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LA FEDAIA CELEBRA UNA FESTA AMB MÉS DE 3.000 INFANTS
A PORTAVENTURA
*Amb el lema “Somriu per la infància” es busca sensibilitzar i solidaritzar a la
societat sobre la necessitat de garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els
infants, especialment els més vulnerables
#Somriuxlainfancia és el lema amb el qual la FEDAIA, la federació d'entitats
catalanes que treballen amb infants en situació de desemparament o risc d'exclusió
social, celebra avui una festa amb més de 3.000 infants a PortAventura Park. Molts
somriures estan marcant una jornada en la qual els nens han pogut gaudir de les
atraccions però també de tallers i jocs organitzats per monitores disfressades de
superheroïnes que han posat amb els infants en un photocall gegant però també els
han maquillat i pentinat.
Amb el lema “Somriu per la infància”, la FEDAIA busca sensibilitzar i solidaritzar a la
societat sobre la necessitat de garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els
infants, especialment els més vulnerables. Perquè sigui un dia molt especial, la jornada
acabarà aquesta tarda amb un acte en el qual els infants podran gaudir de les
actuacions del grup musical CLOVER i dels artistes María Sagana i Jota Martín.
És el tercer any consecutiu que la FEDAIA organitza un dia per la infància a
PortAventura. En aquesta ocasió, als 3.000 infants de la FEDAIA se n'hi han afegit
gairebé 2.000 més que han participat de la festa juntament amb les seves famílies
comprant les entrades solidàries a 18€ amb les quals la federació ha fet possible
aquest esdeveniment.
Aquesta acció es realitza amb la col·laboració de la Fundació PortAventura, que centra
els seus esforços en el suport a projectes i jornades dedicades a nens i joves en risc
d'exclusió per raons socials, de salut o econòmiques. A més hi participen la Fundación
Soñar Despierto, l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de
Tarragona, Marc Martí, Rodalies de Catalunya i Cadena SER. El grup CLOVER i els
artistes Maria Sagana i Jota Martín han col·laborat amb les seves actuacions.

	
  
A més de permetre que els infants de la FEDAIA puguin gaudir d'un dia especial, la
federació vol posar de relleu amb iniciatives com aquesta la urgència d'invertir en
polítiques que garanteixin el benestar de la infància a curt i llarg termini i que
garanteixin la igualtat d'oportunitats entre tots els infants. La federació creu que
aquest objectiu passa per homologar el percentatge que Catalunya i Espanya destinen a
polítiques d'infància i família- 0,9% i 1,4% del PIB respectivament- a la mitjana europea
que és del 2,2% del PIB.
La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància,
joves i famílies en situació de risc social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està
formada per 90 entitats que atenen a més de 100.000 infants i 35.000 famílies a
través de serveis en l’àmbit de l’acció social, l’educació, la formació pre-laboral i
l’atenció a les famílies, com per exemple centres d’acollida residencial i familiar,
adopció, pisos assistits, punts de trobada, residències maternals, centres oberts,
serveis de teràpia familiar, UECs, PFI, entre d’altres.
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