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Les
monitores
i monitors
ens
interpel·len
Un any més, a Fundesplai impulsem la
campanya “Un es tiu
p er a tothom!”, amb
l’objectiu de recaptar
fons i poder becar les
colònies i casals d’aquells infants que es
troben en situació de
vulnerabilitat.

Fundesplai.

Comença "Encerta l'estiu-Un estiu per a tothom!"

Festa Esplai,
diumenge
12 de maig

Engega la campanya
d'estiu amb més de
1.300 activitats

Més de 50 activitats lúdiques i educatives per
a totes les edats el diumenge 12 de maig d’11
a 17 hores a la gran celebració anual de Fundesplai al Parc Nou del Prat
de Llobregat.

pàg.
Tercer Sector

Enguany, els anuncis
de la campanya han
pres com a protagonis tes els milers de
monitors i monitores
que s’han for ma t i
p rep ara t p er or ganitzar les activita ts
d’estiu.

Suport a entitats
esportives
Suport Associatiu
amb la Diputació de
Barcelona enforteix
30 entitats esportives
amb un assessorament
integral.

Nin gú mill o r qu e
elles i ells sab en el
que repres enta p er
als infants i adolescents la p ossibilitat
de participar en unes
colònies, casals, campaments o camps de
treball: gaudir de la
natura, amb els amics,
adquirint autonomia,
compromís i valors.
Créixer.
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Si encara no heu vist
el vídeo de la campanya a les televisions o
a les xarxes, busqueulo i compartiu-lo. A la
con trap orta da d’aquest Diari en trobareu el codi QR.
El missa t ge d e les
monitores i monitors
in ter p el·la to t hom:
“Fem possible un estiu per a tothom! Ens
hi ajudes?”.

7

Joves

Tamb é ningú millo r
que els equips educa tius p er entendre
la injustícia que representa que un de cada
tres infants no hi pugui participar. Això és
el que ens assenyala
l’Index AROPE de l’INE
- Idescat 2017, que situa en un 29,5% el
percentatge d’infants
que a Catalunya viu en
risc de pobresa.
El vídeo de la campanya recull directament
el que pensen les monito res i m o nito r s.
I també el seu clam
d’ajuda, perquè, entre
totes i tots, puguem
transformar aquesta
realitat.
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Joves en situació
d’arrelament

Fundesplai ja ho té tot a punt per aquest estiu! Bressols, casals, colònies, campaments, camps de treball
i colònies en família, més de 1.300 activitats i 68.000
places per a infants i joves dels 0 als 25 anys i famílies
conformen la campanya “Encerta l’Estiu – Un estiu

per a tothom!”. A més, com cada any, Fundesplai mobilitzarà administracions públiques, empreses, organitzacions i particulars per recollir fons per becar
infants en situació de vulnerabilitat social.
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El programa Acole
ofereix formació, suport
i acompanyament a
persones joves que es
troben en situació d’arrelament al nostre país.
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8-9

Eleccions

La infància com
a prioritat per a
les municipals

Georgina Oliva

La Plataforma d’Infància de Catalunya, de la qual
Fundesplai forma part, ha elaborat un document en
el context de les properes eleccions municipals que
posen a la infància en el centre de les propostes
polítiques. Unes prioritats que parteixen de la base
que les millors polítiques de cohesió social són les
d’infància.
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Entrevistem a la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de
la Generalitat que ens
parla dels joves menors
immigrants, la importància del lleure educatiu i
més coses!
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