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La tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet
Sanz, matisa la promotora i assegura
que encara s’estudia el cas
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Nens de l’esplai Espurnes, d’Esplugues de Llobregat, a punt de marxar de colònies ■ JOSEP LOSADA
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Vilanova es desdiu i no
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Ciutats

La neteja dels
boscos de
Sabadell, fins
a final d’any

Els efectes de la
ventada del 9 de
novembre encara
hi són visibles tot i els
treballs que s’hi fan

Societat Activitats d’estiu

El lleure
infantil es
recupera

DEMANDA · Uns 221.000 infants i joves participen aquest
estiu en prop de 4.300 activitats MILLORA · Les dades de
juliol apunten a un increment d’inscrits d’un 20% respecte
al 2014 CANVI · Es fan més colònies, sobretot d’anglès
Anna Aguilar
BARCELONA

Les ganes d’anar de colònies hi són igual, pel que fa
a la canalla. L’únic que comença a canviar és la disposició de les famílies a pagar-les. Si el 2014 ja va
marcar un punt d’inflexió
en la demanda d’activitats
estivals de lleure infantil i
juvenil, el 2015 el sector
s’atreveix a parlar fins i tot
de creixement. Tot i que
les dades de participació
oficials no es tancaran fins
a l’octubre –a hores d’ara
encara hi ha activitats
amb preinscripció oberta–, es calcula que aquest
estiu uns 221.000 infants
i joves participaran en
unes 4.300 activitats de
lleure arreu de Catalunya.
Després d’uns anys caracteritzats per la contenció de la despesa domèstica –el 2011 el nombre de
participants en les activitats d’estiu va disminuir
un 0,79% respecte a l’any
anterior i el 2012 el descens va ser del 1,4%–, el
2014 la tendència es va invertir del tot i, segons la direcció general de Joventut, va representar un increment del 9,4%. Durant
els anys més durs de la crisi, mentre que els inscrits
en els casals d’estiu (-3,5%
el 2012), les colònies (-

Les xifres

—————————————————————————————————

1,4

per cent és la disminució que
el 2012 hi va haver respecte al
2011 pel que fa a participants
en activitats de lleure.
—————————————————————————————————

9,4

per cent és el que va augmentar la participació dels joves en activitats d’estiu l’any
passat respecte al 2013.
—————————————————————————————————

3.838

inscrits van tenir les rutes el
2012, la modalitat de lleure
més econòmica i que aquell
any va créixer més.
—————————————————————————————————

9.193

places s’ofereixen aquest any
en el programa d’estades
‘L’estiu és teu’ per a nens i joves de 5 a 17 anys.

2,1% el 2012) i els camps
de treball (-2,7% el 2011)
van ser els grans perjudicats, les rutes –més assequibles a totes les butxaques– van augmentar un
21% el 2012, fins a 3.838.

Enguany, però, es respira un cert optimisme. “Venim d’un anys de vendes
no tan alegres, però en les
colònies d’aquest estiu
hem notat una clara millora, tant en el nombre de reserves com en la celeritat
de les famílies per fer la
preinscripció”, comenta
Jaume Ramos, director
comercial de l’empresa
Eix Estels, propietària de
vuit cases de colònies i gestora d’una trentena. “Els
pares ho han tingut més
clar i han actuat amb més
antelació”, remarca. Tot i
que a Eix Estels no volen
donar xifres concretes, asseguren que les colònies
aquest any experimentaran un increment significatiu, “de dos dígits”.
També es mostren força satisfets al Casal de la
Vila de Banyoles. La seva
directora, Paula Costabella, explica que durant el
juliol s’han fet moltes inscripcions i al final estan on
estaven l’any passat, després d’un inici de temporada que va costar d’arrencar: “A principis d’estiu
ens pensàvem que ens estavellàvem, perquè la gent
ha anat tard a apuntarse.” En el cas d’aquest casal, gestionat per la Coordinadora de Lleure del Pla
de l’Estany, si bé de P3 a 3r
de primària els inscrits

Nens de l’esplai Espurnes
d’Esplugues de Llobregat
marxant de colònies, el juny de
l’any passat ■ JOSEP LOSADA

“Una necessitat evident per a les famílies”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De les 4.300 activitats que
aquest any s’organitzaran
fins al 30 de setembre, un
54% corresponen a casals;
un 22%, a colònies; un 16%, a
acampades; un 6%, a rutes, i
un 2%, a camps de treball.
Per demarcacions, a Barcelona –amb uns 123.000 participants en 2.124 activitats–, els
casals arriben a significar un
70% de l’oferta total, a molta
distància de les colònies
(15%). En canvi, a les demarcacions de Girona i Lleida
–amb 55.600 i 24.900 infants i joves inscrits respecti-

vament– les colònies i els casals de vacances queden
molt repartits al voltant d’un
30%. Segons càlculs de la direcció general de Joventut
del Departament de Benestar
Social i Família, al Camp de
Tarragona aquest estiu hi
haurà uns 14.400 inscrits que
faran unes 270 activitats, i a
les Terres de l’Ebre uns 6.000
joves participaran en 144 activitats.
Toni Reig, director general
de Joventut, el 22 de juliol
avançava que, amb les notificacions d’activitats del mes

(el de major moviment) gairebé tancades, ja s’entreveia
que el 2015 hi haurà un notable increment, que, en el cas
del juliol, serà d’entre un 10%
i un 15% en nombre d’activitats (en casals d’estiu pot ser
d’entre un 15% i un 25%) i de
prop d’un 20% respecte al
2014 pel que fa a participants. Aquesta bona evolució
s’explica, segons Reig, perquè
cada any hi ha més oferta i
perquè aquestes activitats de
lleure “cada vegada són una
necessitat més evident per a
les famílies”.

| Ciutats | 17

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 2 D’AGOST DEL 2015

L’APUNT

La castigada xarxa
de rodalies
Rosa M. Bravo

Diverses veus s’han aixecat aquests dies contra la nova llançadora a l’aeroport del Prat: les alcaldesses de
Barcelona i l’Hospitalet, la PTP, la Unió de Pagesos,
ERC de Sant Boi... Alerten del col·lapse ferroviari que
la nova línia podria provocar i consideren que és innecessària perquè el metro arribarà a l’aeroport el febrer
vinent. Jo, ho confesso, també sóc pessimista en

aquest tema. A rodalies n’hem vist de tots colors, els
últims deu anys: desastres de gran intensitat, com els
esvorancs que les obres del tren d’alta velocitat van
deixar a l’Hospitalet, i de baixa intensitat, com els deu
minuts de retard que, de mitjana, afecten des de fa
uns mesos tots els trens de la R2 sud. Dubto que una
xarxa tan castigada aguanti una nova línia.

L’Espai Far haurà d’esperar fins que s’arreglin les deficiències detectades en les obres ■ ACN

Vilanova es fa
enrere i no cedirà
platges per a gossos
a L’Ajuntament assegura que no s’ha trobat l’espai on

poder reubicar un servei que va provocar queixes
Redacció
VILANOVA I LA GELTRÚ

s’han mantingut més o
menys com sempre,
aquest any ha pujat molt la
demanda entre 4t i 6è de
primària i a ESO, en part
gràcies a un projecte nou.
Segons Costabella, la mainada està molt repartida,
ja que al Pla de l’Estany “hi
ha moltíssima oferta de
casals i molts nens diversifiquen i cada setmana van
a un de diferent”.
Amb un “optimisme
moderat” valora les inscripcions d’aquest estiu
Rosa dels Vents, empresa
propietària i gestora d’onze cases de colònies.
“Sembla que vulgui millorar, però esperarem a final

de temporada per posar
xifres”, comenta Salvador
Clarà, director comercial
de l’empresa. L’oferta en
què han notat el principal
augment de peticions ha
estat la de colònies d’anglès, en les diferents mo—————————————————————————————————

Les famílies opten
més per colònies
que serveixin per
reforçar l’anglès
—————————————————————————————————

dalitats: des de les que inclouen només unes classes fins a les estades d’immersió a Catalunya però
amb professors nadius.

“Els pares cada vegada entenen més que les colònies
són un bon moment per
reforçar l’anglès, una tendència cada vegada més
clara”, comenta Clarà. Segons ell, i pel que fa a la demanda global de les colònies, “tant platja com
muntanya es van defensant bé”.
El programa L’estiu és
teu d’estades (colònies temàtiques) per a canalla de
5 a 17 anys aquest any ofereix 9.193 places en 31 albergs de la Xarxa Nacional
d’Albergs Socials de Catalunya. Les més sol·licitades, les combinades d’idiomes i esports (50%). ■

L’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú s’ha fet enrere i
finalment aquest estiu no
permetrà que els gossos es
banyin en cap platja de la
ciutat. El Consistori, que
l’any passat sí que va habilitar de manera pionera
un espai de la façana marítima per a banyistes
acompanyats per animals,
havia anunciat abans
d’acabar el darrer mandat
que els responsables de
Medi Ambient municipals
estaven estudiant un espai alternatiu al que es va
utilitzar el 2014 –la platja
de l’Aiguadolç– després
que molts usuaris d’aquesta zona protestessin contra la presència de gossos a
la sorra.
L’anterior equip de govern –CiU en minoria– va
assegurar que un cop es
formés el nou govern local
sorgit de les darreres eleccions municipals es comu-

Deficiències en
les obres aturen
l’espai mariner
—————————————————————————————————

El projecte Espai Far, que des
d’aquest mes de juliol havia
d’unir en un únic espai el Museu del Mar, la col·lecció de
curiositats marineres Roig
Toqués i l’oficina de turisme
de Vilanova, s’ha hagut d’enrederir sine die després que
s’hagin detectat errades en
l’execució de les obres, que
feien impossible complir els
terminis. A banda de les deficiències tècniques, tampoc
s’estava complint el calendari
previst pel que fa a la distribució de les peces museístiques en l’exposició. Ara mateix, no hi ha data d’obertura.

nicaria la nova ubicació. Al
final, però, el govern local,
format per Convergència
–que manté l’alcaldia, en
mans de Neus Lloveras– i
el PSC, ha anunciat que no

s’ha trobat cap espai idoni
en tota la zona de platges
que permeti un ús preferent per part dels animals
durant aquest estiu.
Tot i això, l’executiu local de Vilanova no tanca la
porta a tornar a habilitar
un espai per a gossos de cara a la propera temporada
d’estiu. L’objectiu és trobar un espai marítim de la
ciutat que es pugui delimitar i convertir en un espai
prioritari per a banyistes
amb gossos.
Un altre requisit de la
nova ubicació és que es
tracti d’una zona que ofereixi tots els serveis bàsics
de platja, un fet que no es
donava a la platja de l’Aiguadolç l’any passat. A
més, l’estiu passat tampoc
no es va delimitar la zona
com es pretén fer ara, un
fet que va crear problemes
de convivència entre els
banyistes i les persones
que venien amb els gossos,
atretes per l’efecte crida
de la mesura. ■

