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Sostenibilitat
Centre Esplai 
va acollir el IV 
Fòrum d’Escoles 
Verdes del Baix 
Llobregat

pàg.11

Tercer Sector
Suport Associatiu reuneix 
més de 150 representants 
d’entitats per analitzar la 
protecció de dades

pàg. 5

Escoles
Anàlisi de l’enquesta 
que ha fet Fundesplai 
sobre els 
menjadors escolars  

pàg. 6fundesplai 

la campanya “Prenem 
partit per la infància” 
arranca el dilluns 10 
de desembre amb la 
celebració a Centre Esplai 
de la tercera edició del 
Sopar Solidari a favor de 
la infància de Fundesplai 
que, un any més, compta 
amb la col·laboració de 
la prestigiosa xef barce-
lonina ada Parellada. En 
el transcurs del sopar els 
assistents podran conèi-
xer testimonis de per-
sones beneficiàries dels 
projectes socioeducatius 

3a edició del Sopar 
Solidari a favor de la 
Infància de Fundesplai

Segons dades de 
l'INE-Idescat 
de 2017, l'índex 

AROPE assenyala que 
a Catalunya el 29,5% 
dels menors de 18 anys 
viuen en situació de risc 
de pobresa. Gairebé un 
de cada tres! I el que és 
encara pitjor: aquest 
índex ha augmentat tres 
punts en relació amb 
l'any passat. Per aquest 
motiu, Fundesplai 
reprèn la campanya de 
sensibilització i capta-
ció de fons “Prenem 
partit per la infància”, 
amb què l’any passat 
es van atorgar 18.711 
ajuts i beques per a 
colònies, menjadors 
escolars i activitats de 
lleure i suport escolar.

El passat 6 de novembre 
la Plataforma d'Infància 
de Catalunya (PINCAT) va 
celebrar una jornada amb 
un títol molt eloqüent: "In-
vertir en infància és garan-

igualtat d’oportunitats. L’objectiu de la iniciativa és que tots els infants puguin participar en el menjador escolar, colònies, extraescolars, activitats de reforç... FoTo: joSEP M. VallS

tir els seus drets." Durant la 
trobada es va explicar que 
el nostre país ja compta 
amb els marcs legals i ins-
truments executius per 
garantir el benestar de la 
infància: des de la Llei de la 
infància de 2010 i el Pacte 
per la Infància, signat amb 
un amplíssim consens al 
juliol de 2013 a Catalunya, 
fins a la recentíssima cre-
ació de l'Alt Comissionat 
per a la lluita contra la 
pobresa infantil, depenent 
directament del departa-
ment de presidència de 
Pedro Sánchez, en l'àmbit 
espanyol. Però tots aquests 
instruments no serveixen 
per a res si no es doten de 
les partides pressupostàri-
es necessàries, que com a 
mínim haurien igualar la 
mitjana europea de recur-
sos destinats a la infància, 
que és del 2,4% del PIB.

La jornada de la PINCAT 
va acabar amb un manifest 
on es reclamava que les 
polítiques socials se situïn 
en el centre de tots els pro-
grames i projectes polítics, 
especialment aquells des-
tinats a la infància, i que la 

reducció de les desigualtats 
es converteixi en el princi-
pal objectiu dels pressu-
postos i esforços públics.

I mentrestant, què? Men-
trestant no podem perme-
tre que milers de nens, 
nenes i joves segueixin vi-
vint les conseqüències de 
l'incompliment dels seus 
drets i la manca d'igualtat 
d'oportunitats.

Des de Fundesplai ho 
constatem en el nostre dia 
a dia de treball a peu de 
carrer, als centres d'esplai 
i a les escoles: ho veiem en 
els nens amb necessitats 
educatives especials que 
durant les hores lectives 
estan acompanyats per un 
monitor/a de suport, però 
que en l'espai del migdia 
i del menjador escolar no 
disposen d'aquesta ajuda. 
O en aquells pares i mares 
que a mig curs es queden 
a l'atur i que han de treure 
els seus fills del menjador 
escolar perquè, fora de 
termini, no poden dema-
nar beca. O en les famílies 
de classe mitjana afectades 
per la crisi, que no es veuen 

a si mateixes com a desti-
natàries dels serveis socials 
i no demanen ajuda perquè 
el seu fill o filla pugui anar 
de colònies o participar en 
activitats de lleure. Són 
només tres exemples. 
Però totes aquestes situa-
cions acaben de la mateixa 
manera: amb un nen o una 
nena que veu compromesa 
la seva capacitat de parti-
cipar en activitats d'educa-
ció, alimentació, atenció i 
oci, que són molt impor-
tants per a la seva salut, 
creixement i felicitat.

És per aquest motiu que 
des de Fundesplai activem 
un any més la campanya 
"Prenem partit per la infàn-
cia!". L'objectiu és recaptar 
fons per poder atorgar be-
ques i ajudes perquè nens i 
nenes en situació de vulne-
rabilitat puguin anar de co-
lònies, al menjador escolar i 
a activitats de lleure i reforç 
escolar. L'any passat vam 
aconseguir atorgar més 
18.711 beques i ajuts i això 
només ho podrem tornar a 
fer si aconseguim mobilit-
zar tota la societat i "pre-
nem partit per la infància".

de Fundesplai i també 
gaudir d’actuacions 
musicals. Un any més, 
el sopar compta amb la 
col·laboració d’empreses 
solidàries com Cafès No-
vell, Caves Vallformosa,la 
Cooperativa Falset Marçà 
o autocars Bardet.

Entrant a 
www.fundesplai.org

@fundesplai 

Sílivia 
Bartrina

amb 35€ 
bequem 

una setmana de 
menjador escolar

amb 290€ 
bequem 

una setmana 
de colònies

amb 50€ 
bequem 

un mes d’activitats 
de lleure i 

reforç escolar

 Campanya. Nova edició de “Prenem partit per la infància”, que l’any passat va atorgar més de 18.000 beques

fundesplai mobilitza la societat a 
favor de la igualtat en la infància


