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Fem possible
“Un estiu per
a tothom”?

Igualtat d’oportunitats. Les colònies afavoreixen la igualtat d’oportunitats en la infància. FOTO: JORDI PLAY

Equitat

El 2017 es van atorgar 5.387 beques d’estiu, un 4% més que l’any anterior

Moltes i molts fan possible
“Un estiu per a tothom!”
@fundesplai

Sílivia
Bartrina

Nova gimcana solidària de Fundesplai

L

a col·laboració de
molts fa possible cada any
que milers d’infants
i joves en situació de
vulnerabilitat puguin
gaudir de casals i colònies d’estiu gràcies a
la campanya “Un estiu
per a tothom!” que impulsa Fundesplai.
L’any 2017, l’entitat va
atorgar 18.711 ajuts i
beques per garantir els
drets i la igualtat d’oportunitats en la infància.
D’aquesta xifra, 5.387
beques es van atorgar per
a casals i colònies d’estiu,
la qual cosa representa
un increment del 4% respecte al 2016. A més, cal
sumar en aquest període
estiuenc les 725 ajudes
per a vacances en família, que van permetre a
moltes persones gaudir
d’uns dies de descans a
la natura.

Molts suports
per a l’equitat

Aquesta iniciativa que
impulsa Fundesplai
des de 2011 ha comptat
sempre amb el suport de
moltes administracions
públiques, empreses,
organitzacions i parti-

Beques. @puntopé, l’equip guanyador de la 5a edició de la Gimcana, que va recollir fons
per atorgar 25 ajuts.

La Gimcana Solidària
és una iniciativa que
busca recaptar fons
per a la campanya de
beques mitjançant l’organització de diferents
activitats lúdiques i
que compta amb la
participació de moltes
de les persones vinculades a Fundesplai.
El divendres 11 de maig
es va fer la cloenda de
la 5a edició, que va recollir un total de 50.000

culars que han permès
cobrir les peticions de
beques. Així, aquests
ajuts es poden atorgar
gràcies als fons aportats
pel Ministeri d'Afers Socials i Igualtat, la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona,

euros, on s’inclouen
les accions dels equips
i d’altres organitzades
per l’entitat. L’equip
vencedor va ser @puntope, que amb les seves
accions va permetre
assolir la xifra de 25
beques per a infants.
En el mateix acte es va
donar el tret de sortida
a la 6a edició de la
Gimcana, que aquest
curs se centrarà més en
esdeveniments de format mitjà o gran com

l'Obra Social "la Caixa",
la Fundació Probitas o
AvantGrup-Bardet, entre
d'altres.
A banda d’aquestes beques atorgades directament, molts esplais
també han comptat amb

concerts, espectacles,
sopars solidaris, etc. on
les persones es puguin
sumar individualment
per col·laborar i no
tant en petites accions
d’equips.
L’acte del dia 11 va
comptar amb l’actuació
introductòria del monologuista Edu Mutante,
que va oferir un espectacle ple d’humor que
va servir per començar
de manera divertida la
Gimcana.

ajuts dels seus municipis
o d’iniciatives com Caixa ProInfància. En total,
l’import destinat a becar
infants que van participar en activitats d’estiu
de les entitats federades
a Fundesplai va superar
el milió d’euros.

Talonaris
d’autofinançament

Una de les iniciatives que
tradicionalment promou
Fundesplai i que aquest
any també està disponible són els talonaris
d’estiu.
És una opció que s’ofereix
a les famílies que, tot i no
trobar-se a l’atur o en risc
d’exclusió social, poden
dubtar sobre si apuntar
els seus fills i filles per les
incerteses econòmiques
que puguin travessar.
Les famílies interessades
poden obtenir 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 Fundesplai. Les butlletes d’aquest talonari
tenen el valor d’una setmana de colònies. Per
tant, si la família ven les
butlletes a familiars, amigues i amics, companyes
i companys de feina, etc.
pot aconseguir cobrir el
cost total de les colònies.

Fes el teu donatiu a

www.fundesplai.org
o al telèfon

902 10 40 30

Un any més, després de Sant Joan
comença la campanya d’activitats d’estiu. Milers d’infants
i joves a Catalunya
marxaran de colònies, campaments,
rutes o camps de
treball. Per més que
ho hàgim explicat
mil i una vegades,
no ens cansem de
repetir el que poden
representar aquestes activitats per als
nens i les nenes. Potser la millor manera
d’entendre-ho és
cada vegada que ens
trobem adults que
ens expliquen que el
millor que els ha passat a la vida va ser el
seu pas per l’esplai i
l’experiència concreta d’aquella excursió
o aquelles colònies.
Gaudir de la naturalesa, amb els amics,
adquirint autonomia, compromís i valors. Creixent. L’experiència és encara
molt més significativa quan en l’àmbit
familiar no es té opció de sortir del barri
o del poble. Quan les
colònies esdevenen
l’única sortida que
es fa al cap de l’any.
Conscients de la importància educativa i
vivencial de les colònies i de la necessitat
de vetllar pel dret de
tots els infants de poder-ne gaudir, des de
Fundesplai impulsem un any més la
campanya “Un estiu
per a tothom”, per
recaptar fons i poder
becar aquells infants
que es troben en situació de vulnerabilitat. L’any passat
vam atorgar més de
5.300 beques. I ho
vam poder fer gràcies a persones com tu.
Ens ajudes a aconseguir que aquest
estiu tots els infants
tinguin les mateixes
oportunitats?

