Las becas para actividades de
verano no cubren la demanda
LAS PETICIONES DE AYUDAS SE DISPARAN HASTA UN 60%. 174.000 niños participarán
desde hoy en las colonias y casales de verano organizados por la Fundació Catalana de l’Esplai y la Pere Tarrés. Pese
a que se han concedido 3.000 becas, no se ha podido cubrir aún el alud de solicitudes y el proceso se alargará a todo julio. 6
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Sant Joan deixa 268 ferits, 27 cremats greus. Es
registren 851 emergències durant la revetlla. 2

Egipto da el poder a un
islamista en sus primeras
presidenciales democráticas
Mursi, el candidato de los Hermanos Musulmanes,
proclamado ganador de las lecciones del domingo
12
17 de junio. Tahrir (foto) explotó ayer de júbilo.

El Senado gastará 1,68 millones en 440 móviles.
300 serán smartphones de gama media/alta. 12
Argentina, Bolivia y Venezuela califican de «golpe
de Estado» el cambio de Gobierno en Paraguay. 10

El tiempo en Barcelona, hoy
MÁXIMA

29 |

MÍNIMA

19

OTROS MUNICIPIOS: Manresa 34/17.
Girona 32/19. Vic 31/16. Tarragona 29/20.
Lleida 38/19.

Sorteos
ONCE (domingo 24)
88748 (serie 034)
El Gordo (domingo 24)
04-11-15-21-35 (clave 4)
Trio (domingo 24)
8-1-2
Super10(d24) 01-03-04-10-14-18-21-30-31-32-33-36-38-42-46-49-50-51-61-68
ONCE (cuponazo viernes 22)
1.er premio:42752(serie035). Restopremios:32278(s083),
33545(s086),35447(s 027),38016(s117),42987(s046),
69812 (s 035), 71926 (s 037), 77937 (s 037), 80545 (s 038)
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Alonso, que salía 11º, gana
en Valencia en una inolvidable
remontada que lo pone líder destacado del
Mundial. En el podio rompió a llorar.
14

Dos jubilados que no pueden leer
denuncian a Bankia por las preferentes
Luis y María de los Ángeles han denunciado a la entidad que les vendió ese producto por 56.000 €. Él tiene una mi8
nusvalía visual y ella no sabe leer. En Bankia hay unos 120.000 ahorradores afectados por las preferentes.

Trágico fin
de semana
por violencia
machista
10
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Inicio de la temporada
castellera. La plaça del

Contra el «ruido» del
parque eólico. Los veci-

Dos heridos en un incendio. Dos personas que-

La Marina Port Tàrraco,
sólo al 20%. El espacio de

23.000 visitas al Festival
del Còmic. Durante el pa-

Blat de Valls acogió ayer
la actuación castellera de
las colles de la ciudad con
motivo de Sant Joan. Como
inicio de la temporada, se
pudieron ver dos tripletes.

nos de La Granadella han
entregado al Ajuntament
quejas por el «ruido» que
genera el Parc Eòlic de St.
Antoni, Monclues i Rotes, a
525 m. del núcleo urbano.

daron heridas leves la madrugada de ayer en el incendio de una vivienda de
Girona. El fuego quemó totalmente la galería interior
de un piso de la Av. St. Narcís.

amarre de yates de lujo de
Tarragona, la Marina Port
Tàrraco, que abrió hace
seis años, tiene una ocupación media del 20% y comienza a fidelizar clientes.

Una escuela recoge
8.700 euros para Càritas. La Escola Europa ha recogido 8.700 euros mediante actividades como la venta de pasteles y de rosas
por Sant Jordi. Lo dedicarán
a comedores sociales.

Ajuts insuficients per als casals
Avui comencen les activitats d’estiu per a nens, però la Fundació Catalana de l’Esplai i la Pere Tarrés
encara busquen donacions per poder concedir totes les beques. Les sol·licituds han pujat fins un 60%
20M
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Milers de nens marxen avui de
colònies i milers més comencen els casals d’estiu, però entitats com la Fundació PereTarrés i la Fundació Catalana de
l’Esplai encara busquen recursos per poder satisfer totes les
sol·licituds de beques, que enguany s’han disparat.
La Fundació PereTarrés ha
rebut un 60% de sol·licituds
més que al 2011, quan se’n
van presentar 990, mentre
que enguany ja s’han superat les 1.600. A més, ofereix desenes de places a colònies i casals totalment gratuïtes per als
menors més desafavorits.

L’entitat encara rep donatius de particulars i empreses
i ajuts de la Generalitat, la Diputació i altres administracions, però, actualment, «els
fons recollits no són suficients
per atendre totes les peticions», segons alerta.
Per aquest motiu, la Fundació PereTarrés ha ampliat la
campanya Ajuda’ls a créixer
per recollir donacions i evitar
que la situació econòmica de
les famílies no limiti les possibilitats dels menors de gaudir d’un estiu educatiu lluny
dels problemes familiars.
«Cal destacar la importància educativa i social de les
colònies i dels casals, perquè
en època de crisi es tendeix a

restar valor a les coses», expliquen des de la Fundació Catalana de l’Esplai.
Aquesta entitat també seguirà recollint fons fins a finals
del mes de juliol, quan acaba
el termini per demanar les beques. Fins al moment, ja ha
concedit 1.300 beques a famílies amb algun dels seus
membres a l’atur, un 30% més
que l’any passat. En va començar a adjudicar el 2009 i,
fins ara, n’han donat 3.000.
A més, les dues fundacions
becaran infants amb part del
que recaptin gràcies als seus
programes de vacances per a
famílies, a les que ofereixen
passar uns dies en cases de
colònies a preus assequibles.

Molt més que
unes colònies
Ambdues fundacions dedicades al lleure subratllen la importància dels casals d’estiu i
de les colònies, perquè les criatures que hi participen aprenen
a conviure, desenvolupen la seva autonomia personal i amplien els seus coneixements.
A més, els permet allunyar-se
dels problemes familiars, si en
tenen, i dóna als pares un respir i els ajuda a conciliar la vida
laboral i familiar, ja que no
acostumen a tenir tantes vacances com els seus fills, per
bé que també poden aprofitar
per fer una petita escapada.

Una opció a l’alça, ja que els
pressupostos familiars són cada vegada més ajustats.
Activitats per a tothom
Uns 24.000 joves i infants participaran en les 400 activitats
de la Fundació Pere Tarrés,
mentre que la Fundació Catalana de l’Esplai ofereix un total de 150.000 estades en
colònies, casals, campaments,
camps de treball i rutes.
Entre ells, hi haurà una
trentena d’infants de l’Associació de Familiars i Amics de
Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) i menors de
Centres Residencials d’Acció
Educativa, és a dir, criatures
que viuen en centres tutelats.

sado fin de semana, el Festival del Còmic de Torroella
de Montgrí i L’Estartit recibió a 23.000 visitantes, un
10% más que en la anterior
edición del certamen.

FLASH

El doble d’ocells
cantaires caçats

El
Centre de Recuperació de
Fauna Salvatge dels
Aiguamolls de l’Empordà
va atendre a 136 ocells
cantaires caçats
il·legalment durant el 2011,
el doble que l’any anterior.

Tallen la via per un
incendi Un incendi de
massa forestal va obligar
ahir al migdia a tallar
durant una hora l’accés a la
carretera L-11,a l’altura de
Lleida i a tallar la via fèrria
cap a Mollerussa.

Un mort en topar amb
el cotxe Diumenge a la
tarda,una persona va morir
en un accident de trànsit a
la C-15,a l’altura de Cabrera
d’Igualada.Com a conseqüència de la topada,hi ha
hagut una persona ferida
greu i una altra de lleu.

