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Trencar el cercle viciós 
de malaltia i pobresa, 
especialment entre 

els infants més vulnerables, 
és un dels objectius de la 
Fundació Probitas, impul-
sada per la companyia de 
salut Grífols l’any 2008. Des 
de 2012, la Fundació desen-
volupa moltes de les seves 
accions a Catalunya, tal com 
explica Marta Segú, Directo-
ra General.

La Fundació probitas treba-
lla principalment a països 
en vies de desenvolupa-
ment. Què us ha portat a 
reforçar la col·laboració al 
nostre país?
La Fundació Probitas va iniciar 
les seves accions en cooperació 
internacional pel desenvolu-
pament en l’àmbit de la salut, 
amb una especial atenció en els 
col·lectius més vulnerables, so-
bretot els nens. En el 2012, i a 
causa de la situació de pobresa 
infantil a nivell local, el Patro-
nat decideix estendre les seves 

accions als menors de famílies en 
risc d’exclusió social a Catalunya i 
comença el Programa RAI (Reforç 
de l’Alimentació Infantil).

Les vostres accions estan 
encaminades a trencar el 
vincle entre pobresa i malal-
tia. En infància, quines accions 
desenvolupeu en aquest àmbit 
a Catalunya?
Els professionals de Probitas te-
nim formació específica en Cièn-
cies de la Salut i tant per l’evidèn-
cia científica com per la nostra 
experiència professional hem 
pogut constatar l’estret vincle en-
tre pobresa i malaltia. És per això 
que, amb els mitjans que tenim, 
intentem trencar aquest cercle vi-
ciós que perpetua la pobresa en un 
entramat sense sortida. La malnu-
trició per excés o per defecte, una 
mala higiene, la manca d’esport o 
d’una nutrició saludable afavoreix 
una sèrie de malalties que són to-
talment evitables. Els programes 
de la nostra fundació volen acon-
seguir que els mateixos nens i ne-
nes siguin motor de transformació 

i canvi d’aquests hàbits en les 
seves pròpies famílies. 

doneu especial importància 
als programes d’alimentació 
infantil, del menjador escolar 
i del casal d’estiu...
Dins d’aquest objectiu, el Progra-
ma RAI té diversos components: 
uns més assistencials, com el 
RAI-Ajudes al Menjador, en què 
intentem arribar allà on l’admi-
nistració pública no arriba perquè 
nens/es amb poc recursos puguin 
accedir a un àpat nutritiu al dia; 
també el RAI-Casals, en què du-
rant períodes no lectius donem 
suport a nens i joves vulnerables 
perquè puguin gaudir de l’estiu 
realitzant activitats socioeduca-
tives i esportives en un espai de 
protecció i alimentar-se de forma 
adequada, amb una aposta ferma 
per l’agost on les necessitats de-
tectades són importants. Altres 
components  tenen una visió 
més transformadora, com RAI-
Hàbits saludables, en què l’edu-
cació en una vida més saludable 
creiem que tindrà impacte real en 
aquests nens i nenes, que són el 
nostre futur.

En quins programes col·lab-
oreu amb Fundesplai?
Amb Fundesplai vam iniciar una 
col·laboració durant el curs 2013-
2014 amb l’organització de casals 
d’estiu per a infants beneficiaris 
del nostre Programa RAI-Ajudes 
al Menjador.  En aquell primer 
estiu vam tenir 116 nenes i nens 
beneficiaris (juliol i agost). En 
aquest estiu 2015 els beneficiaris 
dels diferents programes conjunts 
seran 210, tenint en compte el ca-
sals de juliol i agost, les colònies 
de joves i el programa per a mares 
adolescents on es reforcen els lli-
gams efectius i la cura dels petits 
per part d’aquestes joves mares.

En reconeixement al 
ninotaire Toni Batllori, 
col·laborador de Fun-
desplai, que va rebre el 
Premi Nacional de Comu-
nicació en la categoria 
de premsa per la seva 
dilatada trajectòria com 
a humorista gràfic i per 
l’anàlisi d’actualitat que 
ofereix des de la tira 
política que publica, fa 
més de vint anys, a La 
Vanguardia.

A la tasca de Fundiau 
per l’abolició de les ar-
mes nuclears: la seva 
participació a la trobada 
d’activistes i membres 
de la Campanya Inter-
nacional per a l’Abolició 
de les Armes Nuclear de 
Londres de principis de 
juliol i la campanya sobre 
les negociacions perquè 
Iran abandoni la carrera 
nuclear militar en són 
dos exemples. 

Espanya ocupa el segon 
lloc en índexs de pobresa 
infantil a la Unió Europea 
segons Eurostat. Xifres 
que referma l’Enquesta 
de Condicions de Vida de 
l’Institut Nacional d’Esta-
dística: la taxa de pobresa 
dels menors de 16 anys és 
del 30,2%.

A peu de carrer... per Alfons Valle

La importància 
del temps del 
migdia
Sovint no es fa justícia amb la 
importància del que anome-
nem temps educatiu del mig-
dia. Hem de ser conscients 
que representa una tercera 
part del temps que els infants 
passen a l’escola, per tant hem 
de garantir una intervenció 
educativa de qualitat.
En el temps del migdia con-
flueixen dos espais que cal 
treballar de forma integral. 
D’una banda hi ha el moment 
del dinar, en què els infants 
aprenen hàbits alimentaris 
saludables, de relació social i 
de sostenibilitat. Per altra, hi 
ha el temps de lleure, en què 
eduquem en valors a partir 
d’activitats, que tenen relació 
amb el Projecte Educatiu de 
Centre, que s’han dissenyat 
a partir dels seus interessos i 
que els infants poden escollir. 
Tot això sense oblidar que el 
temps interlectiu també ha de 
ser un espai d’esbargiment i 
descans pels infants.
Des del nostre model educatiu 
de temps del migdia potenci-
em la participació dels infants 
com a ciutadans del present, 
perquè és un escenari idoni 
per treballar les habilitats soci-
als que conformen la base del 
que entenem per participació 
ciutadana. Per això treballem 
metodològicament des de la 
infància amb el suport dels 
monitors i monitores, per tal 
de potenciar valors com la 
cooperació, la solidaritat o la 
utopia.
Des de la nostra intervenció 
educativa en l’espai del mig-
dia defensem el dret dels nens 
i nenes a gaudir del lleure edu-
catiu i del joc per tal d’aconse-
guir que siguin infants feliços, 
sans i compromesos. 
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Entrevista a: Marta Segú
Directora General Fundació Probitas

El color
de la pinya

“Intentem que els mateixos infants 
siguin motor de canvi social”

Cristina 
Rodríguez
Gerent Serveis 

Educatius  
Escolars 

www.fundesplai.org

Campanya solidària per becar 
colònies i casals
per a infants en risc d’exclusió social

Necessitem la teva col·laboració urgent per poder donar 
resposta a les milers de peticions de beca rebudes

Un estiu
per a

tothom!
Descobreix la història 

de la Paula i els seus amics


