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La desigualtat, més 
evident a les aules

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La difícil situació econòmica de les 
famílies té també reflex a les au-
les, on «les desigualtats s’han fet 
més evidents» i «han augmentat 
les diferències entre alumnes se-
gons l’origen». Ho diu un estudi de 
la Federació d’Entitats d’Atenció i 
d’Educació a la Infància i l’Adoles-
cència (Fedaia), que vincula la po-
bresa amb l’abandonament escolar. 
 «Cap servei educatiu pot aconse-
guir els seus objectius si s’ha de pre-

La Fedaia vol mesures 
per frenar l’abandó 
d’alumnes sense recursos

ocupar que els alumnes no arriben 
alimentats correctament o vestits 
a classe», explica Carme Antó, de la 
junta directiva de la Fedaia. En la se-
va opinió, un dels problemes de l’es-
cola és, a part de les retallades, «la ri-
gidesa, ja que imposa a tots els alum-
nes els mateixos continguts en lloc 
d’obrir vies diferents segons les se-
ves necessitats». Per assegurar que 
els nens afectats per la pobresa tin-
dran les mateixes oportunitats que 
la resta de companys, «és imprescin-
dible que hi hagi unes tutories indi-
viduals reals i que els itineraris que 
segueixen els alumnes siguin tam-
bé individualitzats», afegeix el poli-
tòleg Xavier Riudor, autor de l’estu-
di de la Fedaia. H

UNA SOCIETAT MÉS INJUSTAL’Estat del benestar

Les entitats demanen al Govern  
més esforç contra la pobresa

TONI SUST
BARCELONA

L
es entitats socials, que són 
les que més bé coneixen el 
terreny i el dia a dia dels vul-
nerables, afirmen amb ro-

tunditat que no existeix pobresa que 
no es pugui combatre amb políti-

30 associacions 
exposen les seves 
tesis abans del ple del 
Parlament de demà 

ques públiques. Aquesta és, entre al-
tres, una de les idees que represen-
tants d’una trentena d’entitats van 
abocar ahir al Parlament. En una sa-
la, convidats pel PSC, ICV-EUiA i la 
CUP, van explicar el que no podran 
explicar en el ple monogràfic sobre 
pobresa que comença demà, del 
qual van quedar fora. Cadascun va 
aportar dades sobre el seu camp i va 
predominar la petició d’una actua-
ció decidida del Govern de la Gene-
ralitat que inclogui noves ajudes, ja 
se’n digui renda mínima, garantida, 
o com sigui.

 Entre els participants, dos havi-
en estat entrevistats per aquest diari 
per analitzar la situació: Jaume Clu-
pés, president de la Fedaia, que agru-
pa les entitats catalanes centrades 
en la infància, i Teresa Crespo, presi-
denta d’ECAS.

UN PROBLEMA QUE VE DE LLUNY / Clupés 
recorda que el problema no ve d’ara, 
que la inversió en infància i família 
a la UE ha estat sempre per sobre 
dels dos punts del PIB, mentre que a 
Espanya superava per poc un punt, i 
a Catalunya es quedava per sota 
d’aquesta xifra. També diu que les 
entitats agrupades en la Fedaia es 
plantegen un canvi de discurs, una 
altra manera d’intentar ser escolta-
des: «Cada vegada estem més cansats 
de veure que no avancem i de veure 
com ens carreguem el futur imme-
diat. Potser no només hauríem de 
parlar dels drets dels nens, sinó del 
desastre que s’acosta». 
 Perquè no combatre la pobresa 
infantil, diu, ho pagarien els nens 
i la societat que els protegeix. Dit 

amb rotunditat (i ja no són paraules 
de Clupés): si no el preocupa que un 
nen no compti amb el creixement 
adequat, pensi que si no rep ajuda 
podria acabar atracant-lo.
 Teresa Crespo, presidenta de la 
Federació d’Entitats Catalanes d’Ac-
ció Social (ECAS) i de la comissió que 
assessora el president, Artur Mas, 
en política social, afirma que la di-
ficultat està cada vegada més arre-
lada i recorda que avui parlem d’as-
pectes que semblaven oblidats, com 
la malnutrició. Admet que no hi ha 
abundància de recursos, però opina 
que les prioritats es poden ordenar 
d’una manera diferent: «La Genera-
litat ha d’invertir més». Advoca per 
demanar un compromís al món em-
presarial perquè s’impliqui. I té una 
cosa molt clara: «No podem dir que 
no hi ha tanta pobresa. N’hi ha més 
que abans i és més intensa». Crespo 
espera que el Govern «escolti» en el 
ple sobre pobresa, que neix una mi-
ca tocat, perquè la pobresa, incloent-
hi la infantil, s’ha convertit en una 
arma política llancívola. H

Membres de les entitats socials i 
alguns diputats, ahir al Parlament.

CARLOS MONTAÑÉS

El conseller d’Agricultura i secre-
tari general d’Unió, Josep Maria 
Pelegrí, va reconèixer ahir que 
no hi ha prou consens polític per 
fer prosperar Barcelona World  
–el complex de casinos, hotels 
i botigues de luxe que projecta 
construir-se a Vila-seca i Salou 
(Tarragonès)– en aspectes com 
ara la rebaixa que demanen els 
promotors d’aquesta iniciativa 
en els impostos sobre el joc.
 «Li admeto que potser hem de 
ser més capaços de trobar consen-
sos més grans», va declarar Pele-
grí després de la reunió del comi-
tè de govern d’Unió. Pelegrí no va 
detallar amb quin soci té intenció 
CiU d’aprovar la rebaixa d’impos-
tos del joc, donat el rebuig d’ERC, 
i va advertir: «Si no hi ha consens, 
no hi haurà acord i no hi haurà 
llei, tot i que seguim creient que 
és possible».
 Ahir, el Parlament va acollir 
la primera ponència del projecte 
de llei per modificar la tributació 
en centres recreatius turístics, co-
merç i joc. H

CASINOS I HOTELS

Unió admet 
que no hi ha 
consens per 
tirar endavant 
BCN World

FIDEL MASREAL 
BARCELONA

La falta de cabells o de pèls en al-
guns dels 10 mossos d’esquadra 
imputats per la mort de l’empre-
sari Juan Andrés Benítez, després 
de ser reduït violentament al bar-
ri del Raval de Barcelona, ha im-
pedit als metges forenses elabo-
rar l’informe sobre els seus hàbits 
tòxics.
 La jutge que investiga el succés 
va encarregar al febrer, a instàn-
cies de la fiscal, que dos metges 
forenses elaboressin un informe 
sobre la salut mental i, en el seu 
cas, els hàbits tòxics dels agents, 
cosa que va causar malestar en 
diversos sectors de la policia ca-
talana. Els forenses no han pogut 
elaborar el dictamen, al compro-
var que alguns dels mossos (no 
se n’especifica quants) no tenien 
prou cabells o pèls.
 La magistrada ha citat a decla-
rar la doctora de l’Hospital Clínic 
que va certificar la mort de Bení-
tez el 6 d’octubre de l’any passat 
i d’una nova testimoni aportada 
per l’acusació popular. H

prOvA jUdICIAL

La falta de pèls 
impedeix saber 
els hàbits tòxics 
de mossos del 
‘cas Benítez’ 
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