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Dissabte 20 de maig de 2017     

             NOTA DE PREMSA 

FEDAIA CELEBRA UNA FESTA SOLIDÀRIA AMB LA INFÀNCIA A 
PORTAVENTURA PARK 

 
 
Una màster class de zumba, tallers de perruqueria creativa i un Mannequin Challlenge pels 
drets de la infància són algunes de les activitats  de la festa 'Somriu per la infància' que la 
FEDAIA està celebrant avui al parc temàtic de PortAventura Park i que enguany arriba a la seva 
cinquena edició. 
 
Sota el lema #somriuxlainfancia5 al voltant de 4.000 infants participen en aquest 
esdeveniment anual amb el qual es busca sensibilitzar i solidaritzar a la societat sobre la 
necessitat de garantir la igualtat d'oportunitats de tots els infants, especialment dels més 
vulnerables. 
 
A més de l'emoció de pujar a Shambhala o al Dragon Khan, els infants gaudeixen d'activitats 
especials. Aquest matí els esperava un Photocall de benvinguda, on van començar el dia traient 
fotos amb els seus personatges favorits de PortAventura, i està prevista una festa de cloenda al 
final de la tarda que inclourà una Minidisco per poder acabar el dia ballant.  
 
A la festa assistirà Marc Simón, director Corporatiu de l'Àrea Social de la Fundació Bancària “la 
Caixa”, Isabel Carrasco,  cap del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a Tarragona, Joan 
Adserà, gerent de la Fundació PortAventura, i Sònia Martínez, directora de la FEDAIA. 
 
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. S'ha triat el somriure com a lema d'aquesta festa perquè és 
un element d'unió que iguala a tots els infants més enllà de la seva situació social o econòmica.   
 
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 l'Obra Social “la Caixa”, l'Ajuntament de 
Tarragona, l'Ajuntament de Barcelona, Rodalies de Catalunya, Cadena SER, Marc Martí, Mamma 
Proof,  Sortir amb nens, OP & Kids, El Club dels Tarraconins, Kids i Adolescents.cat. 
  
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 94 
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. 


