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TURISME I LLEURE

Les colònies
en família, la
solució per a la
Setmana Santa

VACANCES EDUCATIVES

L’oferta d’activitats de les més
de 200 cases de colònies que hi
ha a Catalunya, com aquesta
d’Estanyol, tenen relació amb
l’educació en la natura. CÈLIA ATSET

La crisi redueix la contractació d’activitats
d’oci, però les escapades familiars guanyen pes
La crisi redueix la contractació de
colònies i casals infantils, tot i que
encara són la sortida per a molts
pares aquests dies. Per als dies festius, guanya força l’opció econòmica de fer colònies en família.
SÒNIA SÁNCHEZ
BARCELONA. Tant la patronal com
les organitzacions sense ànim de lucre que organitzen casals i colònies
per a aquesta Setmana Santa han
tornat a notar els efectes de la crisi. Ho assenyala el gerent de l’Associació Catalana d’Empreses del
Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), Pep Monte: “Hi ha una retallada d’aquesta despesa per la pèrdua
de capacitat adquisitiva de les famílies. Ja fa uns anys que ho notem i
aquesta setmana hi ha hagut una
nova davallada significativa respecte a l’any passat”.
La necessitat del sector d’adaptar-se a les noves necessitats socials
està portant cada cop més cases de
colònies a acollir famílies, una opció
que se suma a la tradicional oferta
per a grups, esplais i associacions.
Sobretot de cara als quatre dies festius de la setmana, augmenta el
nombre de famílies que opten per
fer tres o quatre dies de colònies
amb els seus fills. La Fundació Catalana de l’Esplai ha constatat un increment del 20% en aquest tipus de
colònies familiars. “És una activitat
que, pels seus preus assequibles, està agafant molta força”, diu la gerent
de la Fundació, Núria Valls.
Els preus d’aquestes colònies familiars van entre els 30 i 40 euros
per dia a pensió completa per als
adults; entre 22 i 32 euros per als
nens de 7 a 12 anys, i entre 11 i 17 euros per als nens de 3 a 6 anys, en funció de l’organització que les prepara. Una opció econòmica que “ofereix el component cultural i de coneixement de la natura i l’entorn”
que caracteritza les activitats de les
cases de colònies, detalla Monte.
“Tenim activitats adaptades a les
famílies que vénen a fer aquestes minivacances amb els fills i que els permeten, alhora, relacionar-se amb altres nens i famílies que estan a la mateixa casa de colònies”, diu també la
directora del Moviment de Centres
d’Esplais Cristians (MCEC) de la

Fundació Pere Tarrés, Maria València. L’entitat ha habilitat quatre de
les seves cases de colònies per acollir
un centenar de famílies els quatre
dies festius.
La Fundació Pere Tarrés és l’única entitat que diu que ha constatat
un increment de les seves activitats
d’aquesta Setmana Santa. Ho atribueix al fet que “la consciència social per la crisi” ha portat més voluntaris a organitzar casals i colònies als seus centres. La fundació, a
més, ha posat en marxa per primer
cop un fons de beques per a les activitats de Setmana Santa –aquests
ajuts ja són habituals per a les colònies i casals a l’estiu–, amb les
quals ha cobert entre el 25% i el 75%
del cost de l’estada d’un centenar de
nens “amb risc d’exclusió social o de
baix nivell socioeconòmic”. València apunta també, com a possible
explicació, que “moltes famílies que
sortien de vacances a fer turisme a
fora ja no ho poden fer, però no volen que el nen es quedi sense vacances i opten per buscar-li un casal o
una sortida de colònies” per als quatre dies laborables.
Amb els avis o a la feina

En els últims anys, el sector del lleure “està fent l’esforç de mantenir
uns preus econòmics”, assenyala la
gerent de la Fundació Catalana de
l’Esplai. El miler de places de colònies i casals que aquesta entitat ha
posat a l’abast dels infants per a
aquestes festes segueixen aquesta
política. “Els nens que fan colònies
aquesta Setmana Santa, majoritàriament entre dilluns i dijous, acostumen a ser els que ja van a un esplai al
llarg del curs, i les famílies que volen
conciliar acostumen a portar-los a
un casal”, raona Valls.
Però el gerent de la patronal Acellec admet que, tot i la necessitat de
conciliar, “cada cop més famílies
opten aquests dies per tirar dels
avis; deixar els nens un dia amb un
tiet i un altre dia amb un altre familiar o, fins i tot, emportar-se’ls a la
feina un matí” fins que arribin els
dies festius. Unes solucions que són
majoritàries i que no paren de créixer per culpa de la crisi. Monte recorda que els casals d’estiu van rebre l’any passat un 30% menys de
nens que l’exercici anterior.e

Els hotelers, pendents del temps
per complir les previsions d’ocupació
AURI GARCIA MORERA
BARCELONA. El sector hoteler està

molt pendent de la previsió meteorològica, que pot engegar a rodar les
previsions d’ocupació de la Setmana Santa. “És un factor que afecta
decisivament”, reconeix Maria Eugènia Arbó, presidenta de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda. El pes cada cop més gran de
les reserves d’última hora, a més, fa

Preocupació
Els llocs de
platja temen
que hi hagi
anul·lacions
de reserves

que molta gent que tenia pensat
marxar ho pugui acabar descartant
en veure previsions de mal temps.
Les destinacions de platja, com la
Costa Daurada, seran les més afectades per aquestes circumstàncies,
tot i que Arbó explica que les seves
sensacions abans que arribessin les
precipitacions ja no eren bones. En
el seu cas no havien fet càlculs exactes de l’ocupació que esperaven, però sí que van donar la xifra d’un 65%
dels establiments obert. Fa un any,
l’ocupació va ser del 75%.
Costa Brava i Pirineus, a l’espera

Les precipitacions poden deixar buides platges com
aquesta de Cambrils, però també poden provocar
que el Pirineu rebi més esquiadors. TJERK VAN DER MEULEN

Els hotels de la Costa Brava havien
fet unes previsions més optimistes,
d’aproximadament el 80% d’ocupació durant tota la setmana, i que pujaria fins al 90% el cap de setmana.
Segons la Federació d’Hostaleria de
les Comarques de Girona, els hotelers de la zona estan a l’espera de
com evolucionen els pronòstics meteorològics, ja que tenen totes les
esperances posades en el període
d’entre dijous i diumenge.
Marina Figueras, portaveu de la
Federació, admetia ahir que “si fa
mal temps pot tenir incidència fins
i tot en les reserves ja fetes, ja que algunes s’anul·laran”. Figueres afegia,
però, que les precipitacions poden
deixar buides les platges i, al mateix
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EL BITLLET

Més sol però més
fred els dies festius

Ciutat Vella demana compromís als turistes
M.O.

En alerta davant
d’una altra onada de turistes. Els veïns del districte de Ciutat Vella de
Barcelona, cansats de patir la cara
més dura de la convivència amb el
turisme, han posat en marxa una
campanya per informar els visitants
dels problemes associats a la “massificació turística de la ciutat” i demanar-los ajuda per “evitar els
comportaments i les actituds d’alguns visitants que empitjoren la situació”. Han imprès un miler de fullets –escrits en set idiomes– que repartiran entre els turistes que trobin pels carrers del centre de la
ciutat per demanar-los que col·laborin en la conscienciació “dels cos-

BARCELONA.

l temps inquiet i canviant
continua. Dels dies que
ens queden per acabar la
Setmana Santa, avui i demà seran els de més ruixats, sigui poca estona o molta. Tan avui com
demà caldrà obrir el paraigua
gairebé arreu, i només algunes
comarques de Girona i de la Catalunya del Nord podrien quedar al marge dels xàfecs. Els
quatre dies festius de Setmana
Santa fan més bona pinta. Divendres no s’acabaran els ruixats, però plourà en menys llocs
i menys temps, i hi haurà més
estones de sol. El cap de setmana predominaran les clarianes i
només cauran ruixats puntuals
a les tardes. Atents a les temperatures. Entre demà i divendres
encara baixaran 2 o 3 graus més
i l’inici del cap de setmana serà
més de març que no d’abril. La
tramuntana es deixarà sentir al
nord, sobretot diumenge.

E

MIQUEL BERNIS
METEORÒLEG

Esquí
L’opció que
nevi al Pirineu
entusiasma
els hotelers
després d’un
any molt fluix

temps, portar més visitants al Pirineu: “Si neva a la Cerdanya, és evident que es compliran o fins i tot milloraran les previsions del 70% o
75% d’ocupació”. El mateix efecte
es produiria a Barcelona. Les ciutats
solen rebre més turistes quan el mal
temps impedeix anar a la platja.
700 vols mensuals de russos

Pel que fa a l’activitat turística durant els mesos d’estiu, el departament d’Empresa i Ocupació va fer
públic ahir que Catalunya rebrà
700 vols mensuals amb turistes
russos entre el maig i l’octubre, un
increment del 70% respecte a l’any
passat. A més, la pròxima temporada d’hivern s’establirà un vol directe setmanal entre Moscou i l’aeroport de Lleida-Alguaire vinculat al
turisme de neu.e
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tos que pateix la població” en una
ciutat que viu “una massificació insostenible del turisme”. Acusen els lobis turístics, els
empresaris hotelers i
els poders polítics
de ser els “principals responsables” del problema i demanen
ajuda als turistes per evitar el
soroll nocturn.
Els fullets inclouen explicacions, per exemple,
sobre els pisos turístics. Detallen que són
una opció molt econòmica, però que “han suposat l’expul-

sió de veïns” del barri. L’escrit, que
han preparat les associacions de veïns del Casc Antic i el Gòtic,
també destaca l’existència de zones “saturades, que dificulten
la mobilitat” i demana que s’evitin
els grups massius o les caravanes de bicicletes. Els veïns
expressen que,
malgrat la comoditat que suposa
que els autocars
deixin els turistes a
la porta, aquesta conducta condiciona l’ús de
l’espai públic.e

