ACTIVITATS D’ESTIU EN TEMPS DE CRISI

La crisi fa reduir un 15% el nombre
d’inscrits en casals i colònies d’estiu
La quantitat de beques atorgades augmenta un 50% respecte de l’any passat
VIRTUDES PÉREZ / Barcelona

●

Encara que sembli un tema recurrent, la crisi ha arribat també, i amb
força, als casals d’estiu i les cases de
colònies. Tot i que les principals entiDivendres al matí, un grup
de 30 nens van sortir de
Sant Joan Despí cap a una
casa de colònies de Vilanova de Sau. L’activitat, el
tret de sortida de la campanya d’estiu de la Fundació
Catalana de l’Esplai, va
servir per posar de manifest que les prediccions
més pessimistes s’han
complert. Tot i que les beques han suavitzat la situació i han permès a molts
nens —3.500 entre l’Esplai i Pere Tarrés— gaudir
de les múltiples ofertes estivals, sembla bastant clar
que, en el conjunt de Catalunya, no s’arribarà ni de
lluny als 190.000 nens inscrits de l’any passat. La secretaria de Joventut, que
acaba centralitzant totes
les dades, no farà públiques les estimacions oficials fins d’aquí a dues setmanes, entre altres coses
perquè encara no s’ha tancat el període d’inscripcions ni de sol·licituds
d’ajuts.
En espera d’aquestes
dades, és possible fer un
primer balanç amb la valoració inicial de les dues
grans fundacions. Així,
l’Esplai parla d’un descens d’un 10% en les colònies i d’un 14% en els casals dirigits als nens que ja
van a l’esplai durant tot el
curs, mentre que en les activitats obertes a totes les
famílies la baixada se situa
en el 25%. La Fundació

tats que organitzen activitats de lleure
per a nens i joves, la Fundació Pere
Tarrés i la Fundació Catalana de l’Esplai, han incrementat en un 50% la
quantitat de beques, aquest estiu les

previsions indiquen una reducció del
nombre d’inscrits que pot situar-se al
voltant del 15%. Les activitats que
han baixat més són les més cares, com
els cursos residencials d’idiomes.

Un grup de 30 nens van marxar de colònies divendres al matí. / GABRIEL MASSANA

Pere Tarrés calcula que hi
haurà una participació de
12.700 nens, cosa que representa una reducció respecte de l’estiu passat del
13%. Les activitats que
més han baixat són les més
cares, especialment els
cursos residencials d’anglès o les estades esportives de muntanya. Per contra, les que s’han omplert
més ràpidament han estat
els camps de treball.
Fills de pares en atur
Entre els nens que van
marxar divendres de colònies hi havia dos dels tres
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fills de Laura Murillo, una
dona que aquest any s’ha
quedat sense feina. «Em
resultava impossible assumir la despesa; per això,
quan ens vam assabentar
que l’Esplai donava beques per a famílies afectades per l’atur, vam presentar la sol·licitud». La Laura ha rebut un ajut del 50%
del preu de les colònies,
que tenen un cost de 275
euros per una setmana.
Les dues entitats han hagut d’augmentar aquest
any en un 50% els ajuts
respecte de l’any passat.
Tot i això, consideren que

la demanda ha estat inferior a les necessitats, en
part «perquè la majoria de
famílies de classe mitjana
que han quedat a l’atur no
estan avesades a demanar
ajuts», opina la directora
general de l’Esplai, Montserrat Ginés.
Tot la crisi, la secretaria
de Joventut ha tornat a incrementar el nombre de
places que ofereix a la xarxa d’albergs de Catalunya.
Aquest estiu, per primer
cop, s’han superat les
10.000 places, 1.335 places més que en l’edició anterior.

Més de 4.000 maresmencs
han acudit des del mes
de gener a la Creu Roja
per rebre aliments
T. MÁRQUEZ / Mataró

●

La crisi té moltes cares i
potser la menys visible és
aquella que es passeja per
les llars i obliga les famílies a buscar el suport dels
serveis de Benestar Social
per resoldre les necessitats
bàsiques, com ara el menjar. Les dades facilitades
pel banc d’aliments gestionat per la Creu Roja al
Maresme són una mostra
prou evident de com moltes persones han hagut
d’adreçar-s’hi per poder
afrontar el dia a dia. Segons els números facilitats
per l’entitat –que gestiona
el banc d’aliments amb els
ajuntaments, les seves
pròpies seus i els consells
comarcals–, d’ençà que ha
començat l’any 4.677 persones del Maresme han estat beneficiàries del programa.
El coordinador del programa de la Creu Roja al
Maresme, Santi de Arcos,
especifica que es tracta
únicament de la primera
fase que aquest any es va
fer efectiva amb un cert retard, el mes de maig. «La
segona fase es farà efectiva entre els mesos d’octubre i novembre, i la tercera
entre novembre i desembre», comenta de Arcos.
El banc d’aliments de la
Creu Roja disposa a la comarca de la col·laboració
directa de cinc ajuntaments: Caldes d’Estrac,
Canet de Mar, Sant Pol de
Mar, Tordera i Vilassar de
Dalt. A més, hi ha 23 entitats, incloent-hi les seus
locals de la Creu Roja, repartides pel territori que
també formen part d’un
programa que en la primera fase ha repartit 105 tones d’aliments. «Només a

LA XIFRA
 El

banc que gestiona
la Creu Roja ja ha
repartit, només a
Mataró, les mateixes
32 tones d’aliments
que va repartir al
llarg de tot l’any 2008

Mataró, el 2008 vam repartir un total de 32 tones
per a 1.500 persones i
aquest any ja ens han fet
arribar la mateixa quantitat en la primera fase»,
afirma.
20 quilos per persona
Els aliments que es reparteixen provenen dels excedents de la Unió Europea,
però amb el temps també
s’han hagut de completar
amb campanyes puntuals
d’alguns productes que no
hi havia als lots inicials.
«A cada persona li corresponen uns 20 quilos d’aliments que inclouen cereals, arròs, làctics i sucre,
però es reparteixen segons
les necessitats i la situació
específica de cadascú»,
assenyala Santi de Arcos.
Un dels puntals bàsics
perquè l’objectiu del banc
d’aliments es desenvolupi
amb efectivitat és la presència de voluntaris que
s’encarreguen de rebre els
lots d’aliments i distribuirlos. «La seva tasca és bàsica, facilitar el repartiment
entre la gent que ens ve a
buscar el menjar», comenta. Arcos destaca que el
perfil de l’usuari del servei
ha canviat. «Ara ens trobem amb més famílies que
no poden arribar a final de
mes per culpa d’una hipoteca inassumible o perquè
han quedat sense feina»,
manté.

De 100 a 900 euros
V.P. / Barcelona

104003-965778B

●

El tipus d’activitats de lleure que organitzen les
entitats durant l’estiu són tan variades com els preus. Així, trobem des de casals d’estiu d’una setmana per 100 euros fins a cursos residencials d’anglès
que poden costar entre 590 o 890 euros. Les colònies lingüístiques tenen un preu mitjà de 420 a 590
euros i els camps de treball, d’entre 100 i 250. També es poden escollir rutes d’una setmana a Catalunya o el País Basc per 220 o 280 euros o campaments per 300 euros. El president de la Federació
d’Associació de Pares d’Alumnes de Catalunya,
Fapac, Walter Garcia Fontes, lamenta el poc suport
que tenen les associacions de pares per muntar les
activitats de juliol. «D’aquest any no en tenim dades, però és possible que alguns casals no es puguin
fer per falta de participants», declara.
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Degustin una gastronomia
actual en un entorn
immillorable.
Can Baladia els espera
per poder-los donar la
millor atenció i el millor
servei.
Gaudeix de la
terrassa d’estiu!
Informació i reserves:
Tel. 93 797 40 08
Passeig Baró de Viver, 56 - 08310 Argentona
El Maresme - Barcelona
www.baladia.cat

