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FUNDESPLAI

IMPACTE SOCIAL.
El 2013, l’actuació de
Fundesplai va arribar
a 199.700 persones.

INSERCIÓ I OCI.
Fundesplai treballa la
transformació social
en el temps lliure.

Ofensiva perquè tots els
nens tinguin unes vacances
La Fundació Catalana de l’Esplai, a través de la campanya ‘Un estiu per a tothom’, garanteix que 46.000 menors de famílies
sense recursos –25% més que l’any passat– puguin disfrutar de casals, colònies, campaments, cursos i camps de treball
Carme
ESCALES

«J

ugant, enmig de la
natura, d’excursió,
escollint la llitera
on dormir al costat dels companys
o preparant la taula per dinar junts,
tots els nens són iguals. La diferència la troben quan tornen a casa. Per
a alguns nens i nenes, les colònies
d’estiu seran la seva única ocasió de
l’any de sortir del barri», explica la

subdirectora de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai), Núria
Valls. «I quan siguin adults, uns i altres, els nens amb pares que hagin
pogut tenir recursos i els que no,
guardaran tots el record d’aquells
dies de desconnexió com una cosa
especial que els va fer créixer i els va
enriquir», afegeix Valls.
La integració social en aquests
espais d’oci, en casals, campaments
d’estiu i camps de treball, cursos i
vacances en família és el repte de
Fundesplai, que durant els mesos
de juliol i agost oferirà aquest any

Amb 20 euros es
paga el menjar d’un
nen durant cinc dies
en un dels casals
que cada estiu
posa en marxa la
Fundació Catalana
de l’Esplai

46.000 places –el 8% més que l’estiu
passat– distribuïdes en més de mil
tandes d’activitats. L’entitat ha calculat que al voltant del 25% de famílies no podran portar els nens a
les colònies aquest any sense l’ajuda d’una beca que ho faciliti.
Per fer-ho possible, la campanya
Un estiu per a tothom convoca a la solidaritat d’empreses, particulars
i administracions. Amb 20 euros,
per exemple, poden pagar el menjar d’un nen durant cinc dies en un
dels casals de Fundesplai. Cent euros sufraguen una setmana en un

casal d’estiu i un donatiu de 200 euros paga una setmana de campaments o colònies.
NUTRICIÓ I VALORS / Conjuntament amb

els serveis socials de cada barri o població de Catalunya on Fundesplai
té ubicats 63 centres d’esplai, amb
1.400 monitors que atenen 12.671
nens i joves, l’entitat fa un seguiment de la situació de vulnerabilitat de les famílies de les criatures.
I, un cop detectat l’empobriment
per efecte de la crisi, durant els últims anys, aquest agost es reforça-
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la proposta

Pedalada per la vida
i contra la leucèmia
BICIS SOLIDÀRIES. Tres sessions

‘spinning’ al parc del Guinardó
a benefici de la Fundació
Carreras. 14 de juny.
Pedala per la vida va néixer fa un any.
Volia ser un cant a la vida, un gràcies per ajudar-me a superar la leucèmia, un anem a compartir aquests
valors que ens donen força i energia
per lluitar contra la malaltia. Va ser
un projecte particular de José Antonio Caño que aquest any repeteix la
iniciativa: tres sessions de spinning al
parc del Guinardó de BCN (entrada
per Mare de Déu de Montserrat, 175)
el 14 de juny.
Es tracta d’un esdeveniment esportiu, solidari i no competitiu. Tres
sessions de cycling indoor en plena naturalesa però dins de la gran ciutat,
pedalejant en bicicletes estàtiques
al ritme de la música i conduïts per
tres riders professionals (Núria Saloni, Manel Vázquez i Esther Arias).
Els objectius són disfrutar de la
vida en un entorn natural, sensibilitzar la societat respecte a aquesta
malaltia, encomanar esperit de superació i recaptar fons per impul-

DEBUT. Primera edició del projecte.
sar la investigació, ja que els beneficis de l’esdeveniment s’entreguen a
la Fundació Josep Carreras de lluita
contra la leucèmia.
La inscripció costa 12 euros i es
pot realitzar a través de la web del
projecte (pedalaperlavida.es), on els
participants poden apuntar-se a una
de les tres sessions (a les 17.30, 18.30
i 19.30 hores). H

AGENDA

ran els casals socials, perquè els menors amb necessitats especials, que
durant el curs es beneficien de les
beques de menjador i durant el mes
de juliol van a un casal, no quedin
desatesos a l’agost. «Així garantim
l’atenció i alimentació de les criatures en situació de risc», remarca
Valls.
«Això de poder sortir i relacionar-se i aprendre bones pautes de
comportament els aporta uns valors que després, en el dia a dia,
quan tornen a casa després de les
colònies o els campaments, es nota», assegura Ana Briones, mare de dos nens, de 9 i 10 anys, que
durant l’any porten a terme activitats al Club d’Esplai Bellvitge, a
l’Hospitalet de Llobregat. «Estic a
l’atur, i sense l’ajuda de Fundesplai
els meus fills s’haurien de quedar
a casa tot l’estiu», afegeix Briones.
«Jo n’estic encantada, perquè els
agrada, i són unes vacances en què
els ensenyen coses. Les meves aprenen a tocar la guitarra, a fer teatre
i a cuinar, i tot això els ajuda a guanyar confiança en elles mateixes»,
valora Juliana Pérez, una altra mare amb una situació d’inestabilitat
laboral que impossibilitaria que les
seves filles, de 13 i 14 anys, fessin
cap activitat durant l’estiu amb al-

Les activitats a
l’agost garanteixen
l’atenció i
l’alimentació
de nens i nenes
que es troben en
una situació de
més risc social

tres joves fora del seu entorn habitual. «Aquest any una anirà a
fer el Camí de Sant Jaume i l’altra a Mallorca», explica la mare.
Per a les 4000 beques que donarà aquest any, Fundesplai compta amb fons de la Diputació de
Barcelona, el Ministeri de Sanitat, la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, empreses com Grifols i Avant GrupBerdet i mitjans de comunicació com EL PERIÓDICO, TV-3 i
Catalunya Ràdio. Alguns dels
seus centres d’esplai també reben ajuda dels consistoris dels
municipis on són o del programa ProInfància de l’Obra Social
de la Fundació La Caixa.
Participar en la transformació social des de l’educació en el
temps d’oci que proposa Fundesplai també es pot fer amb donatius a través del 902 10 40 30 o a
www.fundesplai.org, descarregant-se al mòbil la cançó Un estiu
per a tothom!, enviant un sms amb
la paraula fundesplai al 27171
o comprant números de la rifa
que sorteja estades en família en
una casa de colònies, a la vegada que costeja les de les famílies que, soles, no les podrien fer
mai. H

Espectacles

MÚSICA

Gastronomia Ferran Adrià,
acompanyat de l’equip de Minoria
Absoluta, presentarà l’espectacle
solidari, gastronòmic i humorístic La
Fàbrica del menjar solidari a la cuina
de la Barcelona de 1700, a benefici del
Casal dels Infants. 29 de juny. Gran
Teatre del Liceu. La Rambla, 51.
18.00 hores. De 10 a 40 euros.

Los Brazos Concert d’aquest grup
a benefici de l’Obra Social de la
Fundació Sant Joan de Déu, que seran
destinats a la unitat d’oncologia
infantil. 14 de juny. Sala Bikini.
Diagonal, 547. 21.00 hores.
Entrades: 15 euros.

FESTES
Badalona The Black & White, gala
organitzada per l’associació UEFH
per recaptar fons i col·laborar en
la investigació de la malaltia de
Huntington. 13 de juny. Donzella
Beach Club. Passeig Marítim.
21.00 hores. 30 euros.

Antigua La Fundació Lux organitza
el concert Aires & Danses amb Santi
Mirón, a benefici d’entitats socials.
29 de juny. Can Basté. Fabra i Puig,
274. 12.00 hores.
Església de Sant Gaietà Acull un
concert del cor del Glenalmond
College, d’Anglaterra, a favor de la
Fundació Mans Providents. 30 de
juny. 18.00 hores.

jornades

girona

El Prat de Llobregat La plaça
de Catalunya acull la festa de la
solidaritat, la cooperació, la pau, els
drets humans i el comerç just amb
una gran varietat d’activitats per a
tots els públics. 14 de juny. D’11.00
a 21.00 hores.

Figueres El cicle Cinema i Solidaritat
programa El mundo es grande
y la felicidad está a la vuelta, de
Sthephan Komandarev. 28 de juny.
Can Met. Sant Vicenç, 30. 20.00 h.

‘La fam no fa vacances’ Campanya
de recollida d’aliments organitzada
pel Banc dels Aliments perquè les
persones necessitades rebin ajuda
els mesos d’estiu. Vegeu activitats
i punts de recollida a: www.
lafamnofavacances.com

Exposició Justícia alimentària.
Sembrant esperança mostra el problema de l’accés als aliments. Fins al
31 de juliol. CaixaForum. Blondel,
3. Dilluns a divendres: 9.00 a
20.00 h. Dissabte: 10.00 a 20.00 h.
Festius: 11.00 a 14.00 h.

lleida

