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Per tal d’unificar 
tota l’oferta d’ac-
tivitats i propostes 
de la campanya 
“Encerta l’Estiu-Un 
estiu per a tothom”, 
Fundesplai ha posat 
en marxa el nou 
web estiu.fundes-
plai.org.

En aquest portal tot-
hom pot informar-se 
dels diferents tipus 
d’activitats, escollir 
entre centenars de 
propostes utilit-
zant un cercador 

 Estiu. “Encerta l’estiu-Un estiu per a tothom” ofereix 1.200 tandes de colònies 
i casals, un 15% més que l’any passat

Fundesplai ja ho té tot a punt 
per a un estiu inoblidable! 

Escoles
Menjador 
i colònies 
escolars

Colònies 
en família
A l’estiu, estades als 
millors equipaments 
de natura 

Estiu inclusiu
Campanya de 
recollida de fons 
per a beques

pàg. 18-19pàg. 6-7pàg. 5xarxa esplai 

 
Amb tot, per poder donar 
resposta a les creixents 
necessitats, Fundesplai 
fa una crida a particu-
lars, empreses i entitats 
a col·laborar fent apor-
tacions a través del web 
www.fundesplai.org.El proper 21 de 

juny acabarà el 
curs escolar i Fun-

desplai posarà en mar-
xa la campanya “Encer-
ta l’Estiu-Un estiu per a 
tothom!” El doble lema 
respon als dos objectius 
que es plantegen. D’una 
banda oferir activitats 
de la màxima qualitat 
educativa a infants, jo-
ves i famílies. i, de l'al-
tra, garantir la màxima 
equitat: que ningú es 
quedi sense el seu dret 
a gaudir de les colònies 
i casals.
 
Pel que fa a les activitats, 
enguany Fundesplai ofe-
reix prop de 1.200 tandes 
d’activitats entre colònies, 
casals, campaments, rutes 

A Fundesplai treballem 
per oferir les millors 
activitats de lleure per-
què en puguin gaudir 
tots els infants i joves. 
Sovint diem que “no-
més considerem que 
les nostres propostes 
arriben a la màxima 
qualitat quan, a més, 
garantim que estan 
a l’abast de tothom”. 
Però garantir aquesta 
equitat no és fàcil. Ens 
obliga a una constant 
tasca de mobilització 
de la societat per 
aconseguir-ho. Una 
mostra d’aquest esforç 
és la campanya de 
beques per a colònies 
d’estiu que des de 
2011 ha aconseguit 
multiplicar per cinc les 
beques atorgades, fins 
a arribar a les 5.300 
que, previsiblement, 
acabarem donant 
enguany. Aquesta cam-

panya no seria possible 
sense l’esforç de les 
administracions com la 
Diputació de Barcelo-
na, la Generalitat o el 
Ministeri; entitats com 
la Fundació Probitas, i 
empreses i particulars. 

A banda de les accions 
de captació de fons, en-
guany també hem enge-
gat una iniciativa inèdita 
per difondre i apropar 
les colònies a totes les 
famílies: un programa 
d’estades organitzat 
conjuntament amb El 
Periódico de Catalunya. 
La col·laboració entre 
aquest rotatiu i Fundes-
plai neix d’una aliança 
estratègica que ens 
permet oferir aquestes 
estades de la màxima 
qualitat a un preu molt 
ajustat. Un exemple més 
que només fent pinya 
serem capaços d’acon-
seguir “Un estiu per a 
tothom”.

Fem pinya per 
fer possible 
“Un estiu per 
a tothom!”
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Subdirectora 
general de 
Fundesplai

Fundesplai i 
'El Periódico 
de Catalunya' 
s'alien per 
oferir estades 
de qualitat a 
preus ajustats

activitats per a tothom. Aquest estiu Fundesplai ofereix 1.200 tandes d'activitats amb més de 85.000 places. FoTo: J.M. vALLS

i camps de treball. També 
colònies per a famílies al 
mes d’agost. Això repre-
senta un 15% d’augment 
respecte al 2015. En total 
85.473 places. A la pàgina 
4 i 5 veureu les principals 
novetats.

juts augmenti. Fundes-
plai treballa per poder 
atorgar 5.300 beques, 
una quantitat que multi-
plica per cinc el número 
de beques atorgades el 
2011, any en què es va 
engegar la campanya.

 
Per garantir l’equitat, 
Fundesplai impulsa la 
campanya de captació 
de fons i atorgament de 
beques “Un estiu per 
a tothom!” De cara a 
aquest estiu, la previsió 
és que la demanda d’a-

estiu.fundesplai.org: tot l’estiu a un clic!

@microhug

Víctor H.
Martínez

intel·ligent, fer la 
inscripció i pagar-
la, sol·licitar una 
beca o informar-se 
del sistema d’auto-
finançament, com-
partir el testimoni 
de persones que ja 
han participat en les 
activitats i moltes 
coses més!

Fundesplai també ha 
posat en marxa 
el Telèfon de l’Estiu: 

902 10 40 30 
per informar i orien-
tar totes les famílies.


