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■ Comença la venda per internet dels
bitllets de la Grossa de Cap d’Any
La Generalitat ja ha començat a vendre per
internet els bitllets per al sorteig de la Grossa de
Cap d’Any, que es poden adquirir a través de la
pàgina web del sorteig (Lagrossa.cat). En un
comunicat, Loteria de Catalunya ha anunciat que
ja s’han distribuït prop de 6 milions d’euros, un
15% dels bitllets emesos pel Govern, amb un valor
que puja als 40 milions. Aquest any el primer
premi de la Grossa tornen a ser 100.000 euros per
cada bitllet de 5 euros.

■ Un home no permet a Dubai que uns
“desconeguts” salvin la seva filla
Una noia de 20 anys va morir ofegada en una platja
de Dubai després que el seu pare, d’origen asiàtic,
impedís que la toquessin. En declaracions a
Emirates 24/7, un membre de la policia de Dubai va
explicar que la noia estava nedant quan es va
començar a ofegar. Dos socorristes ja s’estaven
preparant per llançar-se a salvar-la, però el pare els
va advertir que preferia que la seva filla morís
abans de ser tocada per un “home desconegut”.

Els nens del casal social juguen abans d’esmorzar al Club d’Esplai Bellvitge. Fundesplai organitza aquestes
activitats per als més petits de manera que els nens en risc d’exclusió puguin disfrutar l’estiu. MANOLO GARCÍA

“Els nens no poden pagar
els plats trencats de la crisi”
Fundesplai ofereix casals a l’agost que garanteixen els tres àpats

■ Entreguen a la policia una bossa
abandonada amb més de mil euros
Una noia va lliurar a la Policia Local de Guadix
(Granada) una bossa que va trobar abandonada i
que contenia les claus d’un vehicle, un mòbil d’alta
gamma i més de mil euros en efectiu, propietat
d’un ciutadà de Gavà (Baix Llobregat). Després de
les gestions oportunes, van localitzar el
propietari. La Policia Local de Guadix va agrair el
gest “honest i solidari” de la noia, que no vol que
les seves dades siguin conegudes, i va recalcar la
importància de la col·laboració ciutadana.
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■ Es declara culpable l’home que va
atropellar una rubinenca a Reading
L’home que va atropellar i matar una jove de Rubí
el desembre passat, David Puryer, va declarar-se
ahir culpable. Així i tot, va negar que estigués
participant en una cursa il·legal amb un altre
vehicle quan van passar els fets, tal com va
denunciar la parella de la jove. L’advocat de
l’acusat va transmetre la voluntat de Puryer
d’entrar a la presó immediatament. “Ha estat
vivint en un infern. Plenament conscient que anirà
a la presó, voldria anar-hi avui mateix”, va dir.

MARTÍ GELABERT
BARCELONA

Quatre germans, fills d’un matrimoni arribat del Marroc al mes de
juliol, entren tímids a les nou del
matí amb cara de son per les portes
del casal social del Club d’Esplai
Bellvitge. No coneixen ningú. “Vam
veure necessari que els nens fessin
el casal per a la seva integració al
barri”, explica el coordinador del
centre, Paco García. Prop de 100
nens passen tot l’agost amb aquests
quatre germans. Fundesplai ha organitzat per tercer any aquesta fórmula que permet que nens amb dificultats i en risc d’exclusió puguin
disfrutar l’estiu com la resta. “Els
nens no poden pagar els plats trencats de la crisi”, explica el cap de comunicació de l’associació Fundesplai, Josep Maria Valls.
El casal social funciona gairebé
com qualsevol casal d’estiu. La diferència principal és que garanteix els
tres àpats als infants i joves que hi
acudeixen. Sobretot va dirigit a
nens i nenes que durant el curs es
beneficien de les beques de menjador escolar i que durant el mes
d’agost i la primera quinzena de setembre podrien quedar desatesos.
És el cas dels quatre germans marroquins, que tenen els pares a l’atur,
cosa que “dificulta l’accés a l’alimentació bàsica i equilibrada que
necessiten”, explica García.
La gran majoria dels infants provenen dels serveis socials. Això ex-

plica que hi hagi una gran diversitat
ètnica entre els més petits. La Jasmin, la Prabhleen, l’Stefano, l’Annabel i l’Aleix són alguns dels nens que
han deixat la seva motxilla al penjador, i estan a punt per divertir-se
amb uns jocs previs a l’esmorzar. Els
monitors preparen, mentrestant,
sandvitxos de pernil i formatge. Asseguts ja en ordre per menjar, algun
nen s’avança a la cançó del bon profit i comença a fer alguna mossegada.
És del grup dels follets, els més petits
de l’esplai. En una altra aula el dels
rodamons van jugant a la bomba.
Els plors també són una constant
en els primers dies de casal. Un nen

L’estiu és crític per
als nens vulnerables
La Fundació Pere Tarrés ha engegat també 9 casals d’estiu adreçats
a 730 infants i joves en situació de
risc d’exclusió social. Participar-hi
permet als nens trencar amb la seva realitat quotidiana en un entorn
educatiu estructurat. Els monitors,
pendents d’ells, els aporten seguretat i estabilitat. La fundació posa
especial importància en el fet que
aquesta iniciativa es dugui a terme
a l’agost, ja que és quan molts dels
afectats no poden accedir als beneficis que comporten aquest tipus
d’activitats. A més, des de la fundació es creu que és un espai ideal per
suplir les mancances afectives i sanitàries que pateixen els nens.

no deixa que la seva mare marxi, i
ella ha d’aprofitar una distracció del
petit amb una joguina per escaparse. Té quatre germans al casal i dos
el van a veure de tant en tant per distreure’l. Després de l’esmorzar faran una gimcana i es trauran la pintura amb jocs d’aigua al terrat. Les
activitats permeten als quatre germans marroquins i a la resta de nens
integrar-se amb gent d’altres cultures i fer nous amics.
Més peticions de beca

Aquestes són algunes de les activitats que Fundesplai ofereix en 111
tandes de casals, amb 8.420 places,
una xifra que suposa un augment del
27% en relació a l’estiu passat.
Aquests casals d’agost s’inclouen a la
campanya de Fundesplai Un estiu
per a tothom, que tracta de garantir
que tots els infants, joves i famílies
puguin disfrutar l’estiu. L’organització ha rebut més de 5.300 peticions
de beques, un increment del 17%
respecte a l’any anterior. En aquesta direcció es fa també una campanya que ofereix a les famílies amb
fills menors de 16 anys una setmana en cases de colònies per 135 € per
persona. El preu inclou els menjars,
piscina i activitats amb monitors de
natura. Valls indica que és fonamental oferir aquestes ajudes, ja que
“gairebé la meitat de famílies no poden disposar d’una setmana de vacances tots junts”. Per als fills, conclou, “és molt important perquè una
de les principals maneres de fer-los
feliços és a partir de la família”.e

