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Avaluació de
la xarxa
pública
d’hospitals

El millor
reforç està
en el lleure

El Sant Pau de
Barcelona i el Sant
Joan de Reus, a la
cua del rànquing
en eficiència

Joves i una monitora de
l’esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet ■ EL PUNT AVUI

ESPLAIS Un estudi valora per primer cop l’impacte positiu
que tenen els centres de lleure en les famílies i els infants
EDUCACIÓ Els monitors esdevenen un exemple per als
nens PENDENT Cal millorar encara la relació amb l’escola
Marcel Pujols
L’HOSPITALET

Ja està en marxa el nou
curs per als esplais catalans. Fa tres setmanes
que aquests centres socials van iniciar un servei
que fa dècades que té una
funció cabdal en l’educació en el lleure dels nens.
Per molts és considerat un
complement de l’escola,
però la veritat és que en
nombrosos barris i ciutats
la tasca dels esplais va
molt més enllà d’un simple
suport extraescolar.
Aprofitant el 35è aniversari de l’esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet de
l’Hospitalet i Esplugues de
Llobregat, fa unes setmanes es va presentar un estudi que pretenia veure el
canvi que l’esplai suposa
en la vida de les famílies.
L’Institut d’Infància i Món
Urbà (Ciimu) va escollir
un dels centres de lleure
més actius i amb més impacte en la vida de la ciutat, la integració d’immigrants i l’ajuda a les famílies més necessitades.
En un context en què el
70% de les famílies entrevistades tenen problemes
per arribar a final de mes,
gairebé la meitat són mo-

Les xifres

53

—————————————————————————————————

per cent dels adolescents
que van a l’esplai els dissabtes milloren el rendiment
acadèmic.

81

—————————————————————————————————

per cent de les famílies participen en activitats del barri
des que els fills van a l’esplai.

noparentals i una de cada
cinc està a l’atur, l’esplai
en qüestió significa un
enorme suport. El benefici, però, no és només familiar, ja que el servei també
té avantatges per a la comunitat i els nens.
La directora del Ciimu,
Carme Gómez, recorda
que aquest és “un dels primers estudis que es fan
per conèixer els beneficis
de l’esplai” i, certament,
els resultats “són molt positius”. Començant pels
nens, que “milloren moltíssim en aspectes emocionals i relacionals”. Continuant per les famílies,

que “dediquen més temps
als fills i tenen més facilitats per educar-los”. I acabant per una comunitat de
l’Hospitalet i Esplugues
que es veu “més cohesionada” a través de les activitats que proposa l’esplai.
L’estudi revela que el
86% de les famílies noten
com el seu fill millora en la
comunicació i les relacions intrafamiliars. Indica, també, que la majoria
d’infants creixen en autonomia i obediència i adquireixen bons hàbits com
ara menjar més sa i rentar-se les dents abans
d’anar a dormir. Pocs, però, se’n van al llit més d’hora gràcies a l’esplai.
Centres com el Pubilla
Cases-Can Vidalet, i ja la
majoria de les àrees urbanes, obren de dilluns a dissabte. Entre setmana, una
part de l’horari el marca
l’útil reforç escolar. El document del Ciimu revela
que la meitat de les famílies (53%) perceben una
millora en el rendiment
acadèmic dels seus fills i el
77% afirmen que, si més
no, porten els deures al
dia. Una de les demandes,
però, que predomina en
l’estudi és que s’augmenti
el servei de reforç. La res-

posta de l’esplai la dóna el
director, Ricard Vicente:
“Volem ajudar en aquesta
tasca, però no és el nostre
servei únic. Ens adaptem
al que demanen les famílies, però les activitats de
l’esplai no es poden centrar en el reforç escolar.”
La relació amb l’escola és
un dels aspectes que s’han
de perfeccionar. Un 60%
dels pares no saben si
existeix coordinació entre
les dues entitats o creuen
que no funciona. Tot i que
des dels col·legis i els instituts se’ls anima a anar a
l’esplai, com diu Carme
Gómez, “mestres i educadors s’haurien de comunicar més”.
Mentre que entre les
parets dels centres educa-

tius més aviat es repassen
i s’aprenen continguts, a
l’esplai se’ls educa en
valors com ara el treball en
equip i el respecte per la
naturalesa, a través del joc
i d’un tracte més indi—————————————————————————————————

La tasca dels
esplais va més
enllà del suport
extraescolar
—————————————————————————————————

vidualitzat. Sheila Beltran, subdirectora i educadora del Pubilla CasesCan Vidalet, explica: “El
vincle entre monitor i nen
és molt fort, ens prenen
com a exemple, volen ser
com nosaltres.” L’estudi
ho corrobora assenyalant

que el 90% dels nens els tenen com a model.
La clau d’aquests centres d’educació no formal
és el seguiment diari. La
comunicació amb els pares és fluida i acaben “valorant els aspectes educatius dels seus fills”, diu la
directora del Ciimu.
El radi d’acció del Pubilla Cases-Can Vidalet ha
anat augmentant any rere
any. El centre proposa, a
més a més, activitats per a
famílies i adults, i des de fa
poc també ofereix alguns
serveis per a infants de 0 a
3 anys. Vicente destaca
orgullós les Xerrades amb
famílies, que es focalitzen
en “temes de nouvinguts i
autòctons”. “No parar” és
el lema. ■
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Sense piles
Carles Sabaté

Tenia tanta raó, ahir, el nostre periodista Xavier Aguilar, quan explicava, en aquest mateix portal d’opinió, la
volatilitat i com d’efímera pot arribar a ser la ciència...
En el cas de la sonda Philae, que ha aterrat al cometa
67P, la fi de l’èxit científic pot resultar tan ràpid com
mundà. Va aterrar en el replà d’un penya-segat que li
fa molta ombra, i la impossibilitat de recarregar les ba-

teries més que una hora i mitja al dia amenaça la continuïtat de la milionària missió de l’ESA. És paradoxal
que una sonda que ens hauria d’ajudar a explicar l’origen de la vida a la Terra –s’hauria originat en topar
amb un cometa– es quedi sense bateries al cap de
dos dies de recopilar dades. Algú té unes piles per
dur-les a 500 milions de quilòmetres de distància?

Ciència
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Preocupació entre els tècnics de l’ESA que dirigeixen la sonda ‘Philae’ a Tolosa ■ AFP

L’èxit queda
sense bateria
‘PHILAE’ · El futur de la sonda al cometa serà molt més
curt del previst ENERGIA · Obté dades, però no pot carregar
les bateries solars gaires hores perquè ha aterrat a l’ombra
Redacció
TOLOSA DE LLENGUADOC / DARMSTADT

Bellvitge recorda el Club d’Esplai, un dels pioners
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El barri de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat va celebrar ahir els 45 anys de l’esplai del barri, conegut com el
Club. Va ser pioner en l’educació en el lleure als barris de
l’extraradi de Barcelona i
“punta de llança dels esplais”,
recorda Manolo Cascos, que
hi va anar de petit, en arribar
de Còrdova amb 10 anys, i
posteriorment en va ser monitor. “Els anys setanta eren
de gran efervescència veïnal i
lluita –explica Cascos–, en el
nostre cas per urbanitzar un
barri que en cinc anys va rebre 40.000 persones i no tenia ni un equipament.” L’esplai va ser dels primers que

La celebració dels 45 anys del Club d’Esplai Bellvitge ■ J.L.

es van posar en marxa i, amb
els anys, també han estat
“pioners en la convocatòria
de colònies, reforç extraescolar diari, esplai més enllà dels

dissabtes o durant l’agost...”
Cascos manté que ara el repte és que les retallades no
deixin “cap nen sense aquesta part de la seva formació”.

E

l que havia de ser l’avenç
científic i sobretot aeroespacial de l’any podria quedar
en només un gran aterratge
i una fita de la navegació espacial. És el que es temen els responsables del comandament de la sonda Philae i la nau Rosetta, ja que la sonda va
aterrar en un replà d’un penya-segat i,
com que ha quedat majoritàriament a
l’ombra de la roca, no pot carregar les
bateries solars gaires hores al dia.
Un contratemps absurd, fruit del rebot en l’aterratge, que fa perillar la missió al cometa 67P, ja que, si bé la sonda
està obtenint dades científiques sobre el
cometa i els sensors funcionen, els responsables temen que deixi de fer-ho en
qualsevol moment i que ni tan sols pugui
arribar a enviar-les. “És una lluita contra
rellotge”, va admetre ahir el cap de la
missió, Stefan Ulamec. La sonda fa un
dia sencer que treballa, però la tramesa
de les dades triga força i es fa un parell
de cops al dia, ja que el cometa 67P es
troba a 500 milions de quilòmetres de la
Terra. La mitjanit passada hi havia prevista la tramesa de força dades.
En cas que ja no arribi cap senyal als
centres de control de Tolosa de Llen-

guadoc i Darmstadt, els científics creuen que “la missió de la nau Rosetta i la
sonda Philae s’haurà acabat, evidentment, abans d’hora”, admetia el cap de
la missió. I és que la sonda s’havia d’estar setmanes al cometa 67P, mentre li
duressin les bateries, que es van carregant amb energia solar. Com que va
caure al costat d’una gran roca, però,
només carrega energia durant una hora la dia.
Els caps del projecte Rosetta, que
per primer cop ha permès que aterrin
sobre un cometa una nau i un aparell
enviats des de la Terra –fins ara només s’ha aterrat en satèl·lits o planetes– van fer públic ahir un autèntic
bany de realisme. Van admetre que les
abraçades d’eufòria per l’aterratge es
corresponien al primer impacte de la
sonda sobre el cometa, dels tres que
va tenir. Hi va rebotar dos cops fins a
quedar lluny de la superfície plana on
havia d’aterrar.
Si els científics reben dades, aprofitaran la poca energia per girar lleugerament els panells solars per augmentar la capacitat d’absorció. També podria ser que Philae quedes desactivada durant mesos i, si el cometa rotés o
gravités en una orientació diferent en
relació amb el sol, les plaques solars es
carreguessin i tornés a funcionar. ■

