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 “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 

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

Monitores i monitors. L’equip al càrrec de les activitats d’estiu està deguda-
ment format, té experiència i molta il·lusió per rebre infants i joves. FOTO: A. VALLE

remar al pantà de Sau. Venir de colònies amb Fundesplai permet gaudir d’aquest increïble entorn na-
tural. FOTO: JORDI PLAY

campus de periodisme. Els reconeguts periodistes Antoni Bassas i Toni Padilla, a la foto, impartiran unes 
classes al campus conjunt que organitzen l’ARA i Fundesplai. FOTO: ARA

 Opinió

Era l’estiu del 91. 
Lucia tenia 13 anys i 
una deficiència visual 
del 90% a un ull i el 
100% a l’altre. Havia 
crescut en un entorn 
de sobreprotecció i 
el campament que 
organitzàvem amb un 
grup d’adolescents 
que acabaven EGB 
suposava per a ella la 
possibilitat de demos-
trar-li a la seva mare 
la seva autonomia i la 
capacitat per enfron-
tar-se al món.

El primer gran repte va 
arribar a les poques 
hores de sortir de 
Cornellà. Ja a l’auto-
car, vam passar per 
Castellfollit de la Roca. 
Davant dels comenta-
ris de la colla, Lucia 
va reclamar que li 
expliquéssim què es-
taven veient. Una allau 
d’adjectius, paraules 
descriptives, noms per 
expressar emocions... 
i un somriure merave-
llós d’algú que està 
imaginant un paisatge 
somiat.

En arribar al campa-
ment vam garantir que 
les coses estiguessin 
sempre al mateix lloc, 
vam fer itineraris per 
desplaçar-nos a les 
tendes, al menjador i 
als lavabos.

El gran dubte va sorgir 
la nit abans de pujar 
al Puigsacalm. No és 
una ascensió fàcil i 
havíem de garantir la 
seguretat. Però Lucia 
s’ho havia guanyat 
com tots els altres. 
No vam ser capaços 
de privar-la del dret 
d’intentar-ho.

L’ascensió va ser tota 
una aventura, vam 
trigar força a arribar al 
cim, però mai oblidaré 
l’expressió de la seva 
cara davant del crit 
d’alegria de la resta 
en arribar a la creu. 
Lucia no podia veure 
la fantàstica vista de 
la vall, però percebia 
la brisa que acaronava 
el seu rostre, olorava 
l’aire pur i sentia l’es-
calfor de les vint-i-sis 
persones que l’havien 
acompanyat en l’aven-
tura. No necessitava 
demostrar res a ningú. 
Ni a ella mateixa. Sen-
zillament havia de ser 
i era LUCIA.
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Les cases de colònies, 
terrenys d’acampada 
i albergs de natura de 
Fundesplai són equi-
paments de primera 
qualitat, confortables i 
que compleixen totes les 
normatives de seguretat 
i ambientals. Són instal-
·lacions ideals tant per 
a les estades dels grups 
d’infants i joves com de 
les famílies a les vacan-
ces.

Aquest estiu 2019, dues 
de les cases estrenen 
nous espais. El primer 

és el nou parc d’aventu-
ra de la Rectoria de la 
Selva (navés), que inclou 
tirolines, ponts penjants, 
passarel·les de cordes 

i plataformes elevades, 
etc. El parc permet fer 
diferents circuits segons 
les edats dels partici-
pants i complementa 

l’oferta d’activitat de 
l’equipament, que ja 
inclou piscina, excursi-
ons... És el segon parc 
d’aventura en una casa 
de Fundesplai després 
del de Can Mateu.

La segona millora s’ha 
dut a terme a l’alberg de 
Viladoms de Baix (Castell-
bell i el Vilar), on s’han 
adaptat dues de les habi-
tacions per a famílies que 
volen fer una estada amb 
nadons i s’ha habilitat un 
espai de joc per a infants 
de 0 a 6 anys.

Nou parc d'aventura a la Rectoria de la Selva

Podeu fer la vostra
inscriPció a

estiu.fundesplai.org
902 10 40 20

colònies i campaments. 
Fundesplai disposa de 28 
cases de colònies, albergs 
de natura i terrenys d’a-
campada en alguns dels 
millors indrets naturals 
de Catalunya: Pirineus, 
Guilleries, Montseny, 
Montsec... Instal·lacions 
ideals per descansar, 
descobrir la natura, fer 
excursions i conviure.

Aquest estiu, per als joves 
a partir de 14 anys, Fun-
desplai ofereix diferents 
camps de treball: a Selva 
de Mar, dins del parc na-
tural del Cap de Creus, on 
es faran diferents tasques 
de conservació del medi 
natural; un d’immer-
sió lingüística en anglès 
a Àger (Montsec); dos 
que uneixen tasques de 
recuperació d’entorns 
naturals amb creació 
de vídeo a Sant Feliu de 
Buixalleu (Montseny) i 
Ogassa (Pirineus) i un 
de multiaventura per als 
més esportistes a Vilano-
va de Sau (Guilleries).


