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Prendre partit per la infància
Fundesplai recapta fons perquè els nens en risc d’exclusió no renunciïn a cap activitat

Núria
VALLS
Directora general de Comunicació i
Relacions de Fundesplai

E

l passat 11 de desembre a Fundesplai vam celebrar
la segona edició del
Sopar Solidari, amb
la col·laboració de
la xef Ada Parellada. Amb aquest acte, en el qual van
participar més de 130 persones,
vam donar el tret de sortida a la tercera edició de ¡Prenem partit per la infància!, la campanya de sensibilització i captació de fons que té per
objectiu revertir la situació de vulnerabilitat en què es troben milers
de nens i nenes del nostre país.
Segons l’última Enquesta de
Condicions de Vida (INE-Idescat
2016), la taxa AROPE assenyala
que el 26,6% de menors de 18 anys
a Catalunya viuen per sota del llindar de la pobresa. Aquesta dada,
si bé suposa una lleugera millora respecte a anys anteriors, és extremadament greu i ens aboca a
una situació en la qual milers de
nens veuen compromès el seu accés a tots aquells serveis que no estan coberts per les administracions públiques, com per exemple

l’alimentació, l’atenció i l’educació en l’oci.
A Fundesplai som testimonis
d’aquesta realitat. A través de la
nostra feina diària en més de 1.000
escoles i prop de 100 centres d’esplai i projectes d’oci, amb 272.000
nens, joves, pares i mares, podem
constatar que s’està produint un
procés de precarització de les condicions econòmiques i de cronificació de la pobresa, sobretot de les
famílies joves que tenen a càrrec
fills petits.
En el nostre dia a dia trobem famílies tan desestructurades que
tenen dificultats per fer front a la
complexitat de tramitar una ajuda per als fills. Nens amb necessitats educatives especials que durant les hores lectives estan acompanyats per un vetllador, però que
a l’espai del migdia i del menjador
escolar no compten amb el suport
necessari. Mares i pares que a mig
curs es queden a l’atur i que han
de treure el nen del menjador perquè, fora de termini, no poden demanar beca.
I, sobretot, ens trobem amb famílies de classe mitjana que han
entrat en un procés de precarització, que no es veuen a si mateixes
com a destinatàries dels serveis socials, i no demanen ajuda perquè el
seu fill o filla pugui anar de colònies, o participar en activitats d’oci o
reforç escolar.

No ens podem
quedar de braços
plegats. No
poden esperar
que passi la
crisi, perquè
llavors deixaran
de ser nens!

Només hem citat quatre situacions. Però n’hi ha moltes més. I totes acaben de la mateixa manera:
amb un nen o nena que veu vulnerats els seus drets. Amb un nen que
veu compromesa la seva capacitat
de participar en activitats d’educació, alimentació, atenció i oci, que
són molt importants per a la seva
salut, creixement i felicitat.

Socialització
Un estudi de l’Institut d’Infància i
Adolescència arriba a la conclusió
que la participació en aquestes activitats té un efecte positiu sobre
els nens, les seves famílies i la comunitat. Són espais on aprenen a
treballar i a divertir-se junts, a dialogar i a comunicar-se amb afecte
i respecte, comprometent-se a buscar un món millor per a tothom.
Millora l’adquisició d’hàbits saludables i col·laboratius, té un efecte positiu sobre aspectes emocionals i de relació amb els altres, i té
incidència positiva sobre els rendiments acadèmics i els comportaments escolars.
Davant d’aquesta situació, hem
de vetllar perquè tots els nens i les
nenes puguin accedir, amb igualtat d’oportunitats, a tots els serveis
i activitats. A Fundesplai fa molts
anys que ho intentem impulsant
iniciatives en el territori; formant
joves monitors i monitores, pro-

movent el voluntariat, treballant
en xarxa i buscant la corresponsabilitat de tots els agents de la comunitat (famílies, escoles, entitats, administracions, empreses,
etcètera). Els nostres esforços persegueixen una visió a mitjà i llarg
termini, amb voluntat de transformar la societat.
Però, mentrestant, no ens podem quedar de braços plegats: 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 nens! ¡S’ha d’actuar! Per això, des de Fundesplai
impulsem la campanya ¡Prenem
partit per la infància!, que reuneix,
durant el curs, tots els esforços per
captar fons per atorgar beques i
ajudes per a colònies, menjadors,
activitats de reforç o perquè infants en situació de vulnerabilitat
puguin anar als nostres centres.
L’últim any hem donat més de
17.200 beques i ajudes, gràcies al
suport de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, diferents ajuntaments, entitats com l’Obra Social la Caixa i la
Fundació Probitas, empreses com
Avantgrup Bardet i moltes persones particulars. Però seguim necessitant la vostra col·laboració.
Prendre partit per la infància està a l’abast de tothom: escoltant
els nens, implicant-nos a l’AMPA
de l’escola dels nostres fills o en
un altre esplai o associació. A més,
qui vulgui col·laborar per garantir l’equitat en els projectes socioeducatius que impulsem, pot fer
una aportació econòmica entrant
a www.fundesplai.org o trucant al
93 551 17 71. ¡Gràcies per prendre
partit per la infància! H

