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Aposta pels nens
Fundesplai convida a participar en la campanya ‘Prendre partit per la infància’
FUNDESPLAI

Núria
VALLS

Marc
VIVES

Subdirectora
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F

undesplai és una
entitat social, sense ànim de lucre,
que treballa des de
fa 45 anys a favor
dels drets i la felicitat dels nens, actuant directament en els pobles i en
els barris, a través de l’acció socioeducativa dels centres d’esplai; desenvolupant programes educatius a
les escoles i promovent l’educació
ambiental a les nostres cases de colònies. L’any passat l’acció de Fundesplai va arribar a gairebé 200.000
persones.
Els nostres projectes tenen una
gran influència en l’educació, la salut i la felicitat dels infants i els ofereixen oportunitats de desenvolupament personal i social. Són espais de
socialització on aprenen a treballar
i a divertir-se plegats, a dialogar i a
comunicar-se amb afecte i respecte,
comprometent-se a buscar un món
millor per a tothom.
Un estudi recent de l’Institut
d’Infància i Món Urbà conclou que
la participació en activitats de lleure té un efecte positiu sobre els infants, les seves famílies i la comunitat. Millora l’adquisició d’hàbits saludables i col·laboratius, té un efecte
positiu sobre aspectes emocionals i
de relació amb els altres, i a més a
més té incidència positiva sobre els
rendiments acadèmics i els comportaments escolars.
A Fundesplai vetllem perquè els
nostres projectes socioeducatius
tinguin la màxima qualitat però, alhora, estem compromesos a garantir que tots els infants hi puguin accedir.

Llindar de pobresa
Per fer possible l’equitat, treballem
en xarxa i busquem la coresponsabilitat de tots els agents que integren
la comunitat (famílies, escoles, entitats, administracions, empreses...);
promovem el voluntariat i atorguem beques i ajuts per a colònies,
per a menjadors escolars o perquè
infants en situació de risc puguin
anar als nostres centres i participar
de les activitats que hi organitzem.
Solament el darrer any hem donat
més de 16.000 beques i ajuts.
Malgrat tots aquests esforços, la
crisi fa que cada dia sigui més difícil garantir la igualtat d’oportunitats. A Catalunya, el 27,3% dels nens
i nenes viuen per sota del llindar
de la pobresa, i, per tant, un de cada quatre infants té més dificultats

Entusiastes
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Emprenedor social

La desigualtat
es produeix
aquí i ara.
Els infants no
poden esperar
que passi la crisi
perquè llavors ja
no seran infants
per accedir a les activitats d’educació, atenció i lleure, que –no ho oblidem– són molt importants per a la
seva salut, creixement i felicitat.
Segons el Síndic de Greuges, el
lleure és un dels àmbits educatius
més fortament afectats per les desigualtats, amb un diferencial de
30 punts entre les famílies de classe social econòmicament afavorida
i les famílies amb menys recursos.
Aquesta manca d’igualtat d’oportunitats en la infància s’està produint
aquí: al nostre barri, a l’esplai o a l’escola dels nostres fills. I està passant
ara: i els nens i les nenes tenen dret
a viure ara la seva infantesa. No poden esperar que passi la crisi, perquè
llavors ja no seran infants. Sovint es
diu que els infants són el futur, però
realment ¡són el present!
Tothom està sensibilitzat amb el
benestar de la infància. Però amb això ja no n’hi ha prou: ara hem d’ac-

tuar. Per això, des de Fundesplai posem en marxa la campanya Prenem
partit per la infància!. L’expressió prendre partit no deixa marge d’error:
comporta necessàriament l’acció de
comprometre’s, mullar-se, involucrar-se per la infància. És el que ja estem fent moltes entitats i persones
al nostre país. Però la situació actual requereix anar més enllà. És molt
important que tothom prengui partit per la infància per trencar processos d’exclusió que en molts casos poden ser irreversibles.
Amb aquesta campanya volem
difondre que prendre partit per la
infància està a l’abast de tots: escoltant els nens, informant-nos de la
situació dels infants del nostre entorn, i coneixent i difonent la Declaració dels Drets del Nen. També
ho podem fer implicant-nos a l’ampa de l’escola. En aquest sentit, des
de Fundesplai fem una crida a totes les persones, empreses i entitats
que vulguin prendre partit per la
infància amb nosaltres a entrar a
www.fundesplai.org i col·laborar
fent-se seguidor, voluntari, soci o
fent una aportació econòmica per
garantir l’equitat en els projectes
socioeducatius que impulsem.
La campanya Prendre partit per la
infància començarà aquest dijous, 15
de gener, convidant totes les persones que defensen els drets i la igualtat
d’oportunitats en la infància a manifestar-ho públicament amb un gest
simbòlic, però ple de valor. ¡Aquest
dijous estigueu atents als perfils de
Fundesplai en les xarxes socials!

posteriorment es reuneixen amb
l’alcaldessa, Marta Felip. Els nens i
nenes aprenen per sobre de tot democràcia, valors socials i treballen
conjuntament. La Mar, regidora
d’Infància i Adolescència, explica
que «es tracta d’un consell que tindrà un paper actiu i les seves decisions seran importants per al govern.
L’ajuntament es compromet a demanar la col·laboració del Consell
Ciutadà de Nens en el desenvolupament de dos projectes o assumptes
específics a l’any, com a mínim, i
portar a terme, almenys, una de les
seves propostes». El Consell Ciutadà
de Nens es reuneix en sessió plenària amb caràcter ordinari tres vegades a l’any i anualment es fa una audiència pública amb la totalitat del
consistori i els membres del Consell
de Nens on s’exposen els compromisos adoptats pel govern de l’ajuntament.
És política però no se’n sent. És

on les deu del
matí i he quedat
amb Mar Casas
per fer unes fotos a Anna Vives
a la Fundació Itinerarium. Obro
la porta i veig una noia que brilla. Amb un somriure als llavis.
Amb il·lusió. Feliç. Comencem
a parlar mentre li oferim un cafè. I em diu: «No sé si t’hi has fixat que tinc un braç amputat».
Certament, i ho confessaré, m’hi
havia fixat. Però simplement he
pensat: «Que valenta».
És regidora d’Infància i Adolescència a Figueres.
JOAN CORTADELLAS
Regidora de Difusió i
Màrqueting de la seva ciutat. Directora
de la revista De Estilo.
Té la carrera de Periodisme i de Psicologia,
professió que també
exerceix. Tots som diferents i tenim dificultats, però, a la vegada, si ens mirem la
vida amb actitud, podem viure molt feliços.
Es va sentir afalagada quan l’actual conseller de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, li va demanar que formés part
de la seva llista per a
les eleccions municipals del 2011. És per a
ella un gran comunicador i, sobretot, i ho
remarca amb força,
un superentusiasta. I Mar Casas, regidora de Figueres i «boja apassionada».
té raó. ¿Quanta gent
no viu el dia a dia entusiasmat? només, assegura, una ciutadana
Tu, estimat lector i lectora, ¿ho del món que vol contribuir, en la
fas? ¿Coneixes algú que ho faci? mesura de les seves possibilitats, a
¿Per què no ho fem més i inten- millorar la seva ciutat. Es defineix
tem veure el got mig ple en lloc com una «boja apassionada sense
de veure’l mig buit? La Mar ens límits». És «el que es presenti, semassegura que la vida es viu molt pre que sigui apassionat i estimumillor amb entusiasme. La seva lant». En definitiva: una addicta a la
capacitat, podríem dir element, vida sense por. Amb només 34 anys
la comunicació, permet que des- té molt a dir, i crec que el seu nom i
envolupi iniciatives fantàstiques les seves accions ens aniran sonant
des del seu càrrec a l’Ajuntament cada vegada amb més força.
de Figueres. Un exemple és el priEl seu cap no para mai de pensar.
mer Consell Ciutadà de Nens de Sap que som aquí per viure en mala ciutat. Fa sentir els alumnes júscules, per passejar, per comparcom si fossin regidors del con- tir idees, per córrer, per saltar, per
sistori. En equip prenen decisi- ajudar els amics, per dibuixar, per
ons, opinen sobre la ciutat, l’ana- estimar. Per somiar sempre, amb
litzen amb els seus propis ulls i mà o sense. H

