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Primer castell
de nou de la
temporada

Els Minyons fan tota
una demostració de
força amb un 3 de 9
a la Fira Modernista
de Terrassa

Nens i nenes ahir a la
festa de Fundesplai i, al
costat, hora de dinar en
un casal de la Fundació
Pere Tarrés ■ O. DURAN
/ EL PUNT AVUI

Colònies per a to
CRISI · Fundesplai i la Fundació Pere Tarrés busquen donatius per cobrir les beques de l’estiu SOLIDARIS · Uns 8.500 infants de
famílies sense recursos podran anar als casals, colònies o participar en tallers DRET · Demanen que el lleure estigui garantit per llei
Sònia Pau
BARCELONA

Garantir tant les activitats d’oci com les necessitats alimentàries bàsiques
durant les vacances d’estiu és el gran objectiu que
en aquests temps de crisi
es plantegen les entitats
socials que donen suport a
la infància. Les entitats ja
treballen a tot drap per tenir-ho tot a punt i alhora
busquen fons per poder
becar casals i colònies als
infants de famílies sense
recursos. La Fundació Pere
Tarrés
destinarà
950.000 euros a beques
per arribar a 4.100 infants, un 10% més que
l’any passat, mentre que
Fundesplai (Fundació Ca-

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Les activitats d’estiu
són una vivència i uns
valors, però sobretot
garanteixen l’equitat
entre els infants”

“Els infants que van
de colònies són
capaços de prendre
iniciatives i compartir, i
són més solidaris”

Núria Valls

Rafael Ruiz de Gauna

SUBDIRECTORA GENERAL FUNDESPLAI

DIR, RELACIONS INSTITUCIONALS
FUNDACIÓ PERE TARRÉS

talana de l’Esplai) també
confia superar les 4.539
beques del 2014.
La petició d’ajudes que
reben aquestes entitats no
deixa d’augmentar –el
27,3% d’infants viuen en
situació o risc de pobresa–
i han radicalitzat el seu
discurs reclamant que
l’educació en el lleure sigui
un dret per a tots els in-

fants. “Les colònies s’estan convertint en un luxe,
i no ens ho podem permetre”, va denunciar fa uns
dies el president de Fundesplai, Josep Gassó, en
l’acte de presentació de
l’oferta d’estiu. Per evitar
situacions de desigualtat
per falta de recursos, Gassó considera que “el lleure
hauria d’estar garantit per

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

27,3

243.900

per cent dels infants que
viuen a Catalunya en aquests
moments estan per sota del
llindar de la pobresa.

llars de Catalunya tenen tots
els seus membres a l’atur i
molts ja han esgotat totes les
prestacions.

llei”. Mentrestant, l’únic
recurs són les beques. “No
veiem la recuperació econòmica per cap banda –hi
va afegir la subdirectora
general de l’entitat, Núria
Valls– i ens trobem amb
moltes famílies que no tenen feina ni cap prestació”. Per cobrir la demanda, Fundesplai té en marxa la campanya #Botaper-

lainfància, la gimcana solidària i també una rifa per
mobilitzar els infants.
El director de relacions
institucionals de la Fundació Pere Tarrés, Rafael
Ruiz de Gauna, també va
recordar en la presentació
de Cap infant sense colònies que els menors tenen
dret a l’educació en el
temps lliure, i per això es

fa una crida solidària per
cobrir més beques. “Els
nens que participen en colònies i casals són capaços
de prendre iniciatives i
compartir, son més competents i seran ciutadans
millors, més solidaris i
més participatius”, va indicar.
La Fundació Pere Tarrés ha incrementat un
236% les beques atorgades en els últims 5 anys i
un 366% l’import destinat. El 51% dels recursos
econòmics provenen d’administracions públiques,
el 30% de l’Obra Social de
La Caixa i el 19% d’aportacions privades. L’entitat
diu que l’assignació de beques es fa amb un procediment molt rigorós. ■
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El català els
importa ben poc
Marta Ciércoles

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va afirmar
ahir a Catalunya Ràdio que, si s’arribés a imposar el
50% de castellà –tal com ella afirma que pretén el
govern del PP–, seria “la mort del català a l’escola”.
Malauradament, el català s’ha convertit en la víctima
d’una ofensiva, la del PP, que va més enllà del percentatge de presència que català i castellà han de tenir a

l’escola. L’estratègia del govern espanyol supera la
qüestió lingüística i, amb la complicitat del poder judicial, apunta directament a furgar i furgar fins a crear
divisió social a Catalunya i, de passada, vendre a fora
un conflicte que aquí mai ha existit. El govern espanyol
està disposat a destrossar el català en aquesta ofensiva. Alerta, perquè els importa ben poc.

Un atípic concurs
culinari al Liceu
SHOW · Ferran Adrià omple el teatre en una gala solidària amb el Casal dels
Infants, que dóna suport a més de 5.000 infants DINERS · La tercera edició
de ‘La fàbrica de menjar solidari’ obre la campanya d’estiu ‘#socsomriure’
Virtudes Pérez
BARCELONA

A

thom
29a edició de la festa dels esplais
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El parc Nou del Prat de Llobregat va tornar a ser ahir
l’escenari de la Festa Esplai,
que aquest any arribava a la
29 edició i que va aplegar
8.00 infants, joves i famílies
de tot Catalunya. Els assistents a la cita anual de Fundesplai van poder gaudir de
més de 50 activitats per a totes les edats. A més, molts es
van sumar a la campanya
#botaxlainfancia, que Fundesplai va engegar el gener
passat per reivindicar els
drets i la igualtat d’oportunitats de tots els infants i que ja
ha arribat als 12.000 bots.
Durant tota la jornada, els
participants es van fer fotos
saltant en llits elàstics o fent
botar una pilota i les van penjar a les xarxes. Per cada bot,
les empreses col·laboradores
(Eurest Catalunya, Superme-

cats PlusFresc i Autocars
Bardet-GrupAvant) donen un
euro que es destina a beques
perquè infants en situació de
risc puguin anar de colònies,
fer activitats de reforç o utilitzar els menjadors escolars.
Festa Esplai també va servir d’escenari per presentar la
campanya ‘Encerta l’estiu-un
estiu per a tothom’, que ofereix més de mil tandes de colònies, casals, campaments,
etc., amb més de 60.000 places i que inclou 4.500 beques
per a aquest tipus d’activitats
d’estiu, quatre vegades més
que l’any 2010.
Més enllà dels gestos, Fundesplai també vol aprofitar la
proximitat de les eleccions
municipals per emplaçar els
partits polítics a fer de la infància una prioritat en les polítiques locals.

l’entrada del Liceu, ahir a
la tarda, hi havia molts joves repartint fulletons del
Casal dels Infants, un projecte solidari que des de l’any 1983
treballa per transformar la vida de
nens i joves en situació de vulnerabilitat. Una d’aquestes joves era la
Mari Àngels, equatoriana de 19
anys i amb un somriure immens.
“He fet un curs d’hostaleria gràcies al Casal dels Infants i ara faré
pràctiques al restaurant Nàutic.
Per això estic aquí perquè és important que la gent sàpiga que les
activitats que s’organitzen obren
moltes portes...”
A pocs metres, el Joan, de 9
anys i el seu germà David, de 12,
omplien un fulletó per a en un sorteig que oferia degustacions a tots
els restaurants que els germans
Adrià tenen a la ciutat de Barcelona. Per què heu vingut? “Perquè
amb la nostra aportació ajudem a
altres nens perquè puguin menjar...”, explicaven.
No és ben bé això. La fàbrica de
menjar solidari , un esbojarrat
show ideat pel prestigiós cuiner
Ferran Adrià i els mediàtics Minoria Absoluta (Polònia, Cracòvia...),
no és una mena de Banc dels Aliments. És una gala benèfica que
aquest any arriba a la seva tercera
edició i amb la qual s’inicia la campanya d’estiu del Casal dels Infants
#socsomriure. L’objectiu a curt
termini és que la major part dels
infants i joves als quals l’entitat dóna suport –5.000 a Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Salt–
puguin tenir unes “vacances divertides i educatives”, en paraules del
vicepresident de l’entitat, Lluís
Prats. I a més llarg plaç, obrir portes, com deia la Maria Àngels i lluitar “per la igualtat d’oportunitats”,

Els quatre cuines, en un moment del ‘show’ al teatre del Liceu ■ JUANMA RAMOS

que és el que va moure Ferran
Adrià a participar en el projecte
ara fa quatre anys.
L’espectacle va estar conduït
per Josep Cuní i, a més de Ferran
Adrià, hi havia Carme Ruscalleda,
Joan Roca i Chistian Escribà. Van
escenificar una mena de concurs
tipus master chef, on l’equip de Minoria Absoluta –Queco Novell, Agnès Busquets, David Olivares, Mireia Portas, Jordi Rius i Anna Bertran– competien dividits en dos
equips. Els cuiners de luxe actuaven de jurat i tots plegats es divertien dalt de l’escenari del Liceu davant la mirada còmplice del públic...
Ferran Adrià intervenia de tant
en tant per trencar alguns mites
culinaris. Com quan va explicar

que “el tomàquet natural és groc i
incomestible” i va alertar sobre la
distorsió del concepte natural
“perquè els tomàquets més ecològics són els menys naturals...”
Però més enllà de les estrelles,
que sempre tenen les portes obertes al Liceu, per qui va ser realment un dia gran va ser pels nens
del Casal dels Infants. Alguns, com
la Nerea, van ajudar els cuiners.
Donaven pomes o peres com si fossin punts. Altres, com els Young
Fighters, un grup de joves rapers
del Casal de Santa Coloma, van fer
el que més els agrada. Cantar. Lletres punyents i molta convicció.
Els va acompanyar el grup barceloní Snooze. Va ser un dels moments
més autèntics i emotius de l’espectacle. ■

