44 LA VANGUARDIA

TENDÈNCIES

Les entitats proposen una
renda per fill de 208 euros
Fedaia aposta per compactar ajuts per frenar la pobresa
REDACCIÓ Barcelona

Prop d’un terç dels menors de 16
anys viuen sota el llindar de po
bresa a Catalunya, una situació
amb un greu impacte sobre les se
ves vides i sobre el conjunt de la
societat, va alertar divendres la
Federació d’Atenció i d’Educació
a la Infància i l’Adolescència (Fe
daia). Un dels índexs de pobresa
més alts d’Europa. Per això,
aquesta agrupació d’entitats ad
voca per prendre mesures ur
gents. Fa la proposta de crear una
Prestació Econòmica Universal
per a la Criança (PEUC), que su
posaria 208 euros mensuals per
fill menor de 18 anys.
Fedaia ha fet un exhaustiu es
tudi econòmic i social sobre l’im
pacte d’aquesta prestació, que ja
ha exposat als grups polítics que
es presenten a les eleccions del
27S. L’anàlisi ha anat a càrrec de
l’economista Júlia Montserrat i el
professor de l’Insitut de Govern i
Polítiques Públiques de la UAB
Toni Vilà. L’ajuda tindria un cost
total de 3.552 milions d’euros i
donaria cobertura a 1,3 milions de
menors d’edat, cosa que suposa
ria un 1,7% del PIB de Catalunya.
“Pot semblar una xifra alta, per
què ara es destina un 0,9% a polí
tiques d’infantesa, però és que els
països europeus dediquen una
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La policia trasllada
Sergio Morate
a Espanya
SUCCESSOS wEl presumpte
assassí de Conca, Sergio Mo
rate, va arribar a Espanya ahir
a la nit. La Policia Nacional el
va traslladar des de Romania,
país on va ser detingut el 13
d’agost passat acusat d’haver
assassinat les joves Marina
Okarynska i Laura del Hoyo.
Diversos agents espanyols es
van desplaçar a Romania i
van introduir Morate en un
vol privat. S’espera que avui
mateix passi a disposició
judicial i se n’ordeni l’ingrés a
presó provisional en espera
que conclogui la investigació.
/ Europa Press

Sergio Morate
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Un batlle, denunciat Pocs avenços en la
per la seva dona
reunió del clima
Les beques menjador s’inclourien en la prestació

mitjana del 2,2% del PIB a aquest
col∙lectiu; per tant, encara esta
ríem per sota de la mitjana”, va
assenyalar Paco Estellés, mem
bre de Fedaia i un dels ponents de
l’informe. El que aquí es veu com
a un fet excepcional “és total
ment normal a Europa”, va asse
nyalar el sociòleg Sebastià Sarasa,
que va participar en la presenta
ció de l’estudi. La prestació agru
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paria altres ajuts ja existents, com
les beques menjador o de trans
port escolar. Fedaia aposta per
desenvoluparla en cinc anys, co
mençant per les famílies amb
menys recursos. Una ajuda única
i global estalviaria burocràcia i
també evitaria “l’estigmatit
zació” de les famílies, va conside
rar la presidenta de l’agrupació,
Conxi Martínez.c

CIUTADANS wEl PP obrirà
expedient informatiu a l’al
calde de Loja (Granada),
Joaquín Camacho, si el jutge
“dóna credibilitat” a la de
núncia per presumptes mal
tractaments físics i psicolò
gics presentada divendres per
la seva dona. Ella va sol∙lici
tar, a més, una ordre de pro
tecció i allunyament. L’edil
nega els fets “rotundament
falsos” i considera que la seva
dona ha volgut perjudicarlo
en el procés de divorci en què
es troben. / Agències

MEDI AMBIENT w La reunió
prèvia a la cimera del clima
de París ha deixat mal regust
de boca entre diversos parti
cipants. Les conclusions de la
trobada de Bonn, que es va
acabar divendres, “queden
lluny dels compromisos reals
per afrontar el canvi climà
tic”, va lamentar l’oenagé
Ecologistes en Acció. Els
països no han aconseguit
tancar un acord per complir
l’objectiu de limitar a dos
graus l’increment de la tem
peratura global. / Redacció

