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Desplegament d’agents
cívics. S’ha complert el pri-

Centenari d’Orson Welles
a la Filmoteca. La Filmo-

Construiran 303 nous
habitatges protegits.

Veïns mobilitzats contra un hotel. Els inquilins

40 escoltes rehabiliten pisos de famílies en risc.

Incivisme al voltant de
l’antiga Sala KGB. La

mer cap de setmana amb
els nous 25 agents cívics en
actiu per garantir el civisme i la convivència a la Barceloneta, la Sagrada Família i les places de Gràcia.

teca de Catalunya commemorarà els 100 anys del naixement del cineasta Orson
Welles amb la projecció de 35
pel·lícules i una mostra de
Colita a partir del 6 de maig.

L’Ajuntament i la UGT han
signat un acord per edificar
303 nous habitatges protegits situats a la Marina del
Prat Vermell, Glòries, Roquetes i Trinitat Nova.

del número 58 del carrer de
Balmes s’oposen a l’obertura d’un hotel al seu bloc.
Afirmen que els promotors
hotelers estan fent servir
una escletxa legal.

Una quarantena de nois i
noies d’entre 15 i 18 anys voluntaris d’Escoltes de Catalunya estan reformant pisos
de famílies vulnerables dins
la campanya Fem la Murga.

transformació de la Sala
KGB en la discoteca de ritmes llatins Canela no ha
frenat els problemes de soroll i convivència, segons
denuncien els veïns.

La crisi dispara la demanda per
fer vacances en família ‘low cost’
Les cases de colònies s’obren per Setmana Santa i a l’agost per a què pares i fills puguin passar
uns dies junts a preus ajustats. Les entitats destaquen les activitats de lleure educatiu que ofereixen
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Cada vegada són més les famílies que tenen dificultats
econòmiques que els impedeixen marxar de vacances
una setmana a l’any. Segons la
darrera Enquesta de Qualitat
de Vida de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), quatre de
cada 10 famílies catalanes no
en van poder fer, un 41,9%,
dotze punts més que dos anys
abans. Això s’ha traduït en un
augment de la demanda per
passar uns dies en família en
cases de colònies.

15.500
beques el 2014

hi va haver de les dues entitats i
la Generalitat per a què nens i
joves fessin activitats d’estiu

«Fruit de la crisi, moltes famílies han deixat de viatjar i
busquen alternatives», explica a 20minutos el cap d’educació ambiental de la Fundació Pere Tarrés, Pere Vives. A
més, «Unicef calculava que el
35,5% de les famílies no podien marxar de vacances», expliquen des de la Fundació
Catalana de l’Esplai (Fundesplai), que va decidir obrir a

l’agost les cases de colònies
que tradicionalment tenia
tancades per donar la possibilitat de passar uns dies fora de casa. I ara també ho fan
per Setmana Santa i, fins i tot,
en caps de setmana.
Fundesplai ha atès un 20%
més de demanda que fa un
any omplint 11 cases de
colònies, i la Pere Tarrés pràcticament ha omplert les tres
cases que ha obert aquests
dies. Totes dues subratllen els
ajustats preus que ofereixen
(cinc dies per a una família de
quatre membres costen uns
570 euros), inferiors als que
s’han de pagar en un hotel i,
tot i que no disposen de totes les comoditats, l’ambient
és molt més distès. «Havent
dinat, els nens no poden
arrossegar-se per sota les taules d’un restaurant, però aquí
sí», bromeja Vives.
A més, ambdues entitats
destaquen el projecte social
i educatiu que proposen. Les
activitats de lleure educatiu
dirigides per monitors que
permeten a pares i fills fer activitats plegats i descobrir
l’entorn natural on es troben
i la història i les tradicions de
la zona, amb visites a les poblacions i atraccions més
pròximes, per bé que algunes
activitats estan adreçades als
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Laboratorio
de drogas
en casa
Los mossos han detenido a una pareja y a
sus dos hijos, de 23 y 19
años, por montar un
laboratorio clandestino de drogas en el domicilio familiar. Los vecinos se quejaban de
que acudían continuamente personas con
aspecto de toxicómanos. Los mossos también han detenido a
otras seis personas,
responsables de una
asociación cannábica
de Sarrià, por, presuntamente, usar el local
como punto de venta
de marihuana.

Inversión en el
barrio del Coll

Pares i nens a la casa de colònies de Fundesplai Can Mateu, a Vilanova de Sau.

Hípica, teatre i robòtica
Tant Fundesplai com la Fundació Pere Tarrés estan treballant ja
en la campanya d’estiu, on a més dels programes de vacances en
família, els protagonistes seran els casals i les colònies per a menors. Les que tenen més èxit acostumen a ser les aquàtiques, teatre o ball, però per enguany es preparen nous campaments relacionats amb la robòtica i la hípica, entre d’altres. Es fan principalment al juliol, però també n’hi ha al setembre donada la
necessitat dels pares de conciliar la vida familiar amb la laboral, per bé que hi ha activitats de lleure educatiu durant tot l’any.

FUNDESPLAI

nens per donar un respir als
adults, especialment, després
dels àpats, i puguin relacionar-se entre ells i compartir
experiències i dubtes que sorgeixen en ser pares. I és que
les entitats de lleure educatiu
destaquen també la importància de què els nens de
famílies empobrides (i els pares) puguin deixar enrere les
dificultats per uns dies.

El barrio del Coll de
Gràcia ha recibido una
inversión de 15 millones de euros para su
transformación urbanística y completar así
las intervenciones
previstas desde 2007
en la Llei de Barris.

Más jardines
El distrito de HortaGuinardó está realizando mejoras en los
Jardins del Príncep de
Girona. Se ampliarán
y se ganará espacio
para juegos infantiles.

