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El diari amic
NOTÍCIES AMIGUES
El 5% dels ingressos publicitaris d’aquesta
publicació es dediquen a la Plataforma
d’Infància de Catalunya (PINCAT)
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Aquesta setmana... Plataforma d’Infància de Catalunya

ELS MEMBRES
DE LA PINCAT
www.plataformainfancia.cat
COCARMI n Comitè Català
de Representants de
Persones amb Discapacitat.
www.cocarmi.cat.

CREU ROJA n ONG huma-

nitària. www.creuroja.org.
ECOM n Confederació
d’entitats de persones amb
discapacitat. www.ecom.es.
EMPRESA SOCIAL n Cooperatives d’atenció a persones.
www.cooperativestreball.coop.

ECAS n Federació d’Entitats

Catalanes d’Acció Social.
www.acciosocial.org.

FECEC n Federació Catalana
d’Entitats contra el Càncer.
www.fecec.cat.

Representants de les entitats que conformen la Plataforma d’Infància de Catalunya, en la seva presentació oficial davant de l’edifici de la Pedrera de Barcelona.

PINCAT

FCD n La Federació Catalana
de Drogodependències.

Arrenca la Plataforma d’Infància

FEPA n Federació d’Entitats
amb Projectes i Pisos
Assistits. www.fepa18.org.

La PINCAT ha nascut amb l’objectiu d’impulsar els drets dels nens des delTercer Sector. Agrupa prop

ESPLAIS n Fundació Catala-

d’una vintena d’organitzacions conformades per més de 900 entitats socials i 12.300 voluntaris
INFORMA...

Rai
Barba
Taula del
Tercer Sector

La Plataforma d’Infància de
Catalunya (PINCAT) comença a caminar. Es va presentar
el passat 30 de novembre en
un acte públic a la Sala Jujol de
la Pedrera de Barcelona. Neix
per ser una veu comuna i
transversal de totes les entitats
compromeses amb els infants
i els adolescents del nostre país.
La PINCAT pretén impulsar
els drets de la infància a Catalunya, especialment per a
aquella amb menys oportunitats i en situació de vulnerabilitat de la nostra societat. Alhora, vol vetllar perquè en totes
les accions i polítiques públiques es tingui present la perspectiva de la infància, i generar
xarxa i impulsar treball transversal, possibilitant l’intercanvi i la reflexió entre les organit-

zacionspertaldemillorarlaseva tasca quotidiana. Durant la
presentació hi van intervenir el
coordinador de la PINCAT, Paco Estellés i dos membres de la
Plataforma, Carles Barba i Maria Josep Planas. Una cinquantena de persones van assistir a
la trobada. En acabar l’acte, representants de les entitats que
formen part de la PINCAT es

Els diferents projectes
i serveis de la PINCAT
disposen de 750.000 places
per atendre els infants
i els adolescents del país
van fer una fotografia de família a les portes de la Pedrera.
La Plataforma va valorar
positivament el document de
bases del Pacte per a la Infància presentat el dia 29 de novembre pel conseller de Benestar Social i Família, Josep
Lluís Cleries. La PINCAT sosté que les línies generals del
Pacte donen resposta a una

antiga demanda de les entitats que estan compromeses
amb la infància a Catalunya
i també veu amb bons ulls la
lògica transversal presentada
pel Govern català plantejant
que el Pacte sigui per a tota
la infància. Alhora, la PINCAT
espera que amb aquest pacte no només en surtin declaracions de principis o bones
intencions, sinó propostes,
mesures i recursos específics
per tal de garantir la concreció dels acords que es puguin
establir.
Comissió d’Infància
La Plataforma d’Infància de
Catalunya valora positivament
la creació d’una comissió
d’Infància al Parlament de Catalunya durant el ple del passat 19 de gener. La creació
d’aquesta comissió era una
reivindicació històrica del sector i que la PINCAT ja va manifestar els darrers mesos després de reunir-se amb la presidenta del Parlament, Núria de
Gispert, i amb tots els grups

Cinc grans
àmbits d’actuació
Les organitzacions de la PINCAT
treballen en els àmbits següents:
1) Salut i sociosanitari: places
hospitalàries, atenció i suport a
les famílies d’infants malalts,
hospitals de dia, centres de dia,
residències, programes de prevenció, entre d’altres; 2) Lleure:
agrupaments, centres d’esplai,
cases de colònies, educació ambiental, activitats extraescolars,
casals d’estiu, esport, etcètera;
3) Acció Social: centres oberts,
centres residencials, pisos assistits o serveis d’acolliment i adopció; 4) Educació-formació: escoles educació especial, suport
a la inserció laboral, formació
pre-laboral, escoles bressol, entre d’altres; 5) Atenció a famílies:
escoles de pares i mares, maternoinfantils, mediació familiar,
suport familiar i terapèutic...

parlamentaris. La PINCAT
celebra que la Comissió
d’Infància s’hagi creat gràcies

a l’acord, per unanimitat, de
tots els grups de la Cambra catalana. La Plataforma considera que la Comissió d’Infància
pot ajudar a vetllar pel desplegament de la Llei de Drets
i Oportunitats de la Infància
i l’Adolescència i a garantir que
la perspectiva de la infància i
l’interès superior del menor
estigui present en tota l’activitat legislativa. La PINCAT vol
ressaltar que aquesta comissió
ajudarà a fer un millor seguiment i control de l’acció del
Govern català en matèria
d’infància.
LaPINCATestàformadaper
17 organitzacions de la Taula
del Tercer Sector que agrupen
en conjunt més de 900 entitats
socials catalanes que treballen
en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Els diferents projectes i serveis de les entitats de
la PINCAT disposen de 750.000
places per atendre els infants i
adolescents del nostre país.
Aquests infants i adolescents
estan atesos per 15.510 professionals i 12.300 voluntaris.

www.fcd.cat.

na de l’Esplai. www.esplai.org.
FEDAIA n Federació
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència. www.fedaia.org.
FEDELATINA n Federació
d’Entitats Llatinoamericanes.
www.fedelatina.org.

FEPCCAT n Federació Catalana de Paràlisi Cerebral.
webfacil.tinet.org/fepccat

FÒRUM DE SALUT MENTAL
n Agrupa 20 entitats.

www.forumsalutmental.com

ESPLAIS n Fundació Pere

Tarrés. www.peretarres.org.
SANT JOAN DE DÉU n

Cooperació i assistència
sanitària. www.hsjdbcn.org
ESCOLTES n Minyons

Escoltes i Guies de
Catalunya-Fundació Josep
Sans. www.escoltesiguies.cat.
MLP n Moviment Laic
i Progressista. www.mlp.cat.
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«Si els fas costat, responen»
El Centre Obert de la Fundació Adsis al Carmel ofereix un espai de trobada

i d’acollida per als joves nouvinguts. Hi fan amics, aprenen català i s’integren
INFORMA...

La Jenny, un cas d’èxit
Al costat de l’Ana, entra la
Jenny que té 15 anys, va néixer
a l’Equador i ja fa tres anys que
ve al centre. Les seves relacions familiars sempre han estat conflictives, no assistia gairebé mai a classe i la seva família no sabia com afrontar la
situació, entre d’altres factors,
per dificultats econòmiques.
Ara la Jenny segueix el curs
molt bé, gràcies al seu esforç i
a la beca que l’ajuda a pagar
els llibres i el transport fins a
l’institut. La Jenny és un cas
d’èxit molt clar, ja que, des de
fa un temps, fins i tot s’ha animat a fer de pre-monitora
dels més petits del centre.
Però la Susana ens explica

Íria Saà
Fundació
Adsis

La Susana és la responsable
del Centre Obert de Fundació
Adsis, ubicat al carrer Lugo, i
avui l’hem acompanyat a
conèixer tres joves. El primer
és en Josué, té 16 anys i fa pocs
mesos que va arribar de El Salvador en un procés de reagrupament. No entenia el català
i no tenia amics. Per a ell, el
Centre Obert és un lloc de trobada on ha creat un nou cercle d’amics, comparteix experiències amb nois i noies que
han viscut la mateixa situació
que ell, i on està aprenent el
català. Avui ha vingut al taller
de graffiti, perquè li encanta
tot el que estigui relacionat
amb les arts plàstiques. La Susana diu que ha après dels
nois «la gran companyonia
que tenen entre ells i el sentiment de grup que els uneix. En
situacions complexes, són una
petita família i troben entre
ells la ajuda dels companys».
A les 17 h arriba l’Ana, que
té 13 anys, va néixer a Barcelona i fa un any que ve quasi
totes les tardes. Va ser un cas
derivat de Serveis Socials davant la necessitat de la noia de
trobar un espai per a ella. A
l’escola ja tenia l’etiqueta de
«noia amb problemes», i a casa no podien ajudar-la en els
estudis com ella necessitava.
Al Centre Obert rep ajuda
per fer els deures, prepara els
exàmens i assisteix a tallers de

«De vegades ens trobem
situacions enquistades
que costen de canviar.
Depèn de molts factors»

Usuàries del Centre Obert de la Fundació Adsis jugant a bàsquet en el pati d’aquest espai.

Manolita
Sanz
Fundació
Catalana
de l’Esplai

Explica’m per què és bo que els
infants vagin a l’esplai?

Primer de tot, per gaudir i ser
feliços en el seu temps de lleure. A la Fundació Catalana de
l’Esplai tenim una fórmula
màgica: i+f=c2, que traduïm
com: «Els infants feliços esdevenen ciutadans compromesos». Això és el que bus-

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

«Als esplais busquem
la felicitat dels infants»
INFORMA...

cuina, d’arts i d’esports. «El
més gratificant de la nostra
feina poden ser coses molt
petites, com ara que una noia
molt tancada, trista, que no et
comunica mai què li passa,
un dia s’apropi a tu i sense
dir-te res et faci una abraçada», diu la Susana.

quem: la felicitat dels infants.
Què es fa a l’esplai?

Juguem, fem esport, tallers,
gimcanes, fem amics i amigues..., però el millor són les excursions, les colònies, campaments i rutes. És la manera de
conèixerid’estimarlanatura,el
barri, la ciutat i el país. Els nois
i les noies tenen l’experiència,
cada vegada més valuosa, d’estar en contacte amb la natura,
de conèixer paisatges i indrets
nous,personesqueviuenenun
entorn diferent, expressions de
cultura popular diverses. Quan
es viu aquesta experiència es
genera també autoestima, pel

Glòria Pedró
És una de les 1.500 monitores/s, majoritàriament
voluntaris, que impulsen les 69
entitats de lleure de la Fundació
Catalana de l’Esplai. Apleguen
15.000 infants i joves. La Glòria
–que coordina l’esplai El Tricicle
de Sant Joan Despí- ens parla
de la tasca a favor dels infants.

FUNDACIÓ ADSIS

teuentorn,perlagent,perlateva cultura i pel país. I aquesta
experiència deixa petjada i els
acompanyarà en la seva vida.

que no sempre és així: «De vegades ens trobem amb situacions molt enquistades que
costen molt de canviar. Depenen de molts factors i no sempre està en les nostres mans.
Hem viscut situacions d’impotència quan un jove no ha
pogut aconseguir els papers
i per subsistir recorre a la venda de substàncies il·legals».
A més edat dels joves, les
situacions més marginals
s’agreugen per la cronicitat,
d’aquí la importància d’un
servei com el Centre Obert
que atengui i doni resposta a
les necessitats dels adolescents i joves, ja que les trajectòries de fracàs a l’educació

bar l’horari escolar. Els esplais
s’adapten a les famílies.
Hi ha infants nouvinguts a l’esplai? I amb discapacitats?

Sí. Els nois i les noies participen
a decidir què volen fer i com. El
grup és la unitat de convivència i en el grup es contrasten
propostes, es debat, també es
discuteix i, de vegades, s’expressen conflictes i es miren de
resoldre. Aprenen a exposar
punts de vista, a gestionar les
emocions, a controlar-se quan
cal, a prendre decisions i a
assumir les responsabilitats.

Sí,acadagrupial’esplai,engeneral, hi ha diversitat. Tenim
nois i noies de diverses escoles,
de diferents edats. Alguns són
immigrants i fa poc que són
aquí, d’altres van venir de ben
petits i aquesta sempre ha estat
casa seva....També n’hi ha amb
algunadiscapacitat.Aquestaés
la riquesa dels grups, poder donar acollida a tothom, conèixer-se, respectar-se, valorar-se
i estimar-se com iguals.

Obriu els dissabtes a la tarda?

I quin és el vostre paper?

Hihamoltsmodelsd’esplai.Alguns fan activitats els dissabtes
a la tarda, o bé al matí. Però
també n’hi ha molts que obrim
de dilluns a divendres, en aca-

Els monitors i les monitores
somelsgermansgrans,peròno
perdem mai el punt de vista
educatiu. Per això ens hem formatperferaquestatasca,molts

Tot això es fa en grup, oi?

45 anys a prop
dels necessitats
La Fundació Adsis és una entitat
sense ànim de lucre que des de fa
45 anys treballa perquè les persones en risc d’exclusió social trobin oportunitats. Ho fa sobretot
amb els joves, ja que creu que el
seu desenvolupament personal
i professional permetrà construir
una societat més justa i solidària.
Fa programes educatius i d’FP,
educa en valors, sensibilitza i coopera al desenvolupament. Treballa a 23 centres. A Barcelona,
un al Carmel i un al Casc Antic.

secundària presenten carències específiques relacionades amb l’entorn sociofamiliar, dificultant alhora la seva
entrada al mercat laboral.
Funció preventiva
En Daniel Juan, director del
Centre Adsis Carmel on està
ubicat el Centre Obert, ressalta per aquest motiu la funció
preventiva del projecte, de
contenció de certes conductes (drogadiccions, tancament a presó, etc). «Evitar els
problemes abans que succeeixin i no haver de córrer
després, quan potser ja és
masa tard», diu en Daniel.
Els resultats demostren que
el Centre Obert és una bona einaperlluitarcontraelfracàsescolar, que actualment es troba en un 30% dels nois i de les
noies de Catalunya. Això s’aconsegueix acompanyant diàriament aquests nois perquè
aconsegueixin seguir els estudis i no abandonin pel camí; o
per treballar amb ells perquè
anys després d’haver abandonat el sistema educatiu retornin a ell per formar-se en l’àrea
que ells desitgen. «Si estàs per
ells, ells responen. Si estàs al
seu costat, ells responen sempre».IaFundacióAdsissempre
hem estat i seguirem estant al
costat dels joves.

de nosaltres ja hem estat abans
«nens d’esplai». Els pares i mares també confien en nosaltres,
compartim l’educació dels fills.
Quina formació heu de tenir?

Cal tenir el títol de monitor/a
en activitats de lleure. Una titulació homologada per la Generalitat de Catalunya. A més,
alcapdavantdecadagruphiha
d’haver un monitor/a que disposi d’una titulació superior.
I quant costa inscriure-s’hi?

Els esplais són entitats educatives sense afany de lucre.
Funcionen total o parcialment a partir del voluntariat
dels monitors i de les monitores. Si un infant s’apunta a les
activitats de dissabte, segurament només pagarà les despeses dels materials i de les
sortides. Un preu simbòlic.
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Els pacients fan
d’assessors
cada any. Els nois i les noies fan propostes
de millora agrupats en un Consell

en contacte constant a través
d’Internet, i es troben un cop
l’any amb el gerent de l’Hospital per proposar-li directament les seves propostes.
Els darrers mesos, han treballat de valent i han parlat alt
i clar, i ho han fet amb propostes que contenen molt de
sentit comú i que escoltem
atentament, amb el compromís de fer-les realitat.

el Consell de Joves, òrgan que
vam crear fa un any per donar veu als nostres pacients
més grans i conèixer-ne les necessitats i propostes de millora del centre.
Al’Hospitalhavíemengegat
moltes iniciatives per atendre
els infants, però ens donava la
sensació que amb els adolescents teníem una assignatura
pendent. Atenem cada any
3.700 joves d’entre 12 i 21 anys,
i havíem observat que els que
s’hihaviendequedarunaestada llarga a l’Hospital sovint es
quedaven a la seva habitació
jugantoveientlatele,nobaixaven a jugar. Més que pensar
nosaltres què necessitàvem,
vam creure que el millor era
que ens ho diguessin ells. I, per
això, els vam animar a formarne part del Consell de Joves.
El Boris, l’Alina i la Tanit
s’hi van engrescar, però tam-

Més colors i més jocs
Ens han explicat que els agradaria que les plantes i els uniformes dels professionals tinguin color, que voldrien que
els seus pares puguin ser, en
tot moment, a la UCI amb ells,
ens han dit que troben a faltar un espai on puguin trobarse, jugar a la videoconsola...
Hem escoltat les seves propostes i hi hem estat treballant.
Algunes plantes de l’Hospital
que han estat reformades ja tenen una decoració plena de
color; hem creat un espai on
els nostres pacients adolescents s’hi poden trobar, jugar a
videojocs... La situació econòmica ens dificulta obtenir
les donacions necessàries per
avançar en alguns dels projectes –com la decoració de les
plantes– amb la celeritat que
ens agradaria, però no ens resignem. Continuem treballant.

L’Hospital Sant Joan de Déu atén 3.700 joves

INFORMA...

Maria
Josep
Planas
Hospital Sant
Joan de Déu

El Boris i l’Alina són pacients
de l’Hospital Sant Joan de Déu
des que van néixer, i d’això fa
ja més de 15 anys. LaTanit calcula que, entre els 9 i 18 anys,
ben bé s’hi va estar cada any
més d’un mes ingressada.
Ningú pot dubtar que, amb
aquests antecedents, ells coneixen l’Hospital millor que
ningú. Per això els hem fitxat
com a assessors.
El Boris, l’Alina i la Tanit,
juntament amb cinc noies i
tres nois més que són pacients
o han estat pacients de l’Hospital Sant Joan de Déu durant
una llarga temporada formen

Nois i noies en plena reunió del Consell de Joves.

Hospitalització
més agradable
El Consell de Joves forma part
del programa Amic de l’Hospital que vam engegar el 2005
per pal·liar els efectes de
l’hospitalització en els infants
i fer el més agradable possible
la seva estada i la de la seva
família. Els infants sotmesos
a una operació complexe reben l’atenció d’una psicòloga
que els explica, amb un nino,
què els hi faran; els nens ingressats reben la visita dels
pallassos; musicoterapeutes
els animen; voluntaris els fan
companyia i juguen amb ells,
uns mestres els ajuden a no
perdre el ritme de l’escola...

Febrer, mes de
festes i tradicions
amb Santa Eulàlia
i el Carnestoltes

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

bé el Juan Alberto, el Dani,
l’Adrià, l’Andrea, la Núria, el
Quim, la Marian, la Marta i
la Xènia. «Volem ser la veu
dels pacients de l’Hospital
Sant Joan de Déu», explica el
Juan Alberto, «i per això hem
començat a fer una enquesta,
perquè volem conèixer l’opinió dels altres joves».
Des de la seva creació, els
membres del consell han treballat intensament. Han escrit i aprovat els seus estatuts,
estan fent una enquesta a la
resta de pacients i preparant
una novel·la, s’han trobat
amb alguns dels actors de la
sèrie PolseresVermelles per explicar-los com és la vida a
l’Hospital... Es reuneixen cada tres mesos, tot i que estan

A

a Plataforma d’Infància
de Catalunya neix per ser
una veu comuna de totes les
entitats compromeses amb
infants i adolescents. El
futur Pacte per a la Infància
haurà d’impulsar polítiques
d’infància integrals. No es
podrà aplicar si no creiem
en les capacitats dels propis
infants i en el fet d’educarINFORMA...

Paco
Estellés
Coordinador
de la PINCAT

los en la solidaritat, la
igualtat... La participació
social de l’infant és clau
per al seu reconeixement.
Els seus coneixements,
habilitats i capacitats
requereixen uns espais
públics culturals, lúdics
i esportius adequats. Ara
més que mai, cal invertir
en la infància. Si cuidem la
infància ara, el demà de
tots i totes serà molt millor.
Ens hi juguem el futur!
www.plataformainfancia.cat

Tabalers des de la plaça del Rei. A
les 19.15 hores, començarà la
Passejada de les Laies a la plaça de
Sant Josep Oriol. Diumenge
s’inaugurarà el Monument als
castellers, d’Antoni Llena (12 h,
plaça de Sant Miquel). Al matí, a les
10.50 hores, a la plaça Reial
s’iniciarà el Seguici i la XXX Trobada
de Gegants de Ciutat Vella. A les
12.30 hores, la plaça Sant Jaume
es lliurarà al Ball de la gegantona
Laia i a les 13.00 hores arribarà la
Diada Castellera. L’acte més
esperat, però, serà el Correfoc dels
Petits Diables (a les 18:30 hores a la
plaça de Sant Jaume). Per la seva
banda, el Carnaval 2012 concentrarà el gruix d’activitats al barri de
la Ribera, del 16 al 22 de febrer, i
s’estendrà per altres barris i
mercats de la ciutat. Dijous Gras

El Rei Carnestoltes,
interpretat per Tortell
Poltrona, arribarà el dia
16 al Passeig del Born

Les façanes de 70
edificis emblemàtics
s’il·luminaran amb el
nou festival LLUM-BCN
l’Ajuntament. També hi haurà
espectacles de llum al Museu
Frederic Marès i a l’avinguda de la
Catedral, així com un d’itinerant,
Vine a conèixer la família dels
il·luminats, que arrencarà divendres
i dissabte (19:30h) des de la plaça
de Sant Iu, al barri Gòtic. Una altra
proposta és una ruta per 70 edificis

L

MONOGRÀFIC

La Mercè petita de Barcelona se celebra
del 10 al 12 de febrer, amb activitats per
als infants. El Carnaval arriba el dia 16
quest febrer és un mes amb
dues dates destacades al
calendari festiu tradicional de
Barcelona. Per una banda, el cap
de setmana del 10 al 12 de febrer
arriba la Mercè petita: les festes de
Santa Eulàlia. I, tot seguit, se
celebrarà el Carnaval (del 16 al 22
de febrer). La Laia arriba enguany
amb una novetat destacada a la
programació: el nou Festival LLUMBCN. I és que la llum serà protagonista en façanes il·luminades i
d’altres espais públics. Santa
Eulàlia recupera l’espectacle La
casa màgica, que ja es va poder
veure durant la Mercè del 2011 i
que es projectarà a la façana de

ENS HI JUGUEM
EL FUTUR!

Adults i, sobretot, infants gaudeixen de les Festes de Santa Eulàlia.
il·luminats de la ciutat. El pregó de
la Laia, que dóna el tret de sortida a
la festa, serà divendres 10 a les
10.15 hores, a la plaça de Sant
Jaume. El mateix divendres i des
del mateix lloc sortiran l’Àliga de la
Ciutat, el Lleó de Barcelona, els

Gegants de Santa Maria del Mar i
els Ministrers de la ciutat cap a la
basílica de Santa Maria del Mar
(20.00 h; ). Ja dissabte, a les17.00
hores, la plaça Sant Jaume acollirà
el Ball de Santa Eulàlia. A les 18.10
hores, s’iniciarà la Cercavila dels

tindrà com a centre neuràlgic el
Mercat de Santa Caterina (dia 16).
L’arribada del Rei Carnestoltes serà
el mateix dia al Passeig del Born
interpretat pel pallasso Tortell
Poltrona. Se celebraran 33 Rues de
Carnestoltes.Tota la informació està
disponible a la pàgina web
www.bcn.cat.
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Aquesta setmana... Plataforma d’Infància de Catalunya

Joguines per als nens
més desafavorits
La FEDAIA porta a terme campanyes de recollida de jocs, amb
l’ajuda dels voluntaris, per a les famílies sense recursos
INFORMA...

Beatriz
Silva
Federació d’Entitats
d’Atenció i d’Educació
a la Infància i
l’Adolescència

La FEDAIA, la Federació que
agrupa les entitats catalanes
que treballen amb nens i joves desemparats o en risc
d’exclusió social, va llançar
un any més el passat Nadal
la seva campanya de recollida
de joguines destinades als
més de 35.000 infants que
atén la Federació a través de
les seves diferents entitats.
Aquesta campanya va
comptar amb el suport dels
treballadors del Grupo Imagina, de la Fundació la Caixa
i l’entitat + K Ritme, que van
posar el seu gra de sorra de
manera individual convertint-se per un dia en els Reis
Mags. En total, es van aconseguir recaptar 1.200 joguines.
Totes elles formaven part de la
carta als Reis que van fer els
nens més petits de 23 entitats
diferents, principalment de

Més de 35.000
infants atesos
La Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i
l’Adolescència, FEDAIA, atén a
través de 82 entitats a més de
35.000 infants i joves mitjançant
centres de menors, centres
oberts, pisos assistits, serveis
d’acolliment familiar i adopció,
unitats d’escolarització compartida, teràpia familiar, tallers
i altres serveis destinats a combatre l’exclusió social i el desemparament dels infants.

centres de menors i de centres
oberts. Es va tractar d’infants
que, en molts casos, no tenen
família, que viuen en centres
residencials o que es troben
en situació de necessitat.
La Federació creu fermament que no n’hi ha prou
amb cobrir les necessitats
bàsiques d’aquests nens, que
cal donar-los una mica més i
intentar que rebin la joguina
que esperen amb tanta il·lusió. La recollida de joguines es
va emmarcar en la campanya

Que els infants no paguin la
crisi: Combatre la pobresa infantil és feina de tots, que la
FEDAIA va llançar el juliol
passat i que busca fomentar
la corresponsabilitat social en
el combat contra la pobresa
i l’exclusió social que pateixen
un de cada quatre nens a Catalunya i Espanya.
Sensibilització social
La FEDAIA vol així sensibilitzar i conscienciar el conjunt
de la societat de la situació de
desigualtat existent i que pateixen especialment els nens.
I, també, volem posar èmfasi en com la pobresa afecta
el desenvolupament social,
cognitiu i afectiu dels infants
que no tenen les seves necessitats bàsiques cobertes.
Una d’aquestes mancances és la falta de recursos que
tenen ells i les seves famílies
per poder accedir lliurement
al joc i gaudir de joguines. Per
això, aquesta campanya nadalenca va voler intentar
pal·liar aquest dèficit en els
infants i satisfer els desitjos
d’aquests nens necessitats.

Pie xxxxxxxxx x.

Voluntaris a la campanya de recollida de joguines i alguns dels jocs que han pogut aplegar.
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