
En la darrera Assem-
blea de la Federació 
Catalana de l’Esplai es 

va aprovar una resolució en 
contra de la política migratò-
ria de la UE que gira l’es-
quena a milers de persones 
refugiades que fugen de la 
guerra i la misèria. La reso-
lució acaba fent una crida 
als esplais a involucrar-se en 
les xarxes locals solidàries. 
Un bon exemple d’aquesta 
implicació són l’Anna Mas, 
la Marta Cid i en David 
Minoves, de l’esplai Giravolt 
de Masquefa, que durant la 
darrera Setmana Santa van 
conduir una camioneta ple-
na de material fins al camp 
de refugiats d’idomeni, a 
Grècia.

Com va sorgir la idea d’anar 
a idomeni?
A Masquefa estàvem treballant 
en favor de les persones refugi-
ades, però ja no podíem fer res 

més i sentíem la necessitat d’anar 
allà per mostrar la nostra solidari-
tat i conèixer de primera mà el que 
estava passant per tal de, ja de tor-
nada, poder seguir fent una feina 
de conscienciació. 

Vau rebre gaire suport?
La resposta va ser molt gran. En 
menys de 8 dies vam recollir tres 
tones de material i 9.000 euros. 

Què en vau fer?
Vam omplir una camioneta amb tot 
el que hi va cabre i vam conduir fins 
a Idomeni. Un cop allà vam lliurar 
els articles de primera necessitat en 
un magatzem, perquè els volunta-
ris de les organitzacions que estan 
treballant sobre el terreny els repar-
tissin. La resta de material, sacs i 
tendes, el vam lliurar nosaltres di-
rectament.

Quina realitat vau trobar?
Vam topar amb una situació for-
ça desesperant de vulneració dels 
drets humans, de desesperació, 

A El Periódico de Catalu-
nya que juntament amb  
Fundesplai, ha impulsat 
un programa de colònies 
d’estiu, una iniciativa inè-
dita que té per objectiu 
apropar a totes les famí-
lies unes activitats de 
lleure, de la màxima qua-
litat i molt assequibles.

Al ministre de Defen-
sa, Pedro Morenés, per 
promoure activitats di-
rigides als menors, com 
per exemple la que es 
va fer amb motiu del 
dia de les Forces Arma-
des a Figueres, on es 
convidava nens a em-
punyar fusells i a vestir 
uniformes. A Fundesplai 
apostem per l'educació 
per a la pau. 

A peu de carrer... per Josep Maria Valls

Viure 
amb la natura
S’acosta l’estiu, un dels mo-
ments més desitjats de tot 
l’any. És temps per estar en 
família i per descansar i també 
per connectar amb nosaltres 
mateixos. 
Activitats com el senderisme, 
les excursions i les passejades 
per la natura ens poden ajudar 
al retrobament individual i fa-
miliar. La Natura ens ajuda a 
relaxar-nos i a retrobar la sen-
sació de benestar que el ritme 
frenètic de la resta de l’any ens 
ha segrestat. 
Diuen que hi ha al menys qua-
tre beneficis que tots podem 
experimentar en contacte amb 
la Natura:
Ens ajuda a aclarir les idees. 
Després de tornar d’excursió 
notem el cansament físic i al-
hora el cap més àgil i despert! 
No hi ha res com mirar lluny, 
sentir les olors, gaudir del pai-
satge, escoltar els sons del bosc 
i centrar els sentits en el que 
ens envolta per ajudar-nos a 
pensar millor! 
Ens millora l’ànim i ens pre-
disposa al bon humor després 
d’haver fet esforç físic i del rep-
te assolit.
Ens dispara la creativitat i la 
capacitat de concentració.
I un dels millors guariments 
per al cos i l’ànima es fer una 
excursió en bona companyia.
Tot plegat fa que una de les 
tendències que darrerament 
agafa més ressò sigui parlar 
dels efectes terapèutics de la 
natura, un fet prou experimen-
tat que contraresta l’anomenat 
trastorn per dèficit de natura. 
A banda de la diagnosi cientí-
fica que se’n pugui fer, és ben 
cert que la societat tendeix a 
l’aïllament respecte a l’entorn 
natural, però ben lluny de 
promoure un ús utilitari de 
la natura per compensar-ho, 
hauríem de buscar la manera 
de retrobar-nos-hi de forma 
permanent.
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Entrevista a: anna Mas 
Monitora de l’esplai Giravolt, de Masquefa. Amb la Marta Cid i en David Minoves van conduir una 
furgoneta plena de material fins al camp de refugiats d’idomeni

El color
de la pinya

“Europa està agredint les 
persones que demanen refugi”

Anna Romeu 
Vicepresidenta 
Fundesplai

www.fundesplai.org

de molt poca dignitat humana. 
Milers de persones esperant 
que s’obrissin les fronteres i un 
munt de voluntaris i voluntàries 
ajudant-les a sobreviure...

dieu que en aquest cas no 
hem de parlar de “persones 
refugiades”...
... és que és un error de concepte! 
Una persona refugiada és aque-
lla que demana refugi i rep asil i 
acolliment. I el que està passant 
ara és que a Europa hem tancat 
les fronteres i no les estem aco-
llint. Per tant no els estem oferint 
refugi, sinó que les estem atacant 
i agredint de forma inhumà.

Què podem fer des dels es-
plais?
Des del món del lleure hem de 
col·laborar en la conscienciació 
dels nens i nenes. Són infants, 
però tenen dret a conèixer què 
passa en el món on viuen, i no-
saltres tenim el deure d’ajudar-
los a entendre-ho, sempre amb 
explicacions adaptades a cada 
edat. I tant des de la Federació 
com des dels esplais ens cal estar 
preparats perquè, en el moment 
en què arribin, puguem garan-
tir els drets dels infants, entre 
els quals el de l’educació i el del 
lleure.

Continueu? 
En tornar, a Masquefa hem creat 
una plataforma solidària. Treba-
llem en la recollida d’aportacions 
econòmiques i a ajudar volunta-
ris que hi vulguin anar. Molta 
part de la feina que hem fet són 
xerrades i conscienciació a les 
escoles i a tot arreu on ens han 
cridat per explicar l’experiència 
que hem viscut a Idomeni. La 
idea és participar en qualsevol 
acció solidària a través d’aquesta 
plataforma.
 Facebook: Furgoneta solidària  
 de Masquefa

Fes el teu 
donatiu! 
fundesplai.org

902 10 40 30

  Envia FUNDESPLAI
per SMS al 28034 i 

faràs un donatiu de 1,20€
Servei d’SMS solidari operat per Air Ebites. 

Apartat 287, 08184 BCN, + 18 att. 900900136,  
fundacio@fundesplai.org. Cost 1,20€

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

Denunciem les políti-
ques migratòries de la 
Unió Europea encamina-
des a aixecar murs i a 
controlar els fluxos mi-
gratoris de les persones 
i que vulneren els drets 
humans, la dignitat de 
les persones desplaça-
des i la responsabilitat 
d’acollida derivada de la 
legislació internacional.


