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Barcelona amplia el pressupost
per a les beques dels casals d’estiu
Després de les queixes rebudes, hi destinarà el mateix que el 2018
JORDI MUMBRÚ
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona destinarà 500.000 euros més dels que
havia previst inicialment a les beques per als casals d’estiu i per a les
diferents activitats durant les vacances per poder cobrir totes les
peticions. En total s’hi destinaran
3.691.249 euros, la mateixa xifra
que l’any passat. “Totes les persones que han presentat una sol·licitud i compleixin els requisits rebran l’ajuda”, van assegurar ahir
fonts municipals. Les ajudes per
pagar els casals poden ser del 90%
del total, del 60% i del 30%. Amb
aquesta modificació, l’Ajuntament
confia a tranquil·litzar totes les famílies que, fins i tot complint els requisits, havien rebut un missatge
en què se’ls informava que, per “falta de recursos municipals”, la seva
sol·licitud havia quedat “denegada”. Les entitats que es dediquen a
l’educació en el lleure, com Fundesplai, van avisar dimarts que
aquestes activitats “no són un luxe,
sinó que són educatives”.
De totes les sol·licituds que ha rebut l’Ajuntament per a l’estiu, ja
se’n van acceptar directament
13.000, però 3.852 més es van denegar tot i complir els requisits. Finalment, totes aquestes famílies es beneficiaran de l’ampliació del pressupost i rebran l’ajuda pública. Les
que continuaran sense rebre la beca són les 4.375 sol·licituds que contenien errors de tramitació o que
eren de persones empadronades fora de Barcelona o que tenen uns ingressos superiors als fixats.
Una de les novetats d’aquesta
edició, de fet, és que els barems per
tenir dret a les ajudes públiques són

Un grup de nens jugant amb un canó d’escuma durant una festa
de participants en casals d’estiu a Barcelona. MARC ROVIRA

més restrictius. Si fins ara hi tenien dret les famílies que cobressin
menys de 12.000 euros anuals per
integrant, aquest any la xifra topall
s’ha reduït fins als 9.000 euros.
L’objectiu d’aquesta reducció és garantir que les famílies més vulnerables no es quedin sense beca.
Fonts de l’Ajuntament van insistir ahir que l’any 2014 (quan el govern de la ciutat estava en mans de
CiU), només es van donar beques a
7.668 nens i nenes i s’hi van destinar
1,2 milions d’euros. En canvi, aquest
any arribaran a 17.676 nens i nenes
i el pressupost final serà de 3,7 milions d’euros.
Durant aquest exercici, l’Ajuntament de Barcelona està execu-

tant el pressupost prorrogat de
l’any anterior, perquè no va
aconseguir prou suport al ple
per tirar-ne endavant un de nou.
Aquesta pròrroga impedeix destinar més diners a una mateixa
partida dels que s’hi van destinar el 2018. En aquest cas, la xifra final és exactament la mateixa, 3,7 milions d’euros.
Activitats de lleure

Les diferents activitats de lleure que organitza l’Ajuntament de
Barcelona són des de colònies
fins a casals i també bressols
d’estiu. Les poden fer els barcelonins que tenen des de només 1
any fins a 17.e

BENESTAR

El reglament de la renda garantida, l’any vinent
ARA
BARCELONA

Després de dos anys, ahir es va reunir per primera vegada oficialment la comissió que avalua l’aplicació de la renda garantida, que fins
ara només s’havia trobat de manera
informal per fer seguiment d’aquesta prestació que cobren 122.305 catalans, un 14% més que el setembre
del 2017, quan es va implementar.
Tot i així, segons les dades del Govern, entre el setembre del 2018 i
aquest abril, tant sols un 38% de les
36.430 sol·licituds complien els requisits. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, es va comprometre
a aprovar a principis de l’any que ve

Primera reunió de la comissió de
govern de la renda garantida. ACN

el reglament que pot ajudar a flexibilitzar alguns requisits, com
ara fer compatible que persones
que accedeixin a un contracte
temporal puguin continuar cobrant la prestació si no acumulen
més de 30 dies treballats.
El conseller també va admetre
que cal millorar el temps de resposta, que ara és de 2,5 mesos.
Aquesta és una de les reivindicacions dels sindicats, així com dotar de més agilitat i recursos la
tramitació, expliquen fonts de
Comissions Obreres, que també
consideren que tot i que ha anat
creixent el nombre de beneficiaris, encara hi ha un marge molt
ampli de ciutadans que no poden
accedir a la prestació.e

■ Fapaes també critica la nova

FP: “Provocarà desmotivació”
Les associacions de famílies fan pinya amb els
sindicats i les patronals perquè el departament
d’Educació aturi els canvis anunciats a la formació
professional. La Fapaes va afegir-se ahir a les
crítiques per denunciar que l’augment de la càrrega
lectiva el primer curs “provocarà desmotivació” en
l’alumnat. El Govern ha aprovat una resolució que
transforma la FP dual –combina l’escola i l’empresa–,
però que també té conseqüències en la formació
professional convencional. A partir d’ara, tots els
alumnes de primer seguiran el mateix currículum, i a
segon decidiran si fer dual o no. Segons diu la
Fapaes, la coexistència d’alumnes de FP ordinària i
dual al mateix cicle formatiu farà que hi hagi alumnes
“de primera i de segona”, ja que uns faran 1.000
hores remunerades (FP dual) i els altres 500 hores de
pràctiques “gratis i sense cotitzar”.

