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fundesplai
Solidaritat. Fundesplai impulsa una nova edició de la campanya “Prenem partit per la infància!”

A Catalunya el 31,2% dels menors 
viuen en risc de pobresa

A favor de la infància. La xef Ada Parellada i el president de Fundesplai, Josep Gassó, amb nens i nenes de l’escola Oriol 
Martorell, durant el Sopar Solidari de Fundesplai de 2018. FOTO: JM Valls

Amb la celebra-
ció aquest 10 de 
desembre del 4t 

Sopar Solidari, Fun-
desplai posa en marxa 
la seva campanya 
“Prenem partit per la 
infància!”, que té per 
objectiu informar, 
sensibilitzar i captar 
fons per garantir la 
igualtat d’oportuni-
tats de la infància en 
un moment en què 
el 31,2% dels menors 
viuen en situació de 
risc de pobresa.

Vivim en un país en què 
tots els nens i nenes te-
nen garantit el dret a 
estudiar des dels 6 fi ns 
als 16 anys. En realitat, 
hi estan obligats. També 
poden benefi ciar-se d’un 
sistema sanitari universal 
que és l’enveja de gran 
part del món. Educació 
reglada i sanitat. Fantàs-
tic, no? Doncs depèn. A la 
vida dels nens i nenes hi 
ha molts altres aspectes 
on no existeix la igualtat 
d’oportunitats i no es 
respecten els seus drets. 
Dret a una alimentació 
sana i equilibrada, a un 
habitatge digne, a un 
lleure educatiu de quali-
tat, a ser escoltats...

Diguem-ho alt i clar. Ser 
nen o nena no és fàcil 
al nostre país. Segons 
l’últim índex AROPE de 

l’INE-IDESCAT 2018, a 
Catalunya el 31,2% dels 
menors de 18 anys viu 
en situació de risc de po-
bresa. Aclarim-ho: no es 
tracta de pobresa extre-
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a cronificar-se i, fins i 
tot, a empitjorar: l’actu-
al percentatge de risc de 
pobresa és gairebé dos 
punts superior al 29,5% 
de l’any anterior!

Davant d’aquesta
situació, des de
Fundesplai convidem 
a tota la societat
a “prendre partit”
Prendre partit per la in-
fància està a l’abast de 
tothom: informant-nos 
de la situació dels nens i 
nenes del nostre entorn, 
escoltant-los, coneixent 
i difonent els seus drets. 
Exigint a les administraci-
ons que compleixin el que 
ja diuen les lleis i el que es 
va acordar en el Pacte per 
la Infància. També podem 
implicar-nos en l’AMPA 
de l’escola dels nostres fi lls 
o en un esplai o associa-
ció. En aquest sentit, i per 
a qui vulgui fer el pas, des 
de Fundesplai activem 
un any més la campanya 
“Prenem partit per la in-
fància!”. La presentarem 
el 10 de desembre, en el 
4t Sopar Solidari, amb la 
xef Ada Parellada. L’ob-
jectiu: recaptar fons per 
a beques i ajuts perquè 
nens i nenes en situació 
de vulnerabilitat puguin 
anar de colònies, al men-
jador escolar i a activitats 
de lleure i reforç escolar. 
L’any passat vam atorgar 
18.407 ajudes i només 
ho podrem tornar a fer si 
som milers els que deci-
dim fer un pas endavant 
i prenem partit per la in-
fància.

Com fer el teu donatiu?
Entrant a
www.fundesplai.org/dona

Trucant al
93 551 17 71

Els fons recaptats es destinaran a becar infants en risc d’exclusió social

Amb 35€ bequem
una setmana

de menjador escolar

Amb 200€ bequem
una

setmana de colònies

Amb 50€ bequem
un mes d’activitats

de lleure i reforç escolar

ma, però sí d’una situa-
ció de vulnerabilitat de 
les famílies amb menors 
a càrrec (mesurada amb 
indicadors objectius) on 
predominen la precarie-

tat i la manca material. 
Això vol dir que pràcti-
cament un de cada tres 
nens i nenes veu com-
promesos els seus drets 
a participar en activitats 

d’educació, alimentació, 
atenció i oci, que són 
molt importants per a la 
seva salut, creixement i 
felicitat. I el pitjor és que 
aquesta situació tendeix 

Necessitem la vostra col·laboració

@fundesplai 




