79
Diari

Formació

juny 2018

www.fundesplai.org
L'editorial

L’hora de
la política
Co m en cem a qu es t
mes de juny amb un
nou govern a Catalunya presidit p er Joaquim Torra i amb una
inesperada moció de
censura al nivell estatal que s’ha traduït en
un nou executiu liderat
p er Pedro Sánchez,
que tindrà per principal objectiu situar-se
a les antíp o des del
anter ior gover n de
Rajoy, enrocat i tacat
per les sentències de
corrupció.

Vacances de lleure. Les activitats d’estiu de Fundesplai aposten per

Encoratja’t, la proposta educativa per la igualtat de gènere i la violència zero

Casals i colònies

en

atjades

Ara és l’hora de la política. En lletres majúscules. A nivell territorial,
però també per garantir
el benestar de les persones i, en especial,
dels col·lectius més
necessitats.

Alumnes amb diversitat
funcional participen en
els cursos de formació
de Fundesplai.
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Entitats

Suport
associatiu
als municipis

Aquest canvi d’escenari hauria de facilitar
una solució p olítica
per a un problema, el
de la relació de Catalunya i Espanya, que
com tantes vegades
s’ha repetit és de caràcter polític. Durant
ma ss a t emp s s’ha
deixat enquistar, quan
no podrir, aquest debat. I el pitjor és que
la inacció dels polítics
ha donat pas a la delegació al poder judicial, amb derivades
imp revisibl es, co m
l’empresonament de
representants electes,
la rep ercussió sobre
les seves famílies i, en
concret, la vulneració
del dret dels fills menors a veure els seus
pares i mares.

Suport Associatiu treballa un projecte per
promoure la igualtat
entre les entitats esportives de Sant Cugat.
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Joves

Edufilms
Casals, colònies, campaments, camps de treball... En
total, Fundesplai ofereix aquestes vacances més de
68.000 places dintre de la campanya “Encerta l’Estiu

– Un estiu per a tothom”, que incorpora activitats per
educar en la igualtat de gènere i la no violència

pàgs.

J.M. Valls

En paral·lel, aques t
debat, el de Catalunya, no ens hauria de
distreure de la necessitat urgent de donar
resp os ta als grans
temes d e l’agenda
s ocial. Els any s de
crisi han disminuït els
estàndards de l’estat
del benestar, arribant
a uns índex inacceptables com, i només per
posar dos exemples,
el 26,6% dels menors
de 18 anys vivint en
situa ció de risc de
pobresa o el 30% d’atur en menors de 25
anys (per no parlar de
la precarietat de les
feines dels que tenen
la “sort” de treballar).

Inclusió

Segona edició d’aquest
festival de cinema, en
què els i les joves han
elaborat curtmetratges
de temàtica social.

3-6
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Monogràfic

Quatre eixos
educatius del

menjador
escolar

Alimentació saludable, foment de l’autonomia de
l’alumnat, educació per la
igualtat i la no violència i
donar veu als infants són
els pilars del model educatiu del temps del migdia de
Fundesplai.
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Antoni
Bassas
El periodista català repassa l’actualitat social
i política i ens parla del
seu nou llibre, Bon dia,
són les vuit!
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