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treballant les escoles on 
Fundesplai és present i 
els esplais que en formen 
part durant tot aquest 
curs i l'anterior.

un estiu amb 
moltes novetats
L’habitual oferta de casals 
per a infants dels 3 als 12 
anys incorpora aquest 
2019 algunes propostes 
innovadores. La primera, 
un casal que es realitzarà 
al Born Centre de Cultura 
i Memòria de Barcelona. 
L’arqueologia i la història 
seran els eixos principals 
de les activitats, que ser-
viran perquè noies i nois 
puguin fer un documental 
audiovisual on expliquin a 
la seva manera les coses 
apresses.

La segona és un casal per 
a joves de 12 a 16 anys 
a l’Institut Josep Pla, 
també de Barcelona, 
una proposta lúdica ori-
ginalment pensada per 
a infants però adaptada 
en aquest format per a 
joves. Del 25 de juny al 
12 de juliol, els i les jo-
ves podran iniciar-se en 
el món de l’animació i 
l’stop-motion, participar 
en geocerques (gimcanes 
que fan servir la geoloca-
lització dels mòbils), fer 
rutes urbanes i també 
excursions a la platja i 
la piscina.

més, del 2 al 7 de setem-
bre es farà un segon torn 
centrat en el periodisme 
i humor. 

Una altra proposta vincu-
lada al món del reporte-
risme seran les colònies i 

periodisme i natura
El periodisme també tin-
drà un gran protagonisme 
en l’estiu de Fundesplai. 
De l’1 al 6 de juliol es farà 
a Centre Esplai (el Prat 
de Llobregat) la segona 
edició del campus de pe-
riodisme de l’Ara i Fun-
desplai, on noies i nois de 
12 a 14 anys participaran 
en tallers dinamitzats per 
periodistes com Antoni 
Bassas, visitaran redac-
cions de ràdios i del ma-
teix diari Ara i espais com 
Mercabarna. De tot plegat 
hauran de fer un informa-
tiu final que presentaran a 
la cloenda de l’estada. A 

Participar en la 
creació d’un 
documental his-

tòric al Born, gaudir 
d’un munt d’aventures 
urbanes i aprendre 
noves tecnologies, 
fer investigacions en 
plena natura, apren-
dre anglès, practicar 
esports d’aventura o 
fer els primers passos 
com a periodistes són 
algunes de les activi-
tats que infants i joves 
podran gaudir aquest 
estiu amb Fundesplai. 

La campanya, que por-
ta per lema “Encerta 
l’Estiu – Un estiu per a 
tothom!”, aquest 2019 
ofereix més de 1.300 ac-
tivitats i 68.000 places en 
casals, colònies, campa-
ments, camps de treball i 
vacances en família. Són 
activitats organitzades 
directament per Fun-
desplai i pels 113 esplais 
i projectes de lleure que 
en formen part.

A més, com cada any tam-
bé posarà l’accent en el fet 
que les vacances siguin un 
temps de lleure inclusiu. 
Per tal d’aconseguir-ho, 
Fundesplai vol mobilitzar 
administracions públi-
ques, empreses, entitats i 
persones particulars per 
tal d’aconseguir fons per 
atorgar beques a infants 
en situació de vulnera-
bilitat social. Per tal de 
garantir l’equitat, des de 
Fundesplai es van atorgar 
l’estiu de 2018 un total de 
5.281 beques a infants en 
situació de risc.

El caràcter educatiu és un 
altre dels elements dife-
rencials de les activitats 
d’estiu de Fundesplai. 
Totes tenen cada any un 
fil conductor, una pro-
posta educativa, que cada 
any se centra en un àmbit 
diferent. Aquest 2019 és 
“Encoratja’t”, per la igual-
tat de gènere i la violèn-
cia zero, i que han estat 

 “Encerta l’estiu - un estiu per a tothom!”. Casals arqueològics, d’història, per a joves, campus i colònies de periodisme, campaments de voluntariat ambiental... algunes de les més de 1.300 activitats  

Fundesplai posa en marxa una campanya d’estiu 
amb més de 68.000 places i moltes novetats

monogràfic 

camps de treball d’El Pe-
riódico i Fundesplai. Cinc 
tandes de colònies per a 
noies i nois de 7 a 12 anys i 
dos camps de treball de 13 
a 17 anys que es fan a ca-
ses de colònies i terrenys 
d’acampada situats als 
millors entorns naturals 
que inclouen activitats 
com rutes en caiac, parc 
d’aventura, excursions... 
i un misteri que hauran 
d’investigar, resoldre i 
explicar els participants.

Oferta per a 
totes les edats
A part d’aquestes nove-
tats, Fundesplai posa a 

disposició de les famílies 
un munt d’activitats per a 
totes les edats.

Per als més petits, bres-
sols d’estiu (0-3 anys), 
amb espais i activitats 
adaptades per a aquesta 
etapa. A partir dels 3 i 
fins als 12 anys, els tra-
dicionals casals, on en 
un entorn proper nenes 
i nens participen en un 
munt d’activitats, tallers, 
excursions... però al mig-
dia o primera hora de la 
tarda tornen a casa.

Dels 7 als 13 anys, noies 
i nois participen en les 

Encoratja’t. A l’estiu es continua amb la proposta educativa “Encoratja’t”, per la igualtat de gènere i la 
violència zero. FOTO: JORDI PLAY

Joves. Campaments, camps de treball i rutes, la principal oferta pels joves aquest estiu. FOTO: A. VALLE remar al pantà de Sau. Venir de colònies amb Fundesplai permet gaudir d’aquest increïble entorn na-
tural. FOTO: JORDI PLAY

@alfonsValle

Alfons 
Valle 

un estiu refrescant. Totes les activitats d’estiu inclouen activitats i jocs d’aigua 
i bona part, piscina. FOTO: JORDI PLAY

Campus de 
periodisme 
o camps 
de treball 
ambientals 
són algunes de 
les activitats 
destacades


