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Prenem
partit per la
infància!
Publiquem el nostre
diari just quan estem
en plena campanya
electoral. Al marge de
les circumstàncies totalment excepcionals
en què es desenvolupen aquests comicis,
d es d e Fund esplai
volem fer una crida
p erquè tot hom —i
els responsables polítics els primer s—
prenguem partit p er
la infància. Si bé els
indicadors de risc de
p obresa en menors
de 18 anys han millorat una mica aquest
darrer any, encara se
situa en un 26,6%.
Una dada molt preocupant, a què hem de
sumar la constatació
que a casa nostra la
p obresa s’es tà cronifi can t. Les famílies que es van veure

Prop de 85.000 infants d’esplais i escoles prenen part en
aquesta iniciativa per promoure la igualtat i la violència zero
Fundesplai.

Escola catalana
La societat civil defensa el model educatiu
català de cohesió, convivència i democràcia.
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una proposta educativa
per la igualtat de gènere
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Escoles

Som presents
a més escoles
Prop de 1.700 alumnes
i 27 centres educatius
s’han incorporat
aquest curs 2017-2018
als programes escolars
de Fundesplai.
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Joves

Cal extremar
els esforços
per la
igualtat
d'oportunitats

Davant d’aquest escenari cal extremar els
esforços per lluitar a
favor de la igualtat
d’oportunitats de les
famílies, dels joves i,
esp ecialment, d els
infants. Nenes i nens
són ciutadanes i ciutadans del pres ent
i, com no es cansem
de repetir les entitats
d’infància, no poden
esperar.
Per tot plegat, des de
Fundesplai fem una
crida als p olítics, a
les institucions i, per
d esco mp ta t, a les
empreses, entitats i
ciutadania, a prendre
partit per la infància.
I a fer-ho ara!

Projecte Mirall

A. Valle

afectades per la crisi
ho tenen més difícil
que la resta per prosperar, per sortir de la
situació de pobresa.
Això es deu a la inestabilitat dels llocs de
treball, sobretot entre
els joves, que els instal·la en una situació
de precarietat.

Prop de 85.000 alumnes dels esplais i les escoles on
Fundesplai està present participaran en les activitats
educatives d’“Encoratja’t”. La proposta pretén sensibilitzar sobre la igualtat de gènere i la violència zero i

es desenvoluparà durant els cursos 2017-2018 i 20182019. A la fotografia, un dels mosaics humans en forma
de cor que van fer els infants de l'escola Sant Martí de
Barcelona.
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Iniciativa adreçada a
joves immigrants en
situació de vulnerabilitat
que ofereix formació i
acompanyament per a la
inserció sociolaboral.
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La seu de Fundesplai

CENTRE ESPLAI

fa 10 anys!
La seu de Fundesplai al barri de Sant Cosme, el
Prat de Llobregat, ha fet 10 anys aquest 2017.
Un equipament al servei dels infants, els joves,
les famílies i el Tercer Sector que inclou un
alberg de joventut, aules de formació i espais
per a les entitats. Una recent enquesta indica
que veïnes i veïnes valoren amb un 7.8 sobre
10 el seu impacte al barri.
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Carles Grau

Entrevistem el recentment nomenat director
general de la fundació
Mobile World Capital,
responsable del congrés
de mòbils de Barcelona,
i patró de Fundesplai.
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