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Con el lema “¡Un verano para todos y todas!”
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La Fundación presenta la campaña
de verano con becas contra la crisis
MONTSERRAT TORRES, Responsable botiga de joguines Sanglas

“Enguany s’esgotaran la Nancy i les baldufes Beyblade”

Qui decideix les joguines que es regalen?
A partir dels 3 anys són els nens i nenes els que demanen les
joguines que volen. I ho fan, sobretot, basant-se en allò que
veuen a la televisió.
Quines joguines tindran més èxit enguany?
Aquest Nadal les joguines que s’esgotaran abans seran la Nancy
Vestidos de Cuentos, les baldufes Bey-blade i alguns jocs
de taula. Igualment ja s’estan demanant molt totes lles joguines
relacionades amb les sèries Código Lyoko i els Gormitis.
Els seus clients, tenen clar el que volen?
Cada cop hi ha més el client que s’informa, mira catàlegs o
ens demana consell...

I llavors, què els diu?
Hi ha una joguina per a cada nen o nena. Però n’hi ha alguns
regals molt segurs: per als petits, les cuinetes; per més endavant, hi ha alguns jocs de taula molt bons i els playmobils mai
fallen. Els jocs de moviment, per a l’exterior, també són una
molt bona elecció.
I els videojocs?
És el regal principal que demanen els nens a partir dels vuit o
nou anys.
Un consell...
Que “encarreguin” els regals el més aviat possible. Trobaran
el que volen i millor de preu!

El año pasado se otorgaron 1.029 becas para colonias urbanas y de naturaleza
Redacción

P

ara las próximas vacaciones de verano, la Fundación presenta la campaña
“¡Un verano para todos y todas!”.
El lema responde al objetivo de
garantizar que todos los niños,
niñas y jóvenes puedan disfrutar
del derecho a una educación en el
tiempo libre bajo los criterios de
calidad, equidad y corresponsabilidad. Incluye, por una parte, una
amplia oferta de actividades de
verano para niños, niñas, jóvenes
y familias y, por otra, una campaña
de becas dirigidas a familias afectadas por la crisis o en situación de
riesgo social.

Campaña de becas para
familias afectadas por el paro
Dada la persistencia de la crisis
económica, este año continúa la
campaña de becas para las actividades de verano, para beneficiar
principalmente a las familias afec-

“El millor regal és el nostre temps i dedicació”
I amb les famílies?
En molts esplais les famílies participen de les activitats que
he descrit abans i també s’organitzen tallers formatius per
treballar aspectes com la importància del joc i les joguines i el
consum responsable.
I quina és la principal conclusió d’aquestes sessions?
Que el millor regal no és el més car. Que està en les nostres
mans fer obsequis molt especials. I que, per damunt de tot, el
millor que podem regalar als infants és el nostre temps i dedicació.

Grupo del Esplai El Tricicle, de Sant Joan Despí, en su salida de verano de 2011

INMA MARÍN, Presidenta d’IPA España i directora de Marinva

tadas por la crisis económica o en
situación de riesgo social.
El verano pasado, en el marco de
esta campaña, la Fundación otorgó 1.029 becas. Para llevar a cabo
estas ayudas, se sigue impulsando un plan de captación de fondos
para que las administraciones, empresas y ciudadanos y ciudadanas
que quieran colaborar para que no
haya infancia sin actividades de
verano, pueda hacer sus aportaciones. ■

El domingo 6 de mayo, ¡Festa Esplai!
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Servicio de gestión laboral para
Nous
avantatges
entidades
no lucrativas del

Club d'Usuaris

Nuestros expertos facilitarán todo el asesoramiento y apoyo que tu
entidad pueda necesitar en las siguientes áreas:

Fes-te'n soci i millora la gestió de l'entitat!

◗ Gestión de trabajadores
Altas, al
bajas
Z La teva oficina
dia!y variaciones a la Seguridad Social
Programes Confección
de gestió, còpies
de seguretat,
maquinari
d'oficina.
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.
. estatuts de la teva entitat!
Adapta els
.IRPF trimestral y anual
Al 2011 finalitza el termini per fer l'adaptació al Llibre III del Codi Civil.
.Tramitación IT, certificados, finiquitos...
Formació gratuïta!

◗ Gestiónbonificable
del Voluntariado
Formació
per als treballadors de l'entitat.
◗ Prevención
de Riesgos
Laborales
Z Assegura
els teus
voluntaris!
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de
lleure,
responsabilitat
civil i voluntaris.
◗ Aplicación de la LISMI
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◗ Bonificaciones

◗ Planes de Ocupación

Envia’ns un email a info@suport.org
Llámanos y te informaremos

J. M. Valls

Com es viu el Nadal als esplais?
Procurem gaudir-lo seguint les tradicions des d’una òptica
menys consumista. És un bon moment per recuperar activitats i projectes amb els nois i noies que ampliïn la seva mirada
sobre els missatges que rebem en aquesta època de l’any:
consum desmesurat, superficialitat, excessos...
Per exemple?
Des de campanyes de recollida de joguines, tallers de creació
de regals, organitzant un “caga tió” solidari...
Treballant els valors?
Els valors del servei envers les altres persones, l’amistat,
l’austeritat, el treball en grup, la igualtat...
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La campaña incluye colonias
y campamentos de naturaleza,
colonias urbanas, campos de
trabajo, rutas e intercambios
internacionales. Entre las posibilidades están las relacionadas
con las tecnologías de la comunicación, los idiomas o la práctica
deportiva. En total, la Fundación
y las entidades que la componen
organizarán unas 450 propuestas
para el próximo verano, con unas
150.000 estancias.

SUSAGNA ESCARDÍBUL, Resp. A. Pedagògica de la Fundació Catalana de l’Esplai

