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Un estudi equipara els
monjos de Montserrat
amb els Hare Krixna

SOCIETAT
L'accés a l'ensenyament secundari, que qualsevol jove de les
comarques gironines hauria de tenir garantit, s'ha convertit
en un malson per a Laia Boix, una noia de 15 anys d'Hostalric.
El seu germà no va tenir cap problema per anar a estudiar
a Girona, però ella veu en perill la seva plaça a FP perquè
l'administració no li pot garantir un transport adequat.

• Prada (Conflent).^ En un estudi de les sectes fet per la Universitat Rovira i Virgili s'afirma
que no existeixen diferències destacablés entre comunitats com ara
els Hare Krixna, considerada una
secta destructiva, i els monjos de
l'abadia de Montserrat. Segons
Joan Prat, professor de la universitat tarragonina, ambdues comunitats «exigeixen lleialtat absoluta i trenquen el cercle de relacions socials de l'individu, que
simplement desapareixen».
El professor de la Universitat
Rovira i Virgili considera que l'única diferència entre els dos grups
és «la legitimació social» de què
disposen les comunitats catòliques. Joan Prat forma part del
grup de vuit estudiosos de Tesmentada uiúversitat que ha analitzat, des del punt de vista històric
i ideològic, diversos grups com
els Testimonis de Jehovà, l'Opus
Dei, Hare Krixna, els monjos benedictins de Montserrat, la secta
Ba'Hai o les monjes cistercenques
de Ballbona de les Monges. «Normalment —afirma Prat— es busca
el vessant negatiu de les sectes,
a partir d'ex-membres, i nosaltres
només les hem analitzat fredament, descobrint que no existeix,
almenys en aquests casos, cap tipus de destrucció ni anul·lació de
l'individu, perquè el que entra sap
allà on va.» Segons Prat, les minories rehgioses són un col·lectiu
«molt mal vist des de les majories
perquè s'acostuna a oblidar que
al principi els cristians eren una
petita comunitat». / EFE

Barreres
acadèmiques
El problema del transport posa en perill els
estudis de joves amb disminucions físiques
IRENE CASELLAS

• Girona.— La Laia és espina bífida. Com ella, almenys quatre
joves més de les comarques gironines amb disminucions físiques
tenen condicionats els seus estudis
secundaris al problema del transport. Un problema que, segons
han reconegut fonts de Benestar
Social, encara no està ben resolt.
«Tothom parla d'integració,
però a l'hora de portar-la a la
pràctica ningú no se'n cuida», es
lamenta Joan Boix, el pare de
la Laia. «Sense la possibilitat d'estudiar —afegeix—, els joves amb
disminucions físiques no podran
accedir mai al mercat laboral.»
Laia Boix, que té 15 anys, es va
integrar amb normalitat a l'escola
d'Hostalric, on ha fet l'ensenyament primari. Els problemes han
aparegut ara, a l'hora d'inscriure's
a primer d'administratiu al centre
de FP de Montilivi, de Girona.
El fet d'anar en cadira de rodes
h impedeix utilitzar el tren, com
havia fet el seu germà gran. «La
millor solució seria trobar algun
pis o alguna residència on pogués
estar-se durant els dies de classe»,
expHca Boix. La família, però, ha
descobert que no està prevista cap
mena de subvenció per aquest motiu. Els ajuts que es donen a les
persones amb disminucions físiques són per als habitatges on
resideixen, segons ha confirmat
un responsable de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
El cas de la Laia és una mostra

de la situació en qiiè es troben
almenys quatre joves més de les
comarques gironines. Tots ells
s'han adreçat a l'associació Mifas
per exposar-H la seva situació. En
la majoria dels casos, el problema
és que en l'ensenyament secundari
no hi ha uns horaris fíxos i iguals
cada dia. «Per exemple, al migdia
hi hauria d'haver un vehicle que
els anés a recollir i els portés
a dinar», explica el responsable
de Mifas a Girona, Pere Tubert.
L'associació estaria disposada a
atendre els nois a les hores de
dinar en el menjador del seu taller,
però, segons afirma Tubert, no
disposen de pressupost per llogar
un nou xofer, i el seu vehicle adaptat ja té assignats els serveis regulars. Mifas disposa de l'única
residència per a minusvàlids físics
de les comarques gironines, però
els estudiants no hi poden anar,
ja que les nou places que hi ha
actualment ja estan ocupades.
«Estem esperant que Benestar Social ens comuniqui quines solucions es poden prendre en aquest
cas», assegura el responsable de
Mifas. .
Mestrestant, fonts de Benestar
Social han reconegut que es tracta
d'un problema que «no està gaire
ben resolt». Segons les mateixes
fonts, en l'ensenyament obligatori
es prenen totes les mesures que
cal per garantir la integració dels
nens i nenes a les escoles, però
un cop arriben a l'ensenyament
secundari la situació es complica,
amb éls problemes dels despla-

Mor un jove en explotar
l'artefacte que
manipulava, a Lleida
• Lleida.— El jove Leandro Rodríguez Mateu, de 27 anys, va
morir divendres a la mitjanit al
barri de la Bordeta de Lleida,
en esclatar-U a les mans un artefacte explosiu que estava manipulant. Segons fonts del Govern
Civil, la víctima era col·leccionista
d'armes i de munició, i en el moment dels fets estava manipulant
un artefacte en un garatge del
carrer Solsona. A conseqüència
de l'explosió, que es va poder sentir a tot el barri, el jove va morir
a l'acte. A més, la forta detonació
va originar un petit incendi que
va ser sufocat ràpidament pels
Bombers de la Generalitat.
Un equip d'especialistes en desactivació d'explosius de la Guàrdia Civil (Tedax), investiga la naturalesa de l'artefacte que va causar la mort de Rodríguez Mateu,
que segons sembla podria haver
estat desmuntant una bomba antiga o construint un artefacte casolà. Membres del Tedax van trobar a la casa de la víctima una
petita habitació on Rodríguez
guardava uniformes militars, insígnies i tota mena d'armes llargues i curtes amb projectils, granades i morters, malgrat que no
disposava dels permisos necessa-.
ris./EFE

Qualre submarinistes,
atesos a Fidamós per no
haver fet descomqpressió
Laia Boix, que es espina bifida, ha fet tot l'ensenyament pnman amb normalitat
a Hostalric. Foto: LLUÍS SERRAT.

çaments i dels horaris flexibles.
«S'intenta buscar solucions per a
cada cas concret, o bé per mitjà
d'associacions, o bé amb el suport
dels consells comarcals», hi afegeix \m responsable d'aquest departament. De moment, però, la
famíHa Boix encara no té assegurat el futur acadèmic de la seva
filla. «Veiem que va passant el

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
ANUNCI
PROMOCIÓ D' HABITATGES EN REGIM GENERAL I
ESPECIAL DE PROTECCIÓ OFICIAL AL MUNICIPI DE
LLORET DE MAR
Es comunica que a partir del proper dia 4 de setembre de 1995 s'obre el
període d'admissió de sol·licituds d'adjudicació dels habitatges que promou
l'Institut Català del Sòl a l'avinguda de Vidreres del municipi de Lloret de Mar,
en règim de lloguer i de compra-venda, acollits al règim especial i general de
protecció oficial i als ajuts econòmics i de finançament previstos en el Reial
decret 1932/91, de 20 de desembre.
Per poder sol·licitar un d'aquests habitatges, cal acreditar uns ingressos
familiars ponderats que superin tres vegades la quota mensual per abonar (és
a dir, superior a 1.500.000 pta.) i inferiors a 5,5 vegades l'SMI (6.302.554 pta.).
Cal tenir també la residència permanent o el lloc de treball de forma
continuada en el municipi de Lloret de Mar, amb una antiguitat superior a tres
anys.
El proper dia 7 de setembre de 10 a 14 hores, es procedirà a ensenyar els
habitatges d'aquesta promoció a totes aquelles persones interessades a
sol·licitar-ne un.
Es podrà recollir la documentació informativa i els fulls de sol·licitud a
L'Ajuntament de Lloret de Mar, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores.
Les sol·licituds hauran de presentar-se a les dependències assenyalades,
abans del dia 4 de novembre de 1995

Josep Anton Fondevila i Nadal
DIRECTOR GENERAL DE SERVEISlïOMUNITARIS
Barcelona, 11 de juliol de 1995
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temps i que ningú no fa res per
solucionar-ho. El problema és que
fins fa poc als nois i noies amb
disminucions físiques no se'ls oferia cap possibilitat d'integració.
Ara poden estudiar EGB, però
després és com si els tallessin les
ales, perquè si no són de la capital
no poden continuar els estudis»,
es lamenta Joan Boix.

• Palamós.— Quatre joves que
feien submarinisme a Cadaqués
van haver de ser traslladats divendres a la Unitat de Medicina
Hiperbàrica de Palamós, perquè
van tenir un problema en el subministrament d'aire i van sortir
a la superfície sense haver fet descompressió. Els nois, que van poder sortir ells mateixos de l'aigua,
van ser tractats conjuntament a
la cambra hiperbàrica de l'hospital
de Palamós, segons van indicar
fonts d'aquest hospital./EL PUNT

TORROELLA DE MONTGRÍ

24h
JARDINS
JOHN LENNON

LASALSETA
DEL POBL
5tC

