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Un ordinador podrà
conduir un cotxe elèctric

Auguren una campanya
bona del musclo del Delta

El centre d’investigació CVC de la UAB està
desenvolupant un cotxe elèctric que es podrà
conduir amb un ordinador col·locat al seu maleter i que funciona amb tècniques de visió
per computador, mitjançant algoritmes de visió, producte de la investigació duta a terme
els últims 10 anys.

L’alt cabal de l’Ebre per les pluges augura una
bona campanya del musclo al Delta, segons la
federació de productors de mol·luscos, Fepromodel, que ja han donat el tret de sortida
a la campanya d’extracció i comercialització.
L’any passat se’n van vendre 200.000 quilos,
i aquest any s’espera augmentar la xifra.
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5 propostes per fugir de la
ciutat i trobar la natura
Granja Aventura Park
Situada entre Viladecavalls i Terrassa, ofereix diverses activitats per descobrir des dels
animals típics de granja fins a espècies exòtiques. La diversió i l’aprenentatge són a l’ordre del dia i tota la família gaudeix del bosc
on està ubicada. Els més petits poden descobrir els dos nivells de tirolines entre els arbres, aprendre a reciclar i ser respectuosos
amb el medi ambient o experimentar com
funciona un hort.

La Granja Can Castellví
El Parc de Collserola ofereix un marc immillorable per acollir una granja centrada en
les espècies catalanes d’aviram i els mamífers típics de qualsevol masia rural. Hi ha la
possibilitat de fer petits passejos en poni i
donar menjar i interactuar amb els animals.
La flora de la zona té molt protagonisme i el
Jardí Encantat ofereix l’opció que les famílies descobreixin l’entorn natural propi dels
voltants de Molins de Rei i Sant Cugat.

llana d’ovelles, plomes d’oques i
quiquiriquics de galls són absolutament feliços. Als germans grans i a
molts pares i mares, però, els diverteixen més els parcs d’aventura i seguir descobrint animals desconeguts per ells, com va comprovar
l’ARA en una visita recent.
Activitats per a tota la família

Els horts també han guanyat protagonisme a les grans ciutats. I és que
des del 2006 s’han multiplicat per
15 els àtics amb terrats immensos o
les terrasses que aprofiten qualsevol metre quadrat per cultivar petits conreus. A Espanya ja hi ha una
superfície que supera les 166 hectàrees repartides en més de 15.000
parcel·les i de 400 horts. Aquestes
granges també volen “reensenyar”
el camí que fan les hortalisses des
que es planta la llavor fins que arriben a la taula. Depèn de l’estació,
hi ha unes verdures o unes altres
però sempre es pot provar el procés
de sembrar o regar. També hi ha accés a un petit hivernacle i un mercat. Els nens poden jugar amb la
compravenda d’hortalisses i aprendre com funcionen els mercats de
debò.
Totes aquestes activitats han recuperat un paper central en el dia a
dia de les famílies i això es reflecteix
en aquestes granges que ofereixen
entorns impossibles de trobar en
plena ciutat. El reciclatge i la naturalesa tornen a estar de moda.e

La Granja de Can Coll
Una tradicional masia catalana ubicada enmig dels boscos que envolten Collserola és
l’inici perfecte per fer excursions al voltant
del Parc Natural. Els diumenges al matí la
granja obre les portes i permet conèixer els
animals que hi viuen. Un guia ensenya l’ambient en què viuen els porcs, les someres o
les gallines. Les famílies hi aprenen les
atencions que necessiten els animals i el
respecte que demanen.

La masia Can Sala
Montornès del Vallès acull alhora una granja, una hípica, un restaurant especialitzat en
la cuina de la zona i allotjament rural. Un espai en què les famílies podran passar tot un
dia o un cap de setmana envoltats d’ovelles,
cavalls i fins i tot zebres. Tindran l’oportunitat de viure una autèntica experiència rural i posar-se en la pell dels masovers, tot
gaudint de bona gastronomia i d’una masia
remodelada i còmoda.

Els esplais criden a votar
pensant en la infància
Més de 8.000 persones participen en els
actes de la 29a edició de la Festa Esplai
MARIA ORTEGA
EL PRAT DE LLOBREGAT

Retrona la música de la Batucada de
Polinyà i una munió de nens de totes les edats –i les seves famílies– es
reparteixen per la cinquantena
d’activitats que la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) va organitzar ahir al Parc Nou del Prat de
Llobregat en el marc de la 29a edició
de la Festa Esplai. Un formigueig
constant de nens passant d’un inflable gegant en forma de balena a un
taller de vanos o a una sala de ball
improvisada. En total, l’organització calcula que més de 8.000 persones es van sumar a la Festa, que, a
més de lúdica, també era reivindicativa amb l’objectiu d’exigir que es
prioritzin les polítiques a favor de la
infància i de conscienciar la ciutadania que, en les pròximes eleccions
municipals, voti aquelles candidatures que s’hagin compromès amb
els drets dels infants.
Ahir, de fet, es cridava a votar, però també a botar: la celebració va
viure el punt àlgid de la campanya
#botaperlainfancia engegada al gener per reivindicar els drets i la
igualtat d’oportunitat dels nens en
el moment actual, amb un 27,3%
d’infants per sota del llindar de la
pobresa.
La campanya consisteix a fer-se
una foto botant i penjar-la a les xarxes socials. Per cadascuna d’aquestes imatges, es recapta un euro que
es destinarà a beques perquè els in-

fants en situació de risc puguin anar
de colònies, a activitats de reforç i al
menjador escolar. Ahir durant totes
les hores de la festa es van repetir els
salts en llits elàstics i els bots de pilota. I a les dues del migdia es va escenificar un bot col·lectiu. Ja hi ha
més de 12.000 salts comptabilitzats.
Pactes locals per la infància

Davant la imminència de les eleccions municipals i amb l’objectiu de
reivindicar actuacions concretes
per pal·liar les desigualtats en la infància –el Síndic va alertar de diferències de fins a 30 punts en l’accés
a activitats de lleure en funció de la
classe social–, l’entitat ha presentat
als partits i la ciutadania un document amb propostes concretes,
com ara garantir l’accés a les activitats complementàries i al temps del
migdia a les escoles o promoure
pactes locals per la infància.
La Festa també va servir per presentar la campanya Encerta l’estiu
- un estiu per a tothom, que ofereix
més d’un miler de tandes de colònies, casals, campaments o camps de
treball per a infants, joves i famílies.
Enguany hi haurà un 2% de places
més que el 2014. A través d’aquesta iniciativa, Fundesplai busca captar fons per a les més de 4.500 beques que calcula que seran necessàries. L’any passat en va atorgar
4.560, un 33% més que el 2013. La
Fundació Pere Tarrés, per la seva
banda, preveu destinar 950.000 euros a becar uns 4.100 infants, un
24% més que el 2014.e

Poni Club Barcelona
El Parc del Castell de l’Oreneta, al bell mig
del districte de Sarrià - Sant Gervasi, conté
una sorpresa: un club d’hípica. Inicien en
l’equitació i entrenen per a concursos de doma clàssica o salts els més petits. El parc on
està situada l’hípica fa oblidar la ciutat i ofereix un entorn perfecte per a tots els nens i
nenes que volen aprendre a muntar a cavall
com a activitat extraescolar.
Els bots per la infància van ser protagonistes de la 29a edició de la
Festa Esplai que es va celebrar ahir al Prat. CRISTINA CALDERER

