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Dijous, 26 de juny del 2014

DAVID AIROB

L’adéu. Un grup de l’Esplai Espurnes d’Esplugues de Llobregat ahir, moments abans de pujar a l’autocar amb destinació a una casa a Viladoms de Baix
RAÚL MONTILLA
Esplugues de Llobregat

Cares de son, mirades d’il·lusió i
algunes de respecte davant el
que desconeixen. Divendres passat es va acabar l’escola i ahir
del Casal Espurnes d’Esplugues
de Llobregat ja en va sortir un
dels primers autocars de colònies. Un dels molts que ho faran
les properes setmanes a Catalunya. És temps d’esplais i de casals, activitats que han transcendit el fet de ser una simple solució davant la sempre complicada conciliació laboral i familiar.
Són un espai més d’aprenentatge i convivència que, com a conseqüència de la crisi, s’ha convertit en moltes altres més coses: en les úniques vacances per
a alguns nens i nenes, per a algunes famílies. I, en determinats
casos, en la garantia perquè els
menors puguin continuar dinant cada dia.
“És una activitat d’estiu, de
conciliació laboral i així ho continua sent. Ara hi ha moltes famílies que no tenen feina, per la qual

Vacances
contra la crisi

c Les colònies d’estiu
es converteixen en solució
i refugi econòmic per a
milers de famílies catalanes
cosa també compleix una tasca
assistencial. Però també és un espai educatiu, en el qual poder
créixer, en què s’exerceix el dret
al joc alhora que s’aprèn”, explica Albert Riu, portaveu de la campanya de colònies i casals de la
Fundació Pere Tarrés.

c Fundesplai i la Fundació
Pere Tarrés atorguen
més de 8.000 beques per
valor d’1,8 milions d’euros

Aquesta institució (el seu primer grup de colònies ja era ahir
en una casa de Planoles) ha reforçat aquest any les seves beques.
De fet, encara se’n poden demanar. Ara per ara ja han atorgat
3.390 ajuts, un 46% més que
l’any passat, i esperen arribar a

les 4.000. Unes beques per garantir que tots els nens i nenes tinguin dret al lleure –més enllà del
plat de menjar– i l’import del
qual s’espera que arribi als
800.000 euros. Dins d’aquesta suma també es compten les 10 colònies i 8 casals que la fundació or-

ganitza aquest any directament
amb els serveis socials d’ajuntaments com Mataró, Gavà, Cornellà, Badia del Vallès, Sant Cugat,
Granollers o Terrassa. “Les colònies tenen moltes coses bones i
una és que allà tothom és igual”,
remarca Riu.
En el cas de la Fundació Catalana de l’Esplai, Fundesplai, aquest
any ja han atorgat 4.300 beques,
un 37% més que l’any passat.
La demanda ha crescut tant
que també mantenen el termini
de sol·licitud obert sine die. L’import global dels ajuts s’espera
que superi el milió d’euros.
Segons expliquen fonts de la
institució, el perfil més usual del
peticionari és una “família autòctona” –només el 18 per cent és
d’origen estranger–, amb un o dos
fills. El 43 per cent és monoparental i en tres de cada quatre casos
es tracta d’un nucli afectat per
l’atur. De fet, al 27% de les sol·licituds cap membre de la família
més directa no té feina. “Al final
arribarem a les 4.500 beques”,
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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VACANCES CONTRA LA CRISI EL PRINCIPAL CENTRE DE LLEURE ESTIVAL, A CALS IAIOS

Barcelona té més d’un centenar
d’espais verds perquè els nens
aparquin una estona els videojocs
i els avis puguin exercir d’avis

Operació
foc de drac
DOMINGO MARCHENA
Barcelona

L

a notícia la teníem
allà, a la cantonada,
sense que gairebé
ningú no se n’adonés.
Només uns quants
l’han vist i l’han confós amb una
estranya i gegantina au, però no.
No era una au. Cada nit, quan la
ciutat dorm, el que sobrevola Barcelona és un drac.
–Doncs jo no m’ho crec.
–No, oi? Mira aquest arbre.
–El cremat? Es va cremar amb
les fogueres de la revetlla!
–No, home. El va cremar ell.
L’hem de lligar perquè aquesta
nit no es torni a escapar.
I cap allà, al capdamunt de la
rampa, suats, amb una imaginària cadena i els genolls negres.

La d’avi és una
professió de risc,
com es descobreix en
veure’ls córrer darrere
criatures infatigables
“Hòstia sagrada, quina canalla”,
sospira l’avi, expectant davant el
risc de caigudes.
El Drac de Sant Jordi, d’Andrés
Nagel, un drac amb les ales esteses, és el tret d’identitat del parc
de l’Espanya Industrial i el tobogan més gran de Catalunya: 150
tones de pes. Barcelona té més de
cent espais verds com aquest perquè els nens aparquin els video-

jocs durant una estoneta i els avis
exerceixin d’avis, un ofici de risc i
extenuant. Si no us ho creieu,
aneu a veure’ls. No t’acostis a l’estany, que cauràs. No saltis des de
tan amunt. No et gronxis tan fort.
Ai, Jeni, que et mates!
La meitat dels avis es cuida
dels néts cada dia i un de cada
quatre ho fa més de set hores al
dia, segons l’Institut Nacional
d’Estadística. La principal casa
de colònies és a ca’ls iaios. La crisi i el reagrupament de les famílies fan de la gent gran una peça
clau de les llars. No és cap novetat, però l’estiu encara fa l’empresa més visible. Algunes escoles es
plantegen rebatejar les reunions
de pares: “reunions de pares i
avis”. Ells ja són majoria en molts
centres a l’hora de portar i recollir els néts. I ara, a l’estiu, fent de
cangur als jardins o als parcs,
també. “Iaio, iaio, mira què faig!”
Tant és així que especialistes
com el cardiòleg Antonio Guijarro han descrit la síndrome de
l’àvia esclava, que afecta sobretot
dones madures sotmeses a una
sobrecàrrega física i emocional
per per fer-se càrrec dels...
–Apa! Aquest doctor és un exagerat– assegura la Felisa, de 62
anys i quatre néts, un d’ells, el
Jan, armat amb un arc i fletxes.
Com ella, moltes afirmen que
els nens els donen vida. L’Antonio, que regenta des de fa 18 anys
la parada de refrescos del parc,
ha vist de tot: “Acaben esllomades, però l’endemà tornen a ser
aquí, passejant els néts”. L’operari de Medi Ambient David
Salmerón, que neteja els estanys,

La Felisa fa d’escudera del cavaller Jan sense por, que té sota control el terrible drac amb el seu arc

La Sofia, la Jana i en Francisco als gronxadors

treballa diàriament en nombrosos espais verds i no recorda haver vist mai un avi queixant-se.
“Pobres”, diu. La resposta la té
Diego Rojas, un informàtic jubilat, de 68 anys, amb tres néts biològics i quatre en total, “tots esti-

KIM MANRESA

mats”. Amb l’edat, explica, la
gent es torna menys egoista, més
tolerant, i permet als néts coses
que no va permetre fer als fills.
“Cuidar-se’n no és cap obligació.
És un plaer”. Un plaer, sí, però
amb moltes arestes. Francisco

KIM MANRESA

El xiprer calcinat del parc

Osuna, de 72 anys i quatre néts,
no es queixa però esbufega mentre gronxa i gronxa la Jana, de
tres anys. El senyor Osuna, que
va treballar com a cap de magatzem molts anys, avui és el que podrien anomenar un avi agenda:

Les cases de colònies
es consoliden com a
destinació per a famílies
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

assenyala la subdirectora de Fundesplai, Núria Valls. Aquest any
aquesta institució també oferirà
fins a un 70 per cent més de
places en casals organitzats
expressament durant el mes
d’agost per garantir l’atenció alimentària.
Però més enllà de beques i
subvencions, les dues institucions, amb una llarga tradició en
el lleure i l’educació a través
d’aquest, també reforcen la seva
oferta. En aquest sentit, la Pere
Tarrés ofereix colònies que in-

corporen des d’un taller pràctic
de disseny de videojocs fins a escapades artístiques, basades en
el teatre o en el ball. Fundesplai
presenta colònies de circ, anglès, de millora ambiental... De
fet, durant tot l’any la institució
ja ofereix activitats per a adults i
nens amb discapacitat intel·lectual, física o pluridiscapacitat.
Al marge d’aquesta oferta per
als petits, encara que també com
a conseqüència de la crisi, any rere any creix el nombre de famílies senceres que opten per passar les seves vacances en una casa de colònies. “Tenim instal·laci-

INMA SAINZ DE BARANDA

Un grup de l’Esplai Trencaclosques de la Fundació Pere Tarrés ahir a la casa que té Planoles
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Mercabarna presenta un pla d’ocupació que, a més dels aturats,
va adreçat a nous graduats i a estudiants de màsters de la UPC

Universitaris al mercat
RAÚL MONTILLA
Barcelona

S

KIM MANRESA

“A les 8.30 hores, vaig a casa seva. A les 9 els deixo a l’escola. Al
migdia, els recullo. A les 14 hores, dinen a casa meva i cap a l’escola un altre cop. A les 17 hores,
els torno a recollir. A les...”
–Però i ara? A l’estiu?
–Ara? Ara toca això– diu i continua gronxant la Jana.
Sort dels avis. N’hi ha de moltes menes. Com el Vicente, de 66
anys, que cuida el fill d’un veí. I
sort de les àvies, que mai no es
queixen. O gairebé mai, com
María Moreno, de 83 anys, que
durant molt de temps es va cuidar del seu marit, invàlid, i que ja
tenia tres néts, el gran de 27 anys,
quan va saber que la família augmentava. “Però si jo ja no estic
per res més!”, va exclamar. I, tanmateix, allà la teníem ahir, també
al gronxador, al costat de la Sofia,
de tres mesos.
Diuen els nens que algun dia,
si no el lliguen, el drac ho cremarà tot. Però els guardians del parc
miraran de fer l’impossible per
evitar-ho. Els avis.c

ons que estan molt bé, on oferim
activitats per fer en família i que
són molt assequibles. Una setmana a una parella amb dos
nens li pot sortir per 500 euros,
pensió completa i incloent les activitats”, apunta la responsable
de Fundesplai. Perquè també hi
ha moltes famílies que estan al
límit, que sobreviuen, però la necessitat d’arribar a final de mes
poden privar-les d’unes vacances més tradicionals i també més
cares. “Els nens i les nenes comparteixen el que ells fan amb els
seus pares i mares. Comparteixen vivències i activitats. Els pares recorden què és dormir en
una llitera. També per això és
una proposta que cada vegada té
més demanda”, afegeix el responsable de la Fundació Pere
Tarrés, que obrirà també les seves cases de colònies, un any
més, a tota la família des del 14
de juliol fins al 31 d’agost. També a preus assequibles.c

ortir de la universitat i
trobar feina no sol ser
fàcil. I ara amb la crisi
encara menys, però
Mercabarna vol posar-hi un
granet de sorra. Ahir va presentar els seus plans d’ocupació i
va anunciar que destinarà
50.000 euros d’aquests (el total
són 86.000 euros) a la contractació de 25 estudiants acabats
de graduar de la Universitat
Politècnica
de
Catalunya
(UPC). El mercat els pagarà
tres mesos de sou, i les empreses que els contractin, com a
mínim tres més. Però hi ha gat
amagat, perquè el pla no només
vol facilitar l’accés al món laboral als nous titulats, sinó que
alhora aquests ajudin a modernitzar les empreses que hi ha al
polígon, moltes de les quals conserven estructures familiars. I a
fer-ho des de dins.
La iniciativa, que també preveu la contractació de 15 aturats que estiguin fent, hagin fet
o estiguin a punt de fer els cursos de formació que ofereix el
mercat mateix, la va presentar
ahir l’alcalde de la ciutat,
Xavier Trias, amb el rector de
la UPC, Enric Fossas; la presidenta del mercat, Sònia Recasens, i el director, Josep Tejedo. També hi va assistir el president de l’Associació de Con-

També es
contractaran
aturats que
participen en els
cursets propis
cessionaris, Joan Llonch, que
va representar el suport dels
empresaris del polígon, on treballen unes 25.000 persones, a
la iniciativa.
“Nosaltres començarem amb
un titulat –explica la responsable de Recursos Humans de la
Companyia General Càrnia,
Anna Capafons–. Estem buscant un perfil, qualificat, que
s’acabi de formar en l’empresa i
pensant, fins i tot, que pugui arribar a ocupar un càrrec intermedi. Que creixi amb nosaltres”. Aquesta és una opinió recollida en els últims dies, però
representa una majoria.
Les Beques Mercabarna
s’adrecen a titulats d’Escola Superior d’Agricultura que acabin
grau o un màster entre aquest
estiu i el mes de març del 2015.
Les titulacions més demanades
per part de l’empreses del polígon ara per ara són les d’Enginyeria en Indústries Alimentàries, Enginyeria Agrícola, Enginyeria en Sistemes Biològics i el
màster en Agricultura. Els estudiants, com a mínim, hauran de
cobrar el salari mínim interprofessional, tot i que hi ha llibertat total si l’empresa on facin la

L’estudiant, el ‘becat’ i l’empresària
La Ionela Maria
ha descobert que
vol ser carnissera
]Agafa el ganivet amb

KIM MANRESA

seguretat. “El cert és que
m’agrada molt la feina,
ho he fet bé des del principi”, assenyala la Ionela
Maria, de 24 anys i mare
d’un fill. En tot just un
mes acabarà el curs de
carnissera amb què ha
adquirit un ofici després
de dos anys a l’atur. Les
pràctiques les fa dins
d’una de les empreses.
“Això fa que vegin com
treballes”, apunta.

Autònom, quatre
anys sense feina...
fins ara
]Casto Ruiz, de 45 anys,

és un dels primers 15 aturats becats per Mercabarna. Fins a finals d’any té
feina a l’empresa Torribas. “Estar-te tant
temps sense feina resulta
molt dur”, assegura
aquest paleta que era autònom i que durant quatre anys ha estat trucant
a portes que no s’obrien.
Divorciat, amb un fill, va
tornar a casa dels seus
pares. “Ara? Millor”.
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La necessitat de
joves amb un alt
nivell formatiu
]Anna Capafons és la
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beca els vol augmentar el sou.
Amb aquesta iniciativa es vol facilitar els lligams de les empreses del mercat amb el món universitari. També consolidar la
seva aposta per la innovació.
“Mercabarna és una eina molt
important per a la nostra ciutat.
Hi ha 700 empreses del sector
alimentari, un dels que han resistit més bé la crisi i que crea
ocupació. Hem de fer l’impossible per continuar en aquesta línia”, va manifestar Trias en la
presentació del projecte.
En el cas dels aturats el gran
mercat destina 36.000 euros a
la contractació de 15 persones

previ pas pel Servei de Formació de Mercabarna, que ofereix cursos de tres mesos de peixateria, carnisseria, especejament de canals, mosso de magatzem o de venedor de productes alimentaris.
Aquests candidats, al contrari, han de tenir un nivell d’estudi molt bàsic, ser menors de 30
anys o majors de 45, i ha de fer
com a mínim un any que estan a
l’atur. Les empreses que els contractin rebran per part del mercat el 60% del salari mínim interprofessional durant sis mesos. L’objectiu és dotar aquestes persones d’un ofici i facili-

responsable de Recursos
Humans de la Companyia General Càrnia nascuda de tres empreses
familiars, en el seu cas,
Puigbó. La firma ocupa
més de 230 persones.
“Apostem per la universitat, per poder continuar
creixent i també afrontar
nous reptes”, assenyala.
Busquen becari, però
amb la idea que passi a
formar part de l’empresa.

tar-los l’accés al mercat laboral.
Tot i això, al marge de les beques, actualment, els cursos del
mercat –funcionen des del
1987– tenen un percentatge
d’inserció laboral del 45%, ja
que la part pràctica se sol dur a
terme en empreses que, finalment, acaben contractant els
estudiants. “Nosaltres, normalment, cada any ens quedem
algú, veus com treballen i ho
veus a les teves pròpies instal·lacions, amb els altres treballadors”, manifesta Capafons.
“Aquest any ho farem, però
també busquem universitaris”,
afegeix.c

