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l’oci estival dels nens en temps de crisi

Arrenca una campanya de colònies
marcada per la petició de beques
ACN / ANNA FERRÀS

Els primers
autocars de la Pere
Tarrés i Fundesplai
van sortir ahir
AGÈNCIES
BARCELONA

L

a Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) i la Fundació Pere Tarrés van començar ahir la campanya de colònies i casals d’estiu, marcada per
l’augment de petició de beques de famílies afectades per la crisi, segons
aquestes entitats. Fundesplai va posar un autocar a disposició de 60
nens d’un esplai d’Alcanar perquè
disfrutessin d’uns dies de diversió
en una casa de colònies de Can Masseguer, a Breda, mentre que la Pere
Tarrés va portar 50 menors fins a la
casa de colònies Pere Artigues de
Planoles.
La campanya d’aquest estiu de
Fundesplai inclou prop de 1.000
tandes de colònies, casals, campaments, rutes i camps de treball amb
unes 60.000 places. L’entitat ha rebut 5.300 peticions de beques, xifra que representa el 17% més que

el 2014 i multiplica per cinc les que
va atorgar el 2010. Per això ha fet
una crida als ciutadans a col·laborar
amb l’entitat per poder fer front a
les ajudes.
El perfil de la família becada és
autòctona (només el 18% és d’origen
immigrant) i amb un o dos fills. En
el 30% dels casos és monoparental i
tres de cada quatre pateixen les conseqüències de l’atur.
La Fundació Pere Tarrés també
va iniciar ahir les colònies i casals
d’estiu, amb un primer autocar que
es va traslladar a la casa de colònies Pere Artigues de Planoles, amb
50 nens d’entre 5 i 13 anys. Els casals d’aquesta entitat s’iniciaran demà, dilluns, a Tarragona i dimecres,
a les comarques del Barcelonès, el
Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el
Vallès Occidental.
PERÍODE DE SOL·LICITUD ENCARA OBERT /

33 Un grup de nens d’un esplai d’Alcanar abans de pujar a l’autocar per anar de colònies, ahir.

Amb el lema L’estiu. Vacances per créixer, la Fundació Pere Tarrés ha preparat més de 400 activitats en què
participaran més de 20.000 nens i
adolescents. Les sol·licituds de beques i ajudes de les famílies ja han
superat en el 30% les atorgades durant l’estiu passat. L’entitat ha becat
fins ara 4.318 nens, quan el 2014
se’n va becar en total 3.305.
Davant l’alta demanda, la Fundació Pere Tarrés ha decidit mantenir obert el període de sol·licitud de
beques. La previsió és arribar a uns
4.500 nens, per un import de prop
d’un milió d’euros, el 36% més que
el 2014. Des del 2010, les sol·licituds
de les famílies s’han incrementat
prop del 400%. H

