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Amb un 1% del pressupost del
govern es podria reduir la
pobresa extrema a la meitat

Un fill de Darnius resident a
Veneçuela dóna 240.000
euros a l’escola del poble
D. VILÀ / Darnius

L’empresari fill de Darnius i resident des de fa
anys a Veneçuela Josep
Soler Batlle, conegut com
a Pepitu, dóna 240.000 euros a l’escola Mont-roig de
Darnius. L’èxit obtingut
amb l’empresa que va
crear el 1951 a Veneçuela
ha permès que ara amb 88
anys d’edat hagi decidit
fer aquesta important donació a l’escola on ell mateix va realitzar tota l’etapa escolar. «Té molt bon
record de la seva etapa a
l’escola i vol revertir el
que el centre li va donar»,
explica el seu cosí Lluís
Batlle, que s’ha encarregat
de fer les gestions per fer
efectiva la donació.
Un conveni amb el De●

200.000 persones subsisteixen amb menys de 531 euros
M. ALTIMIRA / Barcelona

Amb només un 1% del pressupost de la
Generalitat n’hi hauria prou per reduir a la
meitat el nombre de persones que viuen
en una situació de pobresa extrema a Ca●

«La protecció social és
molt feble», va assegurar
ahir Jordi Roglà, director
de Càritas Diocesana de
Barcelona durant la presentació de l’informe Vides trencades: Pobresa i
salut precària: una visió
des de Càritas. Una afirmació constatable si tenim
en compte que, tal com va
dir Josep Maria Bastús,
responsable de programes
de Càritas a Barcelona, la
meitat de les 200.000 persones que viuen en una situació de pobresa extrema
a Catalunya –segons Càritas tots aquells que disposen de menys de 531 euros
al mes– són «persones
grans amb pensions insuficients». Un col·lectiu
que, segons Roglà, podria

talunya, segons Càritas. Davant d’aquesta
realitat, l’ONG va exigir un pacte que faci
possible avançar en l’objectiu de la llei de
prestacions econòmiques, que situa l’eradicació d’aquesta pobresa l’any 2010.

Estable i més intensa
El director de la Fundació Un Sol Món, Àngel
Font, va afirmar dilluns passat, durant les jornades
dedicades a la pobresa que van tenir lloc al Parlament de Catalunya, que, malgrat que el percentatge
de pobres es manté a Catalunya, la pobresa s’intensifica, és a dir, que cada cop són més aquells que es
troben en una situació de pobresa extrema. Jordi
Sánchez, director de la Fundació Jaume Bofill, va
assegurar que s’haurien de posar en qüestió si els
ajuts que es donen a determinats col·lectius són suficients , ja que, va afirmar, «la meitat de pobres reben subsidis que no els permet sortir de la pobresa».
●

sortir d’aquesta situació si
es destinés l’equiparable a
l’1% del pressupost de la
Generalitat, és a dir, entre
10 i 12 milions d’euros
anuals, a augmentar les

ajudes mínimes. Roglà va
considerar inadmissible
que hi hagi gent que estigui per sota d’aquest llindar de 531 euros sent receptora de prestacions,

El programa «Els reis et vénen a veure» vol arribar a 225 voluntaris
GEMMA ARCHÉ/ Girona

Reforçar la tradició dels
Reis, introduir-hi elements personalitzats per a
cada nen mentre se’ls educa, fomentar el voluntariat
i aconseguir joguines per
als infants més desafavorits són els principals objectius del programa Els
reis et vénen a veure.
Aquest programa organitzat per la Jove Cambra
Internacional de Girona
reuneix voluntaris perquè
la nit de reis, entre les
21.30 h i la 1.00 h, es disfressin de patges i visitin
les famílies de Girona i
Salt que s’hi hagin inscrit.
L’objectiu és que els nens
rebin un regal de la mà dels
mateixos
patges
que, alhora,
aprofitaran per

conscienciar-los que s’han
de portar bé. Perquè com
que en tindran dades com
ara el nom del professor, el
del millor amic, i quin ha
estat el seu comportament
al llarg de l’any, hi podran
mantenir una conversa. A
més, hi haurà un segon
grup de patges que visitarà
els malalts de l’Hospital
Josep Trueta per portar-los
caramels i fer-los companyia durant una estona.
En aquesta tercera edició, els organitzadors esperen arribar a 200 cases
amb la collaboració
de 225 voluntaris.
I
com a principals novetats
per
aconseguirho ofereixen la pos-

sibilitat d’inscriure’s al
programa per Internet i
han augmentat el nombre
de botigues de joguines
col·laboradores, que han
passat de tres a vuit. A canvi, aquestes botigues donaran joguines noves i material escolar a Càritas perquè el distribueixi entre els
nens més desafavorits.
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partament d’Educació segella l’acord pel qual l’escola rebrà 24.000 euros
cada any durant una dècada amb l’objectiu expressat pel mecenes que s’inverteixin en l’àrea de ciències, ja sigui en informàtica, classes de matemàtiques, compra de microscòpics beques o ajuts, segons cregui convenient la
direcció del centre. Batlle
assegura que el seu cosí
establert a Veneçuela afirma que li faria il·lusió que
«el dia de demà sortís un
premi Nobel de física o
química de Darnius». Soler va marxar de Darnius
durant la Guerra Civil cap
a França i cap a Veneçuela
en esclatar la II Guerra
Mundial.

Un de cada dos
immigrants que
arriben a Girona
no té papers
● Girona. Un de cada dos

immigrants que arriben
a la ciutat de Girona no
té papers, segons va
anunciar ahir l’Observatori Permanent d’Immigració a Girona
(OPIG), que ha estat
impulsat per l’Accem,
Càritas, la Creu Roja i
Mifas. Les dades del
primer estudi són del
segon trimestre d’aquest any i s’han fet sobre una mostra de 143
persones.
Segons
aquest informe, el 33%
no tenen recursos econòmics, el 78% resideixen en pisos de lloguer,
el 68% viuen en habitatges amb quatre o més
persones i un 6% només tenen un nivell
avançat de català. / E.B.
PUBLICITAT

Reclutant patges
●
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