvaje Montoya, Joana 
Serrat, La MODA, Quique 
González, El Nen de la 
Hipoteca, Rafa Pons o 
Tori Sparks. Per la seva 
banda, les sales que han 
intervingut en aquesta 
iniciativa són Rocksound, 
koitton Club i New Un-
derground.

El concert que va tancar 
aquest cicle solidari va 
ser el de The Surfin’Bur-
ritos.

Participem 
més de 
30 equips 
i prop de 
150 persones

Col·laboren 
empreses 
com Cafès 
Novell, Wala, 
Cooperativa 
Falset Marçà 
i International 
House

@microhug

Víctor H.
Martínez

Roger Usart

Eduard Izquierdo i Cristina Garrote

Quique González

El concert  
de Quique  
González va 
ser una de les 
actuacions 
destacades

consecutiu el II Curs de 
Salsa, en què els partici-
pants van poder aprendre 
les bases d’aquest ball llatí 
i perfeccionar els movi-
ments.

D'altra banda, els esplais 
que formen part de la Fe-

Prop de 300 perso-
nes van assistir el 
passat diumenge 

19 de juliol al Concert 
solidari al Zoo de Bar-
celona que va organit-
zar Fundesplai a favor 
de la campanya per la 
igualtat d’oportunitats 
en la infància #botax-
lainfancia.

El concert, que va tenir 

Èxit del concert solidari #botaxlainfancia al Zoo
Rosa Cristo, soprano; 
Mihai Morna, violí; Gra-
ham Lister, piano, i Carlos  
Bica i Abel Roland, gui-
tarres.

L’import de les entrades 
es destinarà íntegrament 
a beques per al menjador, 
a les colònies i a les acti-
vitats de lleure i reforç es-
colar a favor d’infants en 
risc d’exclusió social.

lloc a la Carpa de la Dama 
del Paraigua, va córrer a 
càrrec de membres del 
Cor i de l’Orquestra del 
Gran Teatre del Liceu 
i altres músics que van 
interpretar àries d’òpera, 
peces clàssiques i música 
brasilera. 

Els artistes que hi van 
participar de manera to-
talment altruista van ser 


