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Tornen les joves
accidentades
a la Costa d’Ivori
Les tres joves
encara ingressades
en un hospital africà
arribaran aquesta
setmana, i el cadàver
de la professora, avui
JOSE POLO El Prat de Llobregat

Desenes de nens i nenes van agafar ahir l’autocar a Cornellà cap a les colònies

MANÉ ESPINOSA

Més de 100.000 nens van de colònies
RUBÉN NAVARRO
Barcelona

La Fundació Catalana de l’Es
plai (Fundesplai), la Pere Tar
rés i el Casal dels Infants, entre
altres entitats, han inaugurat
aquesta setmana la temporada
de campaments d’estiu per a
més de 105.000 nens. Les dues
primeres fundacions oferei
xen prop d’un 6% més de pla
ces que l’any passat. En un

context en què a Catalunya un
29,5% dels infants viuen per
sota del llindar de la pobresa,
la Fundació Pere Tarrés i Fun
desplai han becat més de
10.000 nens en situació de vul
nerabilitat. En la majoria de les
activitats d’estiu de Fundes
plai es posarà l’accent en l’edu
cació per a la igualtat de
gènere i la violència zero, una
campanya que ja van comen
çar fa un any. Amb 1.600 nens

inscrits, el Casal dels Infants
ha tornat a tenir llista d’espera.
En una de les seves destina
cions, l’escola Betsaida, a Ba
dalona, ha posat en marxa un
servei per preparar l’accés a
l’escola dels nens que acaben
l’etapa a la guarderia. Una no
va activitat en què s’han inscrit
més de deu famílies. L’entitat
ha incidit que els campaments
d’estiu “són un dret que no han
de prendre a cap nen”.c

En un espai privat per poderse
trobar amb calma amb els fami
liars habilitat per l’aeroport Jo
sep Tarradellas Barcelonael
Prat. Així van aterrar ahir 24 de
les 27 alumnes voluntàries de
l’escola Canigó i del col∙legi ma
jor Bonaigua que el 22 de juny
van tenir un accident d’autobús a
la Costa d’Ivori durant la seva es
tada al país africà per ferhi un
camp de treball solidari. Ja són a
casa.
El cos de Teresa Cardona, la
professora que va morir enl’acci
dent, va ser repatriat ahir i
arribarà avui a Barcelona acom
panyat pels familiars que es van
desplaçar fins allà, va informar la
portaveu del col∙legi major Bo

naigua, Concepción Patxot.
Tres joves ferides continuen a
la Costa d’Ivori. Segons va mani
festar Patxot, les previsions
apunten que seran donades d’al
ta les pròximes hores i que torna
ran al llarg d’aquesta setmana,
una vegada els metges s’hagin as
segurat que poden volar “sense
risc”.Laportaveudelcentreedu
catiu va indicar que tot el grup
sent “dolor” per la professora
que va morir i va destacar la “im
pressionant” serenitat mostrada
durant aquests dies tràgics. La
companyia Vueling va habilitar
un avió amb més capacitat per fa
cilitar la tornada de tot el grup en
el mateix vol.
Perlasevapart,ladirectoradel
col∙legi major, Marga Acín, va
agrair l’ajuda de l’ambaixada de
la Costa d’Ivori, de la Delegació
delGovernaCatalunya,delesae
rolínies i de totes les persones de
la zona que van atendre les joves
d’entre 17 i 20 anys. “Estan molt
bé, serenes, tranquil∙les, molt
agraïdes i conscients de com tot
hom s’ha bolcat perquè aquests
moments fossin tan fàcils com
fos possible”, va assegurar.c

