| Societat | 33

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 16 DE GENER DEL 2015

Una campanya demana
que es boti per la infància

a Fundesplai proposa que la gent es fotografiï saltant i pengi la foto a les xarxes socials amb l’etiqueta
#botaxlainfancia a Les empreses col·laboradores donaran 1 euro a l’entitat per cada fotografia
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Fundesplai, entitat socioeducativa que fa 45
anys que treballa per
l’educació i el lleure dels
infants, està disposada a
seguir mobilitzant la societat en defensa dels
drets i la igualtat d’oportunitats dels menors i ahir
va posar en marxa la campanya #botaxlainfancia.
Es tracta que cadascú es
faci una foto botant (fent
un salt o fent botar una pilota) i la pengi a les xarxes
socials amb l’etiqueta #botaxlainfancia. Les empre-

ses col·laboradores donaran 1 euro per cada bot.
La intenció és doble:
d’una banda, reivindicar
els drets dels infants i, de
l’altra, recollir fons per poder donar beques als usuaris de les activitats de Fundesplai que estan en risc
d’exclusió. “Cada bot serà
un clam a favor dels drets i
la igualtat d’oportunitats
en la infància. A més, cadascun serà també 1 euro
de les empreses col·laboradores que es destinaran a
beques menjador o per a
activitats de lleure, reforç
escolar o per a les colònies”, va explicar ahir el

Els primers col·laboradors de #botaxlainfancia ja es van fotografiar ahir ■ JUDIT FERNÀNDEZ

president de l’entitat, Josep Gassó.
El seguiment de la campanya es pot fer a través
del web botaxlainfancia.org, on hi ha tota la informació de la iniciativa i,
a més, es poden fer donatius. Es tracta del primer
acte d’una estratègia més
global de Fundesplai que
amb el lema Prenem partit per la infància vol implicar la societat en la defensa i la promoció del
benestar dels menors.
L’entitat recorda que el
27,3% de les criatures de
Catalunya viuen per sota
del llindar de la pobresa i
no amaga, a més, que amb
#botaxlainfancia es vol
reivindicar que les polítiques dirigides a la infància
siguin una prioritat per a
les administracions, precisament en un any d’eleccions. “La falta d’igualtat
d’oportunitats en la infància –va indicar Gassó– es
produeix al nostre barri o
a l’escola dels nostres fills.
No podem esperar que
passi la crisi”. ■

