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■ Set detinguts en una baralla que
acaba amb un apunyalament
Els Mossos d’Esquadra van detenir set persones
de nacionalitat dominicana per una baralla ahir en
un vagó del metro de la L4, a l’estació de
Barceloneta. L’enfrontament va acabar amb un
home francès de 27 anys apunyalat al tòrax. El
ferit va ser evacuat a l’Hospital del Mar de
Barcelona i, segons fonts de la investigació, la
seva vida no corria perill. Els Mossos d’Esquadra
desvinculen els fets de l’espiral de violència entre
grups criminals dominicans dels últims mesos.

■ Una conductora beguda i drogada
envesteix mortalment dos ciclistes
La Guàrdia Civil va detenir ahir una dona de 28
anys que havia envestit un grup de sis ciclistes
d’un grup amateur de Xàbia, al País Valencià. Dues
de les víctimes van morir i tres van quedar ferides
de gravetat. La conductora va donar positiu en el
control d’alcohol i drogues i està imputada per dos
delictes d’homicidi imprudent. Els fets van passar
a primera hora del matí, a la N-332, entre les
localitats d’Oliva i Dénia.

■ Brussel·les aportarà finançament
als Jocs Mediterranis de Tarragona
Brussel·les posarà recursos per a la celebració dels
Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. Una
delegació de l’Intergrup d’Esports del Parlament
Europeu, que presideix l’eurodiputat del PP Santi
Fisas, va visitar ahir la ciutat i va dir que la partida
dels pressupostos de la Comissió Europea s’hauria
d’aprovar abans de l’estiu amb una xifra encara
per concretar. “Tothom s’ha adonat de la
importància que els Jocs surtin bé”, va dir Fisas.

Un nen jugant ahir a la festa de l’esplai, al Parc Nou del Prat de Llobregat. CRISTINA CALDERER

Fundesplai demana que cap infant
es quedi sense lleure a l’estiu
L’entitat atorgarà 5.700 beques per a colònies, campaments o tallers
JOSEP FERRER
EL PRAT DE LLOBREGAT

Quan acaba el curs escolar molts infants ja pensen en els casals, les colònies, els campaments o les rutes
que faran amb els seus companys.
Altres però, tot i formar part de la
mateixa colla d’amics, aquestes activitats les hauran de mirar de lluny
perquè les seves famílies no tenen
els recursos econòmics necessaris
per poder-les pagar. Per evitar
aquesta desigualtat social, les entitats de lleure ja fa alguns anys que
recullen fons d’empreses i particulars per poder becar els infants amb
més necessitats.
“A l’escola tots els nens són
iguals però a l’estiu uns poden fer
activitats i altres no i aquí és quan
es produeix més desigualtat”, explica Pep Valls, portaveu de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundes-

plai). L’entitat impulsa la campanya Encerta l’estiu, un estiu per a
tothom, que té per objectiu oferir
un ampli ventall d’activitats per a
infants, joves i famílies i alhora “garantir que cap infant en quedi al
marge i tots puguin gaudir d’unes
activitats amb igualtat i equitat”,
afirma Valls. Aquest any Fundesplai atorgarà 5.700 beques, un 10%
més que el 2016, per a les 1.163 tandes d’activitats programades, en
què preveuen que s’inscriguin
68.800 infants i joves.
El tret de sortida de la campanya
es va donar ahir al Parc Nou del Prat
de Llobregat, on es va fer la 31a edició de la Festa de l’Esplai, un acte lúdic i festiu que al llarg del dia va reunir unes 10.000 persones, entre les
quals el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, que, acompanyat de l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, i el president de
Fundesplai, Josep Gassó, va poder

veure de primera mà algunes de les
més de 50 activitats preparades per
a totes les edats.
Puigdemont va participar en un
acte simbòlic en què va posar les
últimes peces d’un trencaclosques
gegant en forma de mur amb el lema “Transformem el món”, per
reivindicar la funció transformadora dels infants, joves, monitors
i famílies, a través de l’educació en
el lleure.
En un breu parlament, el president de la Generalitat va destacar el
paper de les entitats d’educació en
el lleure com Fundesplai, “que lideren accions que beneficien cada any
milers de famílies i milers de nens
i nenes en risc d’exclusió social”. Per
a Puigdemont l’esforç d’aquestes
entitats i de les famílies que hi confien els seus fills “permet tenir un
país cohesionat socialment, amb
igualtat d’oportunitats i on val la pena cada dia viure i créixer”.e

