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tribunals

Les entitats socials demanen
una prestació de 2.500 € per fill

Arxivat per
prescripció el
cas d’abusos
del prior de Lluc

CARLOS MONTAÑÉS

La nova ajuda
universal reemplaçaria
totes les que hi ha
per als menors

La jutge de Palma Ana San José
ha arxivat per prescripció el cas
de suposats abusos a un menor
que s’instruïa contra el prior de
Lluc, Antoni Vallespir, persona
molt rellevant en l’àmbit religiós
de Mallorca que dirigia la comunitat i l’escolania. La denúncia va
sortir d’un antic alumne seu, que
va comptar amb el suport de la fiscalia. Contra l’acte s’hi pot interposar recurs.
La suposada víctima, que actualment té 33 anys i resideix a
Barcelona, va explicar en la seva
denúncia que en els seus temps
d’escolà i cantaire de l’escolania,
als anys 90, va patir abusos continuats per part de Vallespir. L’as-

Catalunya dedica per
càpita 80 € menys que
el conjunt d’Espanya
a la protecció familiar
NALINI LEPETIT-CHELLA
BARCELONA

P

osar remei a la «pobresa extrema de la infància» a
Catalunya. Aquest és l’objectiu últim de la prestació
econòmica universal per a la criança
(PEUC) que va reclamar ahir la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA). La proposta planteja implantar abans d’un
lustre una ajuda de 2.500 euros anuals per cada menor de Catalunya, o
el que és el mateix, 208,33 euros
mensuals. La introducció de la prestació es faria a canvi d’anar eliminant les ajudes que ja existeixen per
subvencionar les despeses de criança de les famílies (com les dels ajuntaments, les beques de menjador i
les de transport).
La idea és cobrir prop de la meitat
del cost de tenir cura dels fills, sigui
quina sigui la situació econòmica de
la família. El caràcter universal de la
prestació, va defensar la presidenta
de la FEDAIA, Conxi Martínez, evitaria «l’estigma social que provoquen
algunes ajudes», que fa que hi hagi
algunes famílies que es resisteixin a
demanar-les.
Donat que a Catalunya hi ha
1.366.488 menors la federació calcula que el cost total de l’operació

MARISA GOÑI
PALMA

El presumpte pederasta
és una persona molt
popular a Mallorca

33 Un grup de nens a la plaça de Masadas, al barri de la Sagrera de Barcelona.
seria d’uns 2.415 milions d’euros,
descomptant les quantitats que es
recuperarien via impostos i la desaparició de les altres ajudes.

/ La proposta de la
FEDAIA va ser debatuda arran de la
seva presentació al Col·legi de Periodistes per representants dels partits.
Per Roger Montañola, d’Unió Democràtica, disposar de tants diners per
gastar en la protecció de les famílies seria «un miracle, i de miracles no
se’n poden fer». Al contrari, Sebastià
Sarasa, professor de Sociologia de la
Universitat Pompeu Fabra, va afirUTOPIA O NO

mar: «No és una utopia, és una pràctica normal als països europeus». Segons la FEDAIA, els recursos mitjans
que la Generalitat destina a la protecció familiar suposen 241,73 euros per càpita, mentre que al conjunt d’Espanya són 321,22 euros, i a
la Unió Europea, 568,19 euros.
Eva Granados, diputada del PSC,
va posar en relleu la millora de la
«igualtat d’oportunitats» en l’educació que permetria, segons ella, la
PEUC. Però per Fernando Sánchez
Costa, del PP, «una educació inclusiva i exigent també és un ascensor social». Gemma Lienas, de Catalunya

Sí que es Pot, va insistir sobretot en
les repercussions sobre la salut. Va
considerar que no només impulsaria una reducció de la «malnutrició
infantil», sinó també «dels problemes mentals, que augmenten». I va
assegurar que la seva coalició «fa seva» la proposta per al 27-S.
«No aplicable» per a uns, un «punt
de partida» per als altres, la PEUC no
va deixar ningú indiferent. Tot i que
per la regidora de Drets Socials Laia Ortiz, la mesura no evitaria que
s’haguessin de seguir impulsant
«polítiques fortes que protegeixin
els drets dels nens i les famílies». H

sumpte va commocionar l’illa, ja
que Vallespir va ser un referent
en la lluita contra la construcció
de l’hospital de Son Espases que
està sent objecte d’investigació
per presumpte finançament irregular del PP. El bisbe de Mallorca,
Javier Salinas, va suspendre de
manera cautelar Vallespir com a
prior de Lluc.
La jutge decreta arxivament
per una qüestió de dates. El delicte d’abús sexual de menors comporta una pena màxima de 10
anys. Aquest tipus de penes prescriuen als 15 anys i el jove va efectuar la denúncia el 2015, quan
n’havien passat 17 des de la seva
majoria d’edat. Per això la jutge
ordena «sobreseïment lliure i arxivament» de la causa. H
XAVI MOLINER

inauguració del curs A les universitats públiques

La Rovira i Virgili exigeix al Govern
que pari d’augmentar les taxes
Mas-Colell subratlla que
ningú paga més del 25%
del cost dels seus estudis
RAFAEL MORALES
TARRAGONA

L’alt preu de les taxes acadèmiques
de les universitats públiques catalanes segueix sent un dels punts més
polèmics en el nou curs que el conseller d’Economia i Coneixement,
Andreu Mas-Colell, va inaugurar
ahir a Tarragona. Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), va elogiar «la decisió
valenta» de la Generalitat al decidir

l’increment de les taxes, però també va demanar posar fi a una situació que està frenant l’arribada de
nous estudiants. «No ens agradaria
que aquesta situació s’allargui en el
temps», va precisar Ferré.
Catalunya és la comunitat amb
les taxes acadèmiques més cares després que Madrid hagi decidit aquest
curs reduir les seves un 10%. Malgrat
tot, l’acte que es va celebrar ahir al
campus Catalunya de la URV va ser
una bassa d’oli. Ni la pluja, ni les protestes d’un grup de treballadors, ni
l’avaria del subministrament elèctric que va afectar l’exposició de la
lliçó inaugural impartida per Domi-

nic Keown, catedràtic de la Universitat de Cambridge, van alterar el bon
ambient i la camaraderia.
«Em sento molt identificat amb
ell perquè des de fa cinc anys estem
fent el mateix», va assegurar MasColell al principi del seu discurs en
al·lusió a Enric Arilla, el tècnic de la
URV que intentava posar remei a les
fallades elèctriques.
Poc abans, Mas-Colell va aguantar impassible les esbroncades d’un
grup de treballadors de les universitats públiques convocats per CCOO
als quals posteriorment es va permetre entrar a la sala i llegir un manifest. Critiquen la reducció en el fi-

33 Protesta durant la inauguració del curs universitari a Tarragona.

nançament de les universitats, l’augment de les taxes i les pèrdues en els
seus drets laborals.
Després de fer balanç dels esforços portats a terme els últims anys,
Mas-Colell va destacar que la política de preus personalitzats «ha fun-

cionat i és la política del futur». En
aquest sentit, va recordar que el 40%
dels alumnes de les universitats públiques estan rebent algun tipus
d’ajuda. «No oblidem que cap alumne paga més del 25% del cost dels
seus estudis», va explicar. H

