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fem pinya
Què li demaneu a la vostra alcaldessa o alcalde?

Jana Margarit. 11 anys
Escola Benviure. Castellbisbal

“Unes tirolines per al bosc de l’ermita”
“Jo li demanaria al proper alcalde o alcaldessa de Castellbisbal que posés unes
tirolines al bosc de l'ermita. Ens ho passaríem molt bé lliscant-hi. És un dels jocs
que més ens agrada, així que això és el que demano.”

“Tots els infants
haurien de tenir
les seves necessitats
cobertes"
Antonio Celeiro
Propietari de la Sala
Rocksound que
ha acollit concerts
solidaris

Pau Vila. 11 anys

barcelona

Escola Vila Olímpica. barcelona

“No permetre cotxes vells i menys plàstics al súper”
“Totes les meves demandes estan relacionades amb la cura del medi ambient: no
permetre que la gent tingui cotxes de fa més de 40-50 anys, perquè contaminen
molt, i que els productes que es venen als supermercats no vagin empaquetats
amb plàstics.”

Clara Toll. 8 anys
Esplai Marcianet. Sant Bartomeu del Grau

“Que sempre tinguem l’esplai, el casal jove i la biblioteca”
“Jo li demano al proper alcalde o alcaldessa que mai canviï aquest poble perquè és
molt bonic! Que sempre tinguem l’esplai, casal per a joves, biblioteca... tot el que té
ara i que a mi m’agrada tant!”

Per què col·labora amb Fundesplai?
Perquè em sembla que fa una gran labor amb la
infància i em sento identificat amb la seva forma
de pensar i amb els seus valors.
Et preocupa la manca d’equitat en la infància?
Sí. L’equitat ha de ser una preocupació en tots els
aspectes de la vida, però encara més en la infància,
ja que és el moment on les personalitats acaben
de prendre forma i on s’escriu bona part del futur
d’aquelles persones.
En què consisteix per a tu la felicitat dels
infants?
A viure en un entorn adequat, que permeti el seu
creixement com a persones, i en què tinguin totes
les necessitats cobertes.
Què li diria a un amic perquè també col·laborés amb Fundesplai?
Que és una entitat que fa una labor social encomiable amb aquells que més ho necessiten i que
gràcies a Fundesplai, per exemple, els nens poden viure experiències meravelloses. Val la pena
fer-ho.

Irina Caler. 10 anys
Esplai Pica-Pins. Aiguafreda

“Fer un cinema o un parc d’atraccions
a les fàbriques buides”
“Les fàbriques que estan buides al poble, aprofitar-les per fer alguna cosa, un cinema
o un parc d’atraccions. A més, un pipicà per als gossos, perquè hi ha moltes caques
al carrer i així la gent estarà contenta quan vingui al poble. També vull que millorin
el parc, perquè esta en males condicions per anar-hi a jugar.”.

Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 551 17 71 / Entra a www.fundesplai.org
Escriu a fundacio@fundesplai.org

Quina dona científica o activista us inspira?

Ariadna Castillo Beijers

Glòria Hidalgo Gómez

Jacobo Muñoz Chaves

Glòria Cañero Fernández

Gloria Soler Claret

23 anys

23 anys

34 anys

27 anys

47 anys

9 Graons
(Barcelona)

Esplai Enlleura’t
(mataró)

Ass. Casal Infantil La Mina
(Sant Adrià de Besòs)

La Ballaruga
(el vendrell)

Escola Sant Maria d’Oló
(Santa Maria d'Oló)

“Maria Montessori, va revolucionar la pedagogia”

“Rosalind Franklin, clau
per descobrir l'adn”

“jane goodall, pels estudis amb els primats”

“Elisabeth Kübler-Ross,
psicòloga i estudiosa”

“Rosalind Franklin,
pel coratge”

Jo voldria destacar la figura de
la Maria Montessori, nascuda el
1870 a Itàlia. Tot i que va ser la
primera dona a titular-se com a
metgessa al seu país, va descobrir que la seva veritable vocació
eren els infants i la seva educació.
Va revolucionar la pedagogia amb
el seu mètode, que ha arribat als
nostres dies, i que dona molta
importància al joc simbòlic o al
fet que el mobiliari de les aules
estigui adaptat als infants. Amb
el mètode que va impulsar, infants de diferents edats interactuen entre ells i juguen amb
aquelles coses que els envolten
de la seva vida quotidiana.

Rosalind Franklin, perquè gràcies a les seves investigacions
va ser en part descobridora
de la cadena de l'ADN, però
després els mèrits se’ls van
acabar emportant solament
James Watson i Francis Crick,
que eren dos homes, però ella
va ser una part molt important
d’aquest descobriment. Crec
que en l’àmbit de la igualtat
anem avançant de mica en
mica, però encara queden passos per fer perquè la realitat
és que les dones estem menys
visibilitzades en el món de la
ciència. De mica en mica aconseguirem tenir més força.

La Jane Goodall, per tots els
estudis que va fer amb els primats. Va estudiar amb gran
profunditat tota la seva organització social i relacions. Tota
la seva feina investigadora al
llarg de tants anys a nosaltres
ens ajuda a entendre la persona no com un individu, sinó
com un ésser connectat sistèmicament amb la seva família
i la comunitat. Respecte a la
visibilitat de les dones en el
món de la ciència, l’economia,
etc. penso que estem fent
passos endavant, però com
a societat encara ens queda
molta feina per fer.

Una dona que m’ha inspirat
ha estat Elisabeth Kübler-Ross,
per la seva mentalitat i per la
seva influència en el moviment
feminista al llarg de la seva
vida. Destaca pels seus estudis
psicològics, sobretot els relacionats amb la vida, la mort,
les cures pal·liatives, les diferents etapes en el procés de
la mort, i també va abordar
l’evolució de la dona al llarg
de la història, que va contribuir
a donar visibilitat a les dones.
Crec que, a poc a poc, estan
canviant les coses perquè les
dones tinguin més visibilitat en
el món de la ciència, l’economia, la política, etc.

Són moltes les dones que m’inspiren i respecto, que han aportat
i aporten fites molt rellevants a
la humanitat, com la científica
Rosalind Franklin. És una dona
amb un paper molt destacat en
el descobriment de l’estructura
de l’ADN, essencial la medicina
actual. La valoro per la seva tasca, professionalitat i coratge per
la seva feina. No ho tenia fàcil,
ja que només per ser dona el
seus companys de feina sovint
no la reconeixien. L’admiro per
ser dona, científica, per la seva
personalitat, pel seu descobriment en aquells temps tan difícils només pel fet de ser dona.

