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Fundesplai,
un estiu per
a tothom

FUNDESPLAI

La Fundació Catalana de l’Esplai torna a posar
en marxa el seu programa de beques perquè
cap noi es quedi sense colònies per les vacances
Adriana
OÑATE

¡U

n estiu per a
tothom! Aquesta és la premissa sota la qual,
any rere any,
la Fundació Catalana de l’Esplai
(Fundesplai), entitat social sense
ànim de lucre, s’aboca a oferir activitats de qualitat per a infants, joves i famílies, garantint-ne la màxima equitat. Al mateix temps, des
del 2011 s’impulsa una campanya
de recaptació de fons per oferir beques de colònies i casals a nois en situacions precàries, amb l’objectiu
que puguin accedir als diferents
programes que s’ofereixen.
És així com aquest any s’ha aconseguit augmentar el 10% el nombre de beques, arribant a la xifra
de 5.700 beneficiats, segons precisa Josep Maria Valls, cap del departament de comunicació de Fundesplai. Aquesta fundació considera
que anar de colònies no és cap luxe, sinó un dret reconegut dels infants, i per això s’organitzen activitats des d’un punt de vista inclusiu.
«El nostre objectiu principal és treballar a favor dels drets dels nens.
Sobretot amb un concepte molt bàsic, que és la igualtat d’oportunitats en la infància. És per això que
fem tot això», explica.

Més de mil activitats
Per aquest motiu, aquest estiu hi
haurà gairebé 1.200 activitats, com
ara colònies, casals, campaments,
rutes i camps de treball. Es tractarà
de mantenir i abaixar els preus de
les activitats respecte a l’any passat amb l’objectiu de garantir l’accés de tots els nens. Els fons per a les
beques que s’ofereixen provenen
de la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Sanitat, la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Probitas,
així com de les aportacions que hi
fan empreses i ciutadans.
Valls explica que la fundació posa l’accent en aquest tema perquè
les vacances d’estiu es poden convertir en un temps d’exclusió. «Les
famílies que es poden permetre pagar un casal o unes colònies hi porten els fills, però en les famílies que
no, els nens es queden a casa. I hi
haurà moltes famílies en què els
nens es quedaran amb molt pocs
recursos i en alguns casos fins i tot

en una situació de risc de desatenció. És aquí on entrem com a Fundesplai amb una bateria de propostes per garantir-ne l’equitat i l’accés», assegura.
Cal destacar que no es tracta només d’un tema de distracció, sinó
que són activitats socioeducatives
molt importants per als infants.
«Es tracta que els nens es relacionin els uns amb els altres, de començar a introduir-los des de ben
petits en el món de la solidaritat,
de les associacions, del coneixement del territori. És un aprenentatge, no un luxe. I a més a més, en
el cas de Catalunya, un tresor de
la seva història educativa que està
molt arrelat i que és molt propi del
seu model educatiu», afirma Valls.

«El nostre objectiu
és treballar a
favor dels drets
dels nens, perquè
hi hagi igualtat
d’oportunitats en
la infància», explica
Josep Maria Valls
El responsable del departament
de comunicació de Fundesplai
també fa referència a les colònies
del mes d’agost: «L’agost és una situació bastant diferent. Des de fa
tres anys organitzem casals en alguns barris i poblacions concretes,
en col·laboració amb els serveis socials o amb alguna fundació. Llavors, oferim casals que, a nivell
educatiu, són exactament iguals
als del juny i el juliol, però que a
més garanteixen l’esmorzar, el dinar i el berenar per a la quitxalla.
Això sorgeix d’una necessitat social», afegeix.
L’objectiu de la fundació és respondre a totes les peticions que reben, perquè cap nen es quedi sense disfrutar d’un estiu de qualitat.
Per poder cobrir les necessitats es
necessita la col·laboració de més
empreses, administracions i ciutadans. Les persones o entitats que
hi vulguin ajudar, poden entrar a
www.fundesplai.org/dona o trucar
al 93 551 17 71. H

VACANCES. Dos grups de nens en colònies organitzades anys anteriors per Fundesplai.

EL MATEIX TRACTE PER A TOTS ELS NENS
«Els meus fills fa anys que
estan apuntats a l’esplai. Des
dels 4 anys que va començar
el gran, i els petits també.
L’entorn és adequat per a ells i
ho aprofitem bastant», explica
Cinthya Salazar, una de les
beneficiades de les beques que
atorga la Fundesplai. Cinthya
explica que a les colònies els seus

fills aprenen a veure el món des
d’una altra perspectiva. Es fan
més independents i autònoms.
«Al principi se’n van tristos
però després s’ho passen pipa.
No ens troben a faltar», explica
mentre rient. Són una família
multicultural. Una barreja de
Bolívia (d’on és ella) i Espanya. El
gran dels seus fills té autisme i un

dels bessons pateix el trastorn de
l’espectre autista. «Són moguts
i necessiten molta atenció. I
veig la capacitat dels monitors
de connectar amb ells. Aquí els
nens no tenen cap hàndicap, són
totalment normals i tractats
igual que qualsevol altre nen.
Els fan sentir especials. No
discriminen», insisteix.

