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— ¿Què va passar quan vas fer
els 18?
— Quan surts del centre amb 18
anys, tens un any per provar de
trobar una feina fixa. I el problema més gran que hi ha és
que no trobes feina i pràcticament et tornes boig. ¿Em pots
dir ara mateix, en època de crisi, si hi ha algun espanyol que
tingui feina? Hi ha qui treballa
14 hores al dia per 300 euros.
¿Per què? Perquè la llei d’estrangeria ens exigeix haver treballat tant temps per aconse-

«La por et
deixa efectes
psicològics que
jo vaig tardar
anys a superar»
guir els papers. Jo ara tinc 21
anys, visc en un pis d’emancipació i estic estudiant un grau
superior d’Administració i Finances.

— ¿Trobes a faltar el Pakistan?
— El que més trobo a faltar és la
meva mare. Sempre que puc li
truco. Però el problema més gran
que tenim els que hem fugit dels
nostres països d’origen és que
contínuament et preguntes:
«¿D’on soc? ¿Soc d’aquest país o
de l’altre?». H
dics que li impedeixen disfrutar
dels seus drets com a adult i de la
protecció que es mereix com a
menor. Tot i que aconsegueixin
veure la seva minoria d’edat reconeguda, el camí d’aquests nens i
nenes tampoc és fàcil. La seva integració amb un idioma que no
coneixen, les condicions de vida i
el nivell de protecció que tinguin
dependrà de la comunitat autònoma que els tuteli.
Han creuat deserts, han saltat
tanques i han arriscat la seva vida
en pasteres o baixos de camions
per arribar al nostre territori. Són
menors extremadament vulnerables que necessiten tots els recursos de les administracions perquè
sobrevisquin, estiguin protegits,
aprenguin i puguin ser el que
realment són: nens i nenes. H

COLÒNIES. Un dels campaments d’estiu organitzats per Fundesplai, la Fundació Catalana de l’Esplai.

Al rescat de les famílies

Més de 18.000 menors s’han beneficiat de les beques de menjador i de colònies de Fundesplai
Alba
JAUMANDREU
Són molts els nens i nenes que viuen
en situació de vulnerabilitat o risc de
pobresa. A Catalunya, el 29,5% dels
menors viuen en aquestes condicions. Gran part d’ells només tenen
l’àpat complet al migdia a l’escola.
No poden disfrutar d’activitats extraescolars, colònies, activitats lliures,
excursions o classes de reforç escolar. Molts pares estan a l’atur, són
mileuristes o tenen contractes de
mitja jornada. Fundesplai ajuda
aquestes famílies en situació de vulnerabilitat.
Aquest és el cas de la Paula, mare
d’una nena de 6 anys. Treballa vuit
hores diàries per menys de 1.000 euros al mes. Quan surt de l’escola, la
seva filla va a l’esplai tres vegades a
la setmana. Durant l’any, la seva feina i els horaris de la nena són, més o
menys, compatibles. Però quan arriba l’estiu i el final de les classes, la
cosa es complica. La mare treballa i
la nena no té on quedar-se. Pagar un
casal és pràcticament impossible.
«Som una família monoparental. El
meu sou no pot mantenir dues persones, l’escola i unes colònies», afirma Paula.
La fundació li va atorgar la beca
del casal per a l’estiu, i més tard, la
beca de colònies. La nena, explica la
mare, va insistir a anar de colònies
amb els seus companys, però ella no

s’ho podia permetre. «Estic agraïda
a l’oportunitat que li van donar a la
meva filla. Va passar cinc dies inoblidables entre amics. No volia ni tornar a casa», afegeix la Paula.

Més que una ajuda
Qui també està molt contenta és la
Pilar, una dona amb dos nens al
seu càrrec que Fundesplai també
ha ajudat. En el seu cas, la beca és
de menjador i cobreix el 50% de les
despeses. Ella està a l’atur. El pare
dels menors treballa, però només
20 hores a la setmana. Viuen amb
els seus dos fills, que van a l’escola
i mengen allà, amb ajuda de la
fundació.
La família va rebre fa dos anys
l’ajuda dels serveis socials públics,
tot i que no era suficient. Per acabarho d’adobar, el Consell Comarcal
del Baix Llobregat li va denegar el
suport el curs anterior. La Pilar no
pot pagar el menjador i necessita
que els nens es quedin a menjar.
«És important que els meus fills dinin a l’escola. Jo no puc cobrir les necessitats bàsiques a casa, i a l’escola
poden menjar de tot i a més de manera sana», explica la mare.
Per als nens, segons relata la Pilar, quedar-se al menjador suposa
molt més que menjar bé. «És també
estar amb els amics i sentir-se en
igualtat de condicions», prossegueix. Aquesta dona assegura que
està profundament agraïda a Fun-

Paula: «La meva
família és
monoparental. No
puc mantenir dues
persones, l’escola
i unes colònies»
Pilar: «És important
que els meus fills
dinin a l’escola.
Jo no puc cobrir
les necessitats
bàsiques a casa»

desplai, que li ha permès que durant dos anys els seus fills dinin a
l’escola i estiguin ben alimentats.
La Fundació Catalana de l’Esplai,
coneguda popularment com a Fundesplai (https://fundesplai.org), reuneix els esplais catalans no religiosos, així com projectes d’educació de
lleure amb més de 50 anys d’història.
Es tracta d’una iniciativa sense ànim
de lucre on treballen a favor dels
nens, els joves i el tercer sector amb
un visió educativa, de transformació
social i compromesa amb el medi
ambient i la coresponsabilitat amb
el treball en xarxa.
Fundesplai ajuda famílies en situació de vulnerabilitat, associacions i iniciatives socials, escoles, i la
societat en general a través de dos
grans blocs. D’una banda, les beques de menjador, dirigides a famílies que necessiten beques per poder pagar el menjador de les escoles, i d’altra banda, els ajuts d’estiu
en casals i colònies.
La fundació acaba de donar el
tret de sortida a la cinquena campanya Prendre partit per la infància, en
un sopar solidari que va reunir 150
persones. La xef Ada Parellada va ser
l’encarregada de fer el «menú impossible d’un sopar de campaments». Aquesta campanya dura
tot l’any i pretén conscienciar de
la situació de vulnerabilitat que viuen molts nens, i recaptar fons per
a les beques, que l’any passat va arribar a més de 18.000 persones. H

