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Primer dia de colònies
El primer autocar de Fundesplai carregat de nens i nenes va sortir
ahir d’Esplugues de Llobregat en direcció a Vilanova de Sau
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EDUCACIÓ EN EL LLEURE

S’acaba l’escola, comencen les colònies
Creixen les beques per garantir als infants l’accés a activitats d’estiu
ELENA FREIXA
BARCELONA

El primer autocar de Fundesplai
carregat de nens i nenes va sortir
ahir d’Esplugues de Llobregat en direcció a una casa de colònies. L’estampa es repetirà milers de vegades
els pròxims dies, en què hi ha previstes activitats d’estiu amb la participació de 68.800 nens i joves, segons les previsions de Fundesplai.
Seran casals d’estiu, campaments,
rutes o camps de treball per als més
grans, però les colònies continuen
sent una de les opcions amb més
tradició i tirada. Respecte a l’estiu
passat, el nombre de nens que s’hi
han apuntat ha crescut un 5%.
Per garantir l’accés de tots els infants a l’oferta d’activitats d’estiu,
Fundesplai ofereix beques a les famílies que no tenen prou recursos.
Aquest any s’atorgaran 5.700 beques, un 10% més que l’any passat i
quasi sis vegades més que les que es
van repartir durant el 2011, que va
ser el primer any amb la campanya
de captació de fons en funcionament. El 2016, aquesta iniciativa va
permetre reunir més de 300.000
euros. “Les colònies no són un luxe
i per això hem de mobilitzar la societat per garantir el dret al lleure de
tots els infants”, va reivindicar ahir
la directora general de comunicació
de Fundesplai, Núria Valls.
La petició de beques creix

La Fundació Pere Tarrés és una altra de les grans entitats que mobilitza infants durant l’estiu amb tot
tipus d’opcions d’educació en el
lleure. Aquest any celebra els 60
anys del seu naixement i, per tant,
de les primeres colònies, en les
quals van participar infants en situació vulnerable, com va recordar
ahir l’entitat. Encara avui molts
dels nens i nenes que marxen de colònies o s’inscriuen als casals ho fan

PERE TORDERA

■ El RACC proposa que als 17 anys
ja es pugui conduir
El RACC proposa implantar un sistema d’accés al
permís de conduir en què, a partir dels 17 anys, els
joves puguin començar a conduir acompanyats
d’un adult i que posteriorment condueixin sense
acompanyant, només de dia i sense altres menors,
abans d’obtenir el carnet. El director tècnic de la
Fundació RACC, Lluís Puerto, ha explicat que els
estudis demostren que l’experiència és el factor
més determinant en l’accidentalitat dels
conductors novells.

■ La població a Catalunya creix en
més de 5.000 persones el 2016

Un primer grup de 30 nens i nenes sortint ahir en el primer autobús en
direcció a les colònies d’estiu de Fundesplai. MANOLO GARCIA

gràcies a les beques de la Fundació.
L’any passat, aquests ajuts van arribar a més de 4.000 infants dels
20.000 que van marxar de colònies i, en total, els menors de famílies amb dificultats socioeconòmiques van poder gaudir de gairebé
10.000 activitats.
Les sol·licituds de beques han
crescut més d’un 300% els últims
sis anys, i aquest exercici la Fundació Pere Tarrés espera atorgar un
12% més d’ajuts. Malauradament,
segons sosté l’entitat, els indicadors
econòmics més positius no es poden
traduir en una millora de les economies familiars, i moltes encara han

de renunciar a les activitats de lleure dels seus fills. L’entitat va poder
donar resposta al 100% de les peticions de beca l’any passat i va atorgar ajudes per un import superior al
milió d’euros.
Coincidint amb el 60è aniversari del naixement i les primeres colònies de la Fundació Pere Tarrés,
s’ha posat en marxa una campanya
de mobilització per recollir fotografies, vídeos i testimonis dels milers
de persones que han passat per les
seves cases rurals, rutes i centres
d’esplai. Amb tot el material es vol
fer un recull visual de la història de
l’educació en el lleure.e

El 2016 es van registrar a Catalunya 67.909
naixements, una xifra que representa un descens
d’un 3,6% respecte a l’any anterior. Les
defuncions també van anar a la baixa (-3,3%), i en
total n’hi va haver 62.761. Així, l’any es va tancar
amb 5.148 naixements més que defuncions,
segons el balanç de l’Institut Nacional
d’Estadística. En el conjunt de l’Estat, en canvi, hi
va haver 259 defuncions més que no pas
naixements. A Catalunya, l’esperança de vida se
situa en 83,6 anys, mentre que la mitjana
espanyola se situa en 83,2 anys.

■ L’arquebisbat presenta el projecte
de llar d’avis als veïns de les Corts
L’arquebisbat de Barcelona va presentar el projecte
de llar d’avis que farà a les Corts, que ja va avançar
l’ARA. El que havia de ser una residència d’estudiants
–els veïns temien que s’acabés convertint en un
hotel encobert– serà una llar amb 140 places. Els
veïns no estan del tot satisfets i demanen preservar
un jardí interior i part de l’edifici històric.

REVETLLA

Les platges i les fogueres,
protagonistes per Sant Joan

del matí amb l’objectiu de tenir les
platges a punt per a l’ús dels banyistes i visitants cap a les 10 del matí.
Mig milió de vehicles

ARA
BARCELONA

Barcelona encendrà 27 fogueres per
la revetlla de Sant Joan, set més que
l’any passat, i els deu districtes de la
ciutat en tindran com a mínim una,
segons va informar l’Ajuntament. La
Flama del Canigó arribarà aquest
migdia a l’Ajuntament de Barcelona
per cinquantè any consecutiu i el seu
foc servirà per encendre les 27 fogueres de tota la ciutat. Aquest any,
però, la primavera seca i les onades
de calor es barregen en un “còctel
perillós” que pot esclatar la nit de
Sant Joan, tal com va avisar aquest

dimecres el conseller d’Interior,
Jordi Jané, per la qual cosa es demana precaució a la ciutadania. Les
fonts del passeig de Gràcia i les
Fonts Bessones de la plaça Catalunya participaran en la celebració i
s’il·luminaran de groc i vermell i el
metro funcionarà tota la nit sense
interrupció des de les cinc de la matinada de divendres fins a les 12 de la
nit del dia 25, en total 67 hores.
Es preveu que les platges tornin
a ser protagonistes de la revetlla.
L’any passat les platges de Barcelona van rebre unes 52.000 persones.
Per poder garantir la neteja, l’Ajuntament posarà en marxa un dispositiu específic que començarà a les sis

Als destins de platja també s’espera una gran afluència de visitants
per la revetlla. Gairebé mig milió de
vehicles iniciaran avui l’operació
sortida de l’àrea metropolitana de
Barcelona. Segons la previsió del
Servei Català de Trànsit, la majoria
de desplaçaments es dirigiran cap a
les zones costaneres, per la qual cosa les vies més problemàtiques seran a primera hora de la tarda les de
l’àrea metropolitana i l’AP-7 i, posteriorment, les carreteres d’accés a
destins de platja. Els Mossos d’Esquadra desplegaran un total de 532
efectius que muntaran un total de 71
controls policials de drogues i alcohol amb motiu de la revetlla.e

MANOLO GARCIA

■ Salut Pública, en alerta per l’onada
de calor a Catalunya
Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del Pla de
Protecció Civil (Procicat) davant la previsió del
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) d’un nou
episodi de temperatures extremes que pot
allargar-se fins dissabte. L’Agència de Salut
Pública també ha posat en fase 2 d’alerta el pla
d’actuació per prevenir els efectes de les onades
de calor sobre la salut. Les previsions adverteixen
que es pot superar el llindar de temperatures
extremes per a aquesta època de l’any.

