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CIUTADANS

Nits de jazz
i vista de la
ciutat a la
Pedrera
L’oferta cada cop més rica de
terrasses i activitats a l’aire
lliure de les quals es pot gaudir
durant l’estiu a Barcelona tor
na a tenir des de divendres a la
nit un dels clàssics. Es tracta de
les Nits d’Estiu a la Pedrera.
L’espectacular terrat de la Ca
sa Milà, al passeig de Gràcia, és
l’escenari d’una sèrie de con
certs de jazz. Els assistents, a
més de gaudir de la música,
poden contemplar les extra
ordinàries vistes –atenció a les
postes de sol– que se li oferei
xen des de dalt de l’edifici
dissenyat per Antoni Gaudí.
L’activitat inclou a més del
concert una visita lliure a l’Es
pai Gaudí, un recorregut visual
per l’obra del genial arqui
tecte. La programació de les
Nits d’Estiu a la Pedrera varia
durant tota la temporada es
tival i inclou la presència
de destacats artistes locals i
internacionals. Els concerts se
celebraran cada divendres
i dissabte a la nit fins al proper
dia 12 de setembre.

ROSER VILALLONGA

Comencen colònies i casals
amb un augment de beques

LLIBERT TEIXIDÓ

De colònies a la Pobla de Lillet amb la Fundació Pere Tarrés

La Fundació Catalana
de l’Esplai preveu
atorgar 5.300 beques,
un 17% més que el
2014 i cinc vegades
més que fa cinc anys
RAÚL MONTILLA
Vallirana

Dos autocars, un de Fundesplai
amb sortida des d’Alcanar i amb
destí el Montseny; i un altre de
l’esplai Trencaclosques vinculat
a la Fundació Pere Tarrés (sorti
da des del barri d’Horta i desti
nació la Pobla de Lillet), van

marcar ahir dissabte l’inici de la
nova campanya estiuenca de ca
sals i colònies. Tal com estava
previst, un any més s’han tornat
a disparar les sol∙licituds de be
ques. La Fundació Pere Tarrés
espera donarne aquest any unes
4.500, un 36% més que el 2014.
Una xifra que, al seu torn, repre
senta un 400% més que el 2010.
La Fundació Catalana de l’Es
plai, Fundesplai, preveu trami
tarne 5.300, un 17% més que el
2014. Cinc vegades més que fa
cinc anys.
Són dues entitats líders de
l’educació en el lleure i que, es
pecialment des que va començar
la crisi, s’han convertit en dos
grans actius per lluitar contra

Nens a Alcanar amb destinació al Montseny

l’exclusió dels més petits. A més
de garantir que els menors pu
guin menjar com cal, defensen el
seu dret a ser nens i nenes du
rant l’estiu i oblidarse dels pro
blemes que es viuen a casa. Els
primers autocars van sortir ahir
al matí i un gran nombre de ca
sals obriran avui (divendres pas
sat va ser el moment d’acomia
dar el curs). Però hi haurà de
manda de beques durant tots els
mesos d’estiu, per la qual cosa, si
es vol, es pot col∙laborar amb les
dues entitats sense límit de
temps.
Més enllà de la tasca social, les
dues entitats són clau per garan
tir un lleure educatiu als menors,
una vegada acabat el calendari

VICENÇ LLURBA

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Organitza aquest estiu
més de 400 activitats
per a més de 20.000
nens i joves catalans
L’OFERTA

Colònies de robòtica,
hípica, teatre, anglès,
arqueologia, natació
sincronitzada...

escolar sovint poc compatible
amb el calendari laboral. Per a
aquest estiu, la Fundació Pere
Tarrés, a través dels diferents
casals que hi estan vinculats, té
previstes més de 400 activitats i
acollir més de 20.000 nens i jo
ves catalans. Una de les novetats
d’aquest any són les colònies de
tres dies destinades a menors
d’entre cinc i vuit anys. Entre
l’oferta d’aquesta temporada
destaquen colònies de robòtica i
de disseny de videojocs amb mo
nitors especialitzats de l’Escola
de Noves Tecnologies Interacti
ves de la Universitat de Barcelo
na. Colònies d’hípica, artístiques
(de ball o de teatre), esportives,
en anglès... que es complemen
ten també amb casals especialit
zats: en arqueologia, en col∙labo
ració amb el Museu d’Arqueolo
gia de Catalunya, o fins i tot un
campus de natació sincronitzada
dirigit per Anna Tarrés.
Les cases de colònies de la
Fundació Pere Tarrés tornaran a
estar obertes a famílies senceres,
no només als més petits, igual
que les de Fundesplai, entitat
que aquest any, com a novetat,
presenta casals tecnològics a
partir de 70 euros, colònies de
circ, anglès i natura (295 euros) o
diferents camps de treball, com
el que hi ha previst a la Selva de
Mar, on els participants combi
naran intervencions de millora
ambiental amb activitats de lleu
re a les platges del Cap de Creus
(260 euros).
Per a aquest estiu Fundesplai
té previstes més d’un miler de
tandes de casals, colònies, cam
paments, camps de treball, cur
sos i vacances en família que su
men prop de 60.000 places. Un
any més s’ha ampliat el nombre
de tandes i de places d’activitats
organitzades durant l’agost i la
primera quinzena de setembre:
111 tandes de casals amb 8.247
places, un 27% més que l’any
passat. c

