
c12 aracriatures DISSABTE, 28 DEMAIGDEL 2011 ara

Lleure/
Escola

MIL IUNAACTIVITATS.Jocs compartits, esport
i diversió consoliden l’oferta dels esplais per a
l’estiu.Un temps, amés, per aprofundir en
l’educació en valors. FUNDACIÓPERETARRÉS

De colònies
Vacances amb valors

XAVIER TEDÓ

L’
anypassat
l’Aurora es va
adonard’una
cosaqueauna

mare li costadepair: el
seu fill, enRamon,
“començava a serun
xicot”.Cadaestiu segueix
lesperipèciesdels seus
dos fills a les colònies
d’estiupel blogquemunta
laFundacióPereTarrés i,
quanvaveure les fotogra-
fies de lesnoies que
tambéerenaMenorca
ambel seu fill, va ser
conscientqueel seunano
també s’estava fent gran.
“Veia lesnoies enbiquini i
emdeiaque jano són
nenes, sónnoies, això ja
no sóncolòniesdenens!”,
confessa rient.També
admetque sentiauna
micad’enveja: “Jam’hi
apuntaria jo!Nosaltresno
teníemaquestes coses, les
colònies erenal carrer”.
Ellanovapoder fer
aquestes activitats, però sí
quehavolgutqueels seus
fills les visquessin: “Tor-
nenmolt contents i això
emfa feliç”.Tambécan-
sats. “EnRamonva fer
una ruta enbici per
Menorca i va arribar
mort”.Noprouperquè li
expliquésunmuntd’his-
tòries.Desdel seuviatge
envaixell fins a lesnits en
quèdormienenbunga-
lous ambels amicsqueva
fer. I és quea casade
l’Aurora semprehan tin-
gut claraunacosa a l’hora
d’organitzar les colònies:
“Semprehi van sols, sense
amics, perquèaixí conei-
xengentnovad’orígens
bendiferents, la diversitat
els aportamoltes coses”.
Aquest és el principal
motiuque lamotiva a
apuntar-los-hi cadames
de juliol.

Per a tots els gustos

Aquest anyenRamon i
l’Helena repetiran i ani-
rana llocsdiferents. Fa
dos anys vanparticipar
junts enunes colònies
d’anglès, peròara cadascú
té les sevespreferències.
Ell es decantamésper les

activitats d’esport i se
n’anirà aLlívia (Cerda-
nya), i ella començarà a
fer els seusprimers
números enunes colònies
de teatre.
LaFundacióPereTar-

rés, juntament ambels
centresd’esplais associ-
ats, organitzaunes300
colònies aquestmesde
juliol i calculaquemésde
16.000 infants i joveshi
participaran.Faunes set-
manes vanobrir el perí-
oded’inscripcionsque
s’allarga fins a finals de
juny. Sota el lemaL’Estiu.
Vacances per créixer, la
FundacióPereTarrés té
unaàmplia ofertaperquè
infants i joves gaudeixin
d’un tempsde lleurede
qualitat enunaoportuni-
tat únicaper aprendre a
conviure, desenvolupar
l’autonomiapersonal i
ampliar els seus coneixe-
ments.AleixLlobet,
directordel ServeiColò-
niesdeVacancesde la
Fundació, consideraque
lademanda “potserbaixa
un5%oun10%”, però
remarcaque “el valorde
les colònies és reconegut
comunaproposta educa-
tivaperquèaCatalunyahi
haunagran tradició”.El
responsablede l’entitat
assenyalaqueels pares
valorenque “elnenassu-
meixi responsabilitats,
treballi enequip i,molt
especialment, quegau-
deixi de les vacances”.El
lemaresponal fet que

“l’infant evoluciona, creix
ambunsvalors”.Entre
totes les activitats que
cadaestiuofereix laFun-
dacióPereTarrés, les
colònies esportives i les
d’aprenentatged’una
llenguaestrangera són les
quedespertenmés inte-
rès entre les famílies. La
majoriad’activitats lin-
güístiques sónal territori
català, però tambéespro-
posenestades a Irlanda,
elsEUA, elCanadà, el
RegneUnit iFrança, tot i
que lademandaésmés
baixa.Aquestes estades es
fanencasesde famílies
per aprofundir en la
immersió en l’idioma
escollit.Unade lesnove-
tats d’enguanyésMyFirst
EnglishSummer, unes
colònies adreçades a
infantsd’entre5 i 8 anys i
pensades específicament
perquèelsméspetits s’ho
passind’allòmésbé
alhoraqueaprenen
anglès i reforcenels
valorsde l’educació enel
lleure.Els infants, via
jocs, cançons i dinàmi-
ques, aprenenanglès
d’unamaneradivertida.
Tambées tornarana

fer les colòniesde teatre
desprésde l’excel·lent
acollidade l’anypassat.
Els participants viuran la
màgiade les arts escèni-
ques enel teatrede la casa
de colòniesdeLaConre-
ria, visitaranuna sala tea-
tral per conèixer les seves
interioritats i rebranuna
classemagistral d’un
intèrpret de l’escena cata-
lanaqueels ensenyarà
alguns trucs, tècniques
d’interpretació i secrets
delmónescènic. L’estada
finalitzarà amb la repre-
sentaciód’unaobrade
teatre amb lapresència
dels familiars.Amés, la
FundacióPereTarrés
–igual quealtres entitats
com laFundacióCatalana
de l’Esplai, EsplaisCata-
lansoRosadelsVents–
tambéofereixunampli
ventall depropostesde
colònies, setmanes
d’aventura, campaments i
casals.Activitats que
s’adrecena infants i joves

Milers d’infants i joves creixen com a persones i coneixen gent nova
aprofitant les activitats d’estiu d’esplais i agrupaments

Les colònies
que inclouen
idiomes
i esports són
lesque
tenenmésèxit

Per la crisi, les
entitatsd’esplai
ofereixen
bequesa les
famílies amb
pocs recursos

LLAÇOS.Les colònies i els casals d’estiu sónuna
oportunitat per fer nous amics. FUNDACIÓPERETARRÉS

màximnombred’infants i
jovespuguin continuar
beneficiant-sede l’educa-
ció enel lleuredotant els
esplais dels recursos
necessaris per adur a
terme la seva activitat. Si
l’estiupassat es van rebre
907peticionsdebeques
per a activitats de lleure,
un 11%mésqueel 2009,
Llobet calcula que
“enguany lademanda
pujaràun 10%oun20%”,
unaxifra similar a la que
preveuendesde laFunda-
cióCatalanade l’Esplai.
Enel casde laPereTar-

d’entre3 i 18 anys i que
s’estenenper gairebé tot
el territori català i les illes
Balears.

Beques contra la crisi

Els centresd’esplai preve-
uenqueaquest anyaug-
mentarà el nombrede
peticionsdebeques coma
conseqüènciade la crisi.
Per aquestmotiu, laFun-
dacióPereTarrés impulsa
la campanyaCap infant
sense colònies i laFunda-
cióCatalanade l’Esplai,
Unestiu per a tothom.
L’objectiu ésqueel

Perquèvasde colònies?
Enquesta de la Pere Tarrés
e

1)Un42%delsnens responenqueperquè els pares
creuenquehi hand’anar, per tenirnoves i enriquido-
res experiències per a la seva educació.
2)Un32,6%diuenqueperquè els pares volenque

comparteixinpart de les vacances ambaltresnensde
la seva edat enunentorndiferent a l’habitual.
3)Un 16,5%diuenqueperquè els pares treballen

mentre ells tenenvacances.
4)Només enun8%decasos els nens contestenque

hi vanperquè s’hi diverteixen i perquè ellsmateixos
hodemanen.El petit sondeig corresponal 2010.
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La setena hora

C
omprendre és interpretar. Si alguna cosa destaca l’informe
PISAés lanecessitatdesaberextreure la informaciórellevant
d’untextperrelacionar-laambelssaberspersonals i connec-

tar-laambaltres textos.Lapersonaque llegeixoquen’escoltauna
altra sapqueho fadesd’unpuntdevista. Sapqueel seuhoritzó és
limitat, perquè ésmassa proper, i que necessita una bona actitud
receptivaperobrir-seanoushoritzons.Lacapacitatd’interpretar
exigeix situar-se davant del text amb una pregunta: què empot
aportardenou?Saber-secomapersonaéssaberquenosabemmai
prou; és per aixòquenecessitemtextos, orals i escrits, que ens in-
terpel·lin. Aixòmai ho han entès els que opten per opcions to-
talitzadores.Perells, eldiscursqueconstrueixennoésundiscurs,
sinó el discurs. Per ells, hi hamaneres de comprendre elmónque
no sónhumanes i l’obertura comporta l’aniquilació de la diferèn-
cia. Per ells, l’únicadivisa vàlida és ladeshumanitzacióde l’altre.

Un paísmostra la capacitat de comprendre demaneres diver-
ses.Laprincipal:marginar l’extremadreta.Unapersonaculta, res-
ponsable i sensible pot optar per qualsevol opció política, tret de
l’extremadreta. Perquè les formesde governdeshumanitzadores
instal·len en el centre de la vida en comú la incomprensió.Hi ha-
via l’esperançaqueFinlàndia tinguésbenapresaaquesta lliçó.Pe-
rò no és així. A Finlàndia l’extrema dreta ha obtingutmolts vots.
Algunacosahaurande fer a les escoles.

Saberqueellsnoestantanbénoensconsola.Al contrari, el seu
mal resultat en la prova de les urnes no fa altra cosa que espe-
ronarelnostreesforç.Hemdemillorar, imolt, lacapacitatdecom-
prendre,quenoésaltracosaqueconstruirdiscursosalvoltantdels

textos; uns discursos que se centrin en allò que diu el
text,queesmostrinobertsa l’horitzóqueobreique
no se sotmetin a capmenad’imposició.

Finlàndia també suspèn

Jaume Cela & Juli Palou

GregorioLuri és doctor en filosofia i educador

La cua de Quiró

Gregori Luri

A
lesdarreresdècadeshihahagut tresvisionspreponderants
de la intel·ligència,perònomésunas’haacabat imposanten-
tre els científics.De la primera endirem intel·ligència radi-

al.Postula l’existènciad’unasola formad’intel·ligènciageneral,que
esmanifesta en conductes diferents.Qualsevol conducta eficient
(eneldominidel llenguatge, lesmatemàtiques,etc.)posariadema-
nifest la potència de la intel·ligència general. Per lamateixa raó,
una potent intel·ligència general esmanifestaria en tots els com-
portamentsde lapersona.

Delasegonaendiremintel·ligènciacompartimental.Enténque
hi ha diferents tipus d’intel·ligència sense cap lligamambuna in-
tel·ligènciageneral.Unbondominidel llenguatgesignificariauna
bona intel·ligència lingüística, però nonecessàriament una bona
intel·ligènciamatemàtica.Nohihauriaresquefosuna intel·ligèn-
cia general.

Delaterceraendiremintel·ligència jeràrquica.Afirmal’existèn-
cia de la intel·ligència general, però també de formes particulars
d’intel·ligènciaquesónexpressionsdiversesdela intel·ligènciage-
neral.Lesduesprincipalsserienla lingüística i lamatemàtica.L’es-
tructura jeràrquicaexactadel conjuntéselqueestàendiscussió.

La intel·ligènciaradial s’haquedatobsoleta; lacompartimental
haestatrebudaambreticènciesper lacomunitatcientífica,queno
hi trobabaseempírica(encaraqueper influènciade la teoriade les
intel·ligènciesmúltiples deGardner témolts adeptes a
lesescoles) i la intel·ligència jeràrquicaés ladominant
a lesuniversitats d’arreudelmón.

Tres models d’intel·ligència

JaumeCela ésmestre i escriptor
i Juli Palou ésdoctor en

filosofia i educador

Per a més informació

www.peretarres.org/estiu

www.activitats.esplai.org

www.esplac.cat

www.rosadelsvents.es

www.escoltesiguies.cat

En família
Colònies per a tots

e

LaFundacióPereTarrés
tornarà aobrir enguany
les seves casesde colò-
nies a tota la família
durant elmesd’agost, per
a aquells pares imares
quevulguin compartir
ambels seus fills unsdies
de vacancesparticipant
enactivitats de lleure,
aprenent, divertint-se i
gaudint de l’entornnatu-
ral i de la relació amb
altres famílies. El direc-
tor del Servei deColònies
de laFundació,AleixLlo-
bet, assenyala que “l’any
passat l’experiència va
anarmolt bé i creiemque
aquest any encara tindrà
més sortida”.Explica que
hi van famílies ambnens
de2a 10anysque tenen
ganesde relacionar-se
ambaltra gent i que
volen gaudir de les activi-
tats que s’hi fan ambels
seus. Llobet deixa clar
que “noés comanar aun
hotel i ésmés assequible
econòmicament”.

rés, l’anypassat totes les
sol·licituds van ser accep-
tades gràcies a la col·labo-
raciódediverses entitats i
institucions i dels fons
recaptats durant la cam-
panya.Aquests ajuts, que
són tantper alsnens vin-
culats aunesplai comper
als quenohoestan, fan
que “les famíliesnomés
hagindepagarun 10%o
un20%del cost de l’acti-
vitat”. “Ja enshanvingut
famílies per informar-se
encaraqueels costi reco-
nèixer la seva situació”,
explica el directordel ser-
vei de colònies.Moltes
famílies optenper colò-
nies demés curtadurada
ohoplanifiquenamb
menys temps i si abans
reservavenplaces almarç,
araho fanaúltimahora.
El preumitjà d’unes colò-
nies d’estiude 10dies són
uns600euros. L’Alexis és

undelsnois quees va
beneficiar de les beques i
aquest anyespera repetir
l’experiència si repun
ajut. “L’anypassat van ser
lesmevesprimeres colò-
nies im’hovaigpassar
molt bé”, assegura aquest
noi de 14 anysqueper-
tanya l’esplai Ítaca-Els
Vents de l’Hospitalet de
Llobregat. Abandade la
piscina i del túnel del ter-
ror quevanmuntar els
monitors, li va agradar
“aprendre a conviure amb
altresnois”. L’Estefanía,
que tambéva rebreuna
beca i és delmateix esplai,
coincideix: “Al principi
costaperquènoconeixes
molts delsnois quehiha,
peròdesprés els coneixes
i t’hopassespipa”.Conèi-
xer gent i viurenoves
experiències són, a parer
seu, elsmillors reclams
per tornar-hi.e


