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Inclusiu

Fundesplai preveu donar 5.700 ajuts per a colònies i casals, un 10% més que l’any passat

En marxa la campanya de captació
de fons per a beques d’estiu
"Un estiu per a tothom!"
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L

a Fundació
Catalana de
l’Esplai (Fundesplai) fa un crida a
la col·laboració de la
ciutadania, entitats,
administracions i
empreses perquè els
infants en situació de
vulnerabilitat també puguin gaudir de
l’estiu en colònies i
casals. L’objectiu del
2017 és recaptar prou
fons per donar 5.700
beques, un 10% més
que l’any passat.
El nombre de beques emmarcades en la campanya
"Un estiu per a tothom",
no ha parat de créixer des
que se'n va posar en marxa el projecte, el 2011. De
les 1.029 beques que es
van aconseguir el primer
any, es va arribar a les
5.186 l’any passat. És a dir,
en sis anys, la xifra gairebé
s’ha multiplicat per sis.

En sis anys,
Fundesplai
gairebé ha
multiplicat per
sis les beques
Perquè el programa de
beques tiri endavant,
l’esforç de la ciutadania
és clau, de la mateixa manera que ho són les aportacions del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, la Diputació de
Barcelona i la Generalitat, a banda dels donatius
d’entitats com la Fundació ProBitas.

Gimcana solidària
i autofinançament

A més, part del que es recapta prové de la Gimcana Solidària Cims per la
Infància, un joc de competició per equips, obert
a tothom, que Fundesplai
organitza des de fa cinc
anys. De les 5.186 beques
que es van donar el 2016,
prop de 1.200 es van no-

Igualtat
d’oportunitats

Necessitem l’ajut de tothom!
Tot i els fons de què ja es disposa, la demanda de beques
encara és superior i va en augment.
Per aquest motiu, Fundesplai reitera la seva crida a tothom
perquè col·labori fent un donatiu a través
del telèfon 902 10 40 30 o del web www.fundesplai.org.
drir de les activitats de la
gimcana.
Una de les principals activitats d’aquesta iniciativa va ser pujar diferents
cims, de manera que amb
cadascuna de les excursions cada grup guanyava
punts que es convertien
en diners per a la cam-

panya de beques. A més,
també es van organitzar
sopars solidaris, concerts,
festivals de ball, paellades
i vendes de xocolatines,
entre altres accions col·lectives, i es van sumar
gairebé 60.000 euros.
L’altra iniciativa que
impulsa Fundesplai per

garantir que infants i
adolescents es puguin
inscriure a colònies i casals d’estiu és la de l’autofinançament, una opció
que s’ofereix a les famílies que, tot i no trobarse a l’atur ni en situació
de risc social, passen per
un moment d’incertesa
econòmica. Per aconse-

guir els diners que costa
la inscripció, la persona
interessada haurà de vendre a coneguts, familiars
o amics un talonari de
butlletes de participació
en un sorteig d’una estada d'un cap de setmana
per a quatre persones en
una casa de colònies de la
Fundació.

Victor Küppers, a la presentació
de la 5a Gimcana Solidària
El dijous 27 d’abril a
Centre Esplai es va fer
la cloenda de l’edició
de 2016 i la presentació de la 5a edició de
la Gimcana Solidària
Cims per la Infància,
la competició lúdica i
recreativa per equips
que lluita per aconseguir que tots els
infants i joves puguin
gaudir del dret a fer
unes activitats educatives de qualitat i no
en quedin exclosos per
motius econòmics.
A la part de la cloenda
es va fer el lliurament
de premis als equips
Financial Times (3a
posició), ACCC Returns
(2a posició) i Sesco
Team (1a posició), que
van rebre uns obsequis

de la Cooperativa Falset
Marçà.
La presentació de la
nova edició de la Gimcana va comptar amb

la participació especial
de Victor Küppers,
formador i conferenciant, que va parlar entorn
de la importància de

l’actitud personal com
a element motivador i
dinamitzador tant en
l’àmbit personal com
professional.

Fa pocs dies, l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) aportava
noves dades de les
condicions de vida a
Catalunya de 2016.
Malgrat evidenciar-se'n
una tímida millora, la
taxa de risc de pobresa
continua sent alarmant.
Més del 60% de les
llars catalanes reben
algun tipus de prestació
social, i el 19,2% de la
població continua per
sota del llindar de risc
de pobresa, que afecta
especialment encara
els menors de 16 anys
(24%).
Els difícils equilibris
de l’economia familiar
d’aquestes persones
impedeixen, encara amb
massa freqüència, que
els seus infants puguin
participar d’activitats de
lleure educatiu.
Colònies i campaments
no són només uns dies
de vacances. Són experiències úniques, que
ajuden a desenvolupar
globalment els infants.
Són activitats de gran
valor pedagògic que
fomenten l’autonomia, la
participació i convivència, l’autoestima i valors
com la solidaritat i la
iniciativa. Els jocs de nit,
les excursions, parar la
taula, rentar carmanyoles i fer les habitacions,
el bivac sota els estels,
són moments especialment significatius per
als infants i els seus
aprenentatges socials.
No ens podem permetre
com a societat que aspira a ser justa, que una
part important d’infants
es quedi al marge d’aquestes experiències per
raons econòmiques. La
igualtat d’oportunitats
en l’educació passa per
garantir el dret de tots
els infants a les activitats de lleure. L’equitat
és responsabilitat del
conjunt de la ciutadania.
Tots som apel·lats a organitzar-nos i a aportar
el nostre compromís
social pel dret al lleure.
Fem que sigui possible
un estiu per a tothom!

