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En el marc de la campanya “Pre-
nem partit per la infància”, Fun-
desplai organitza el 2n Sopar 
Solidari amb la col·laboració de 
la prestigiosa xef Ada Parellada 
a CENTRE ESPLAI (el Prat de Llo-
bregat), el dilluns 11 de desem-
bre. La recaptació es destinarà 
a la infància vulnerable.

Enguany, l’objectiu de la convo-
catòria és doble: recaptar fons 
per a la campanya “Prenem partit 
per la infància!” per garantir els 
drets i la igualtat d’oportunitats 
dels infants en situació de vulne-
rabilitat i celebrar els 10 anys de 

la inauguració de CENTRE ESPLAI.

Els diners recaptats es destinaran 
a beques i ajuts per a menjadors, 
colònies, activitats de lleure i 
reforç escolar per a infants en 
situació vulnerable.

Ada Parellada dirigeix 
el restaurant Sem-
proniana a Barcelona, 
imparteix tallers 
de cuina per a 
adults i també 
per a infants i 
participa en moltes 
iniciatives socials.

2n Sopar Solidari amb Ada Parellada
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 prenem partit per la infància El 2n Sopar Solidari de Fundesplai, amb Ada Parellada, 
marca l’inici de la campanya de captació de fons

Fundesplai demana a tothom que 
“prengui partit per la infància”
Fundesplai engega 

la tercera edició 
de “Prenem partit 

per la infància”, la 
campanya que concen-
tra tots els esforços 
educatius i socials per 
tal de revertir la situa-
ció de vulnerabilitat en 
què es troben milers de 
nens i nenes del nostre 
país. Segons l'Enquesta 
de Condicions de Vida 
2016 (INE-Idescat), la 
taxa AROPE assenyala 
que el 26,6% de me-
nors de 18 anys a Cata-
lunya viu per sota del 
llindar de la pobresa i 
veu compromès el seu 
accés a tots aquells 
serveis que no estan 
degudament coberts, 
com ara l’alimentació, 
l’atenció i l’educació 
en el lleure.
 
Tot i que la taxa de risc 
de pobresa en menors de 
18 anys ha millorat, s’es-
tà produint un procés de 
precarització de les condi-
cions econòmiques de les 
famílies i de cronificació 
de la pobresa, sobretot de 
les que tenen fills petits a 
càrrec.

Per això a Fundesplai con-
videm tothom que “pren-
gui partit” per la infància 
fent-se soci o sòcia de l’en-
titat o fent una aportació 
econòmica. Tots els fons 
es destinaran a beques i 
ajuts perquè els infants 
en situació de risc puguin 
accedir al menjador, colò-

com fer el teu donatiu?

Els fons recaptats es destinaran a becar infants en risc d’exclusió social

Entrant a 
www.fundesplai.org/dona

Trucant al 
93 551 17 71

Necessitem la teva col·l a b orac ió!

Amb 35€ bequem 
una setmana 

de menjador escolar

Amb 200€ bequem 
una 

setmana de colònies

Amb 50€ bequem 
un mes d’activitats 

de lleure i reforç escolar

per als infants en situació 
de vulnerabilitat.
 
Aquesta mobilització ha 
comptat amb el suport de 

la Generalitat, la Diputa-
ció de Barcelona, el Minis-
teri de Sanitat, Serveis So-
cials i Igualtat, diferents 
ajuntaments, entitats com 

l’Obra Social “la Caixa” i 
Fundació Probitas, em-
preses com Avantgrup 
Bardet i moltes perso-
nes particulars.

Gairebé 5.400 
beques per a 
casals i colònies 
d’estiu
Un dels principals ob-
jectius de la campanya 
de captació de fons és 
per garantir la partici-
pació dels infants en 
les activitats d’estiu. 
Aquest any 2017 Fun-
desplai ha realitzat un 
total de 1.221 activi-
tats, amb 65.669 parti-
cipants. Per tal de ga-
rantir l’equitat, des de 
Fundesplai s’han ator-
gat directament  5.387 
beques, 201 més que 
l’estiu anterior.

nies, activitats de lleure i 
reforç escolar.  Gràcies a 
la campanya, l’any 2016 
Fundesplai va poder ator-
gar 17.271 ajudes i beques 

El Periódico, la millor informació de 
teatre i ara també la millor butaca

entrades.elperiodico.cat

Des de les entitats socials 
sovint parlem que treba-
llem per a la transforma-
ció social, que les nostres 
accions tenen impacte en 
la millora de l’entorn i en 
la vida de les persones. 
Però com ho mesurem 
això? Com sabem que 
les nostres accions tenen 
impacte? Fa un temps 
que estem immersos a 
mesurar l’impacte social 
i, encara que difícil, és 
important per rendir 
comptes als nostres socis, 
als nostres finançadors, a 
la societat en general.
Però, per què fem el 
que fem? Sovint viatjo 
a l'Amèrica Llatina per 
compartir amb altres 
entitats projectes per 
canviar la realitat. Un cop 
al Brasil em van preguntar 
que si la nostra entitat, 
Fundesplai, no existís, 
què passaria? Com seria 
el món? La veritat és que 
sovint em faig aquesta 
pregunta i molts cops 
penso en el somriure 
d’aquell infant quan va de 
colònies i especialment 
en el de la seva mare, 
que sap que sense ajuda 
li seria impossible que el 
seu fill hi anés; en aquella 
jove adolescent mare 
d’un nadó que encara 
que ho té difícil, lluita per 
formar-se i tenir un futur 
millor per a ella i per a la 
seva filla; en aquell jove 
que pensa que tothom 
l’ha abandonat a la seva 
sort i que descobreix 
que no està sol i que pot 
compartir projectes i feina 
amb altres.
Si no existíssim, milers 
d’infants i joves, durant 
molts anys, pensarien que 
el món és una mica més 
trist i complicat. Ajuda’ns, 
et necessitem per arribar 
encara a més mons, i 
aconseguir més somriures. 
Prenem partit!

Si no existíssim…


