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TR I BU N A LS

La demanda de beques de
colònies continua creixent

Escarp defensa la seva
gestió en el cas del parc
Joan Miró al TSJC

Comencen les
activitats d’estiu
amb un imparable
increment dels ajuts
per cobrir totes
les necessitats

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

JOSE POLO
El Prat de Llobregat

S’ha acabat l’escola i comencen les
colònies i casals d’estiu. Les dues
principals entitats catalanes del
món de l’esplai, Fundesplai i la
Fundació Pere Tarrés, alerten de
l’augment de sol∙licituds de be
ques durant els últims anys, cau
sat per la crisi econòmica.
En el cas de Fundesplai es pre
paren per atorgarne 5.300 aquest
estiu, superant les 4.774 de l’any
passat. La xifra multiplica per
cinc la del 2011, quan va començar
lacampanya.Ambellema“Encer
ta l’estiu, un estiu per a tothom”,
l’objectiu és garantir la “màxima
equitat” i que “ningú no es quedi
sense gaudir d’unes colònies”.
Aquest augment de la previsió
permetrà atendre tota la demanda
sense que torni a passar com l’es
tiu passat, quan hi va haver 600
sol∙licituds que finalment no es

Els primers participants de les colònies de Fundesplai

van poder cobrir. Per la seva ban
da, la Fundació Pere Tarrés espe
ra que el nombre de beques sigui
semblant al de l’any passat, unes
4.034, xifra que va suposar una in
versió total de 991.645 euros per
atendre el 100% de les sol∙licituds
presentades. El creixement de la
demanda d’ajuts és del 345% en
els últims sis anys. “No ens podem
distanciar del context de crisi eco
nòmica que ens envolta”, reconei
xen des d’aquesta entitat.
Fins al 12 de setembre, Fundes

FUNDESPLAI

plai ofereix 1.200 tandes de colò
nies i casals, un 15% més que l’any
passat, fins arribar a les 85.473
places. La Fundació Pere Tarrés
ha preparat més de 400 activitats
per acollir uns 20.000 joves amb
l’acompanyament de 4.000 mo
nitors, la majoria voluntaris.
L’oferta és variada, des de colò
nies tematitzades en la cuina i
l’anglès fins a activitats ambien
tades a l’època romana, passant
pel disseny de videojocs per a ado
lescents. c

Assumpta Escarp, exregidora
de l’Eixample i actual diputa
da al Parlament, es va asseure
ahir al banc dels acusats del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) per la
ubicació de la caserna de
bombers al parc Joan Miró.
En el seu testimoni davant els
magistrats va defensar que
era una solució temporal que
no s’ha resolt per la crisi eco
nòmica de l’hospital Clínic i
que no es va cometre cap irre
gularitat, tal com van dir els
altres tres tècnics del Consis
tori imputats en la qüestió.
Quan faltaven pocs dies per
què se celebrés la vista es va
aportar la llicència d’obres,
que estava firmada per l’ales
hores alcalde accidental, Car
les Martí.
La causa es deriva d’una
proposta de l’hospital Clínic
per ampliar les instal∙lacions.
Segons es va exposar davant
el TSJC, el pla era remodelar
l’illa on hi havia la caserna de
bombers del carrer Provença
(a càrrec de la institució sa
nitària) i, mentrestant, s’ai
xecava provisionalment una

ENTRA EN NUESTRA WEB Y CALCULA
TODO LO PAGADO DE MÁS

nova caserna al parc de Joan
Miró. Tot i això, la crisi eco
nòmica del Clínic va para
litzar el projecte, encara in
acabat.
El que es discuteix és la le
galitat de la llicència d’obres,
perquè el parc és zona verda.
Aquesta llicència va ser fir
mada per Carles Martí en la
seva condició d’alcalde acci

La ubicació dels
bombers al parc havia
de ser provisional,
però el projecte
no es va acabar
dental. Els tècnics municipals
van defensar que es tractava
d’una mesura provisional i
que no requeria modificar
plans urbanístics, com passa
quan es remodelen mercats o
escoles, i que no hi va haver
pressions per elaborar infor
mes en cap sentit.
La Fiscalia, que anterior
ment ja havia demanat l’arxi
vament , demana penes d’in
habilitació, com els veïns que
van denunciar el cas.c

