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Comença la Festa major
del Coll. La primera pro-

Mostra de comerç i fora
‘stocks’. El pròxim diu-

Jornada Participativa
sobre Càncer de Mama.

Nova edició de la Nit de
l’Havanera. Les Fonts de

Arriba la Cursa Popular
del Besòs-Maresme. El

Concerts solidaris de
Fundesplai. La fundació

posta del programa és el
Festival de Micro Teatre fora del teatre a l’Alberg Mare de Déu de Montserrat. La
festa serà des d’avui fins al
21 de juny.

menge (de 10.00 a 20.00 hores) se celebra la 16a Mostra de Comerç i Fora Stocks
a la Rambla Guipúscoa.
Més de 50 estands oferiran
els seus productes.

Dissabte, l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau organitza aquesta jornada, amb
tallers, col·loquis i xerrades
al recinte modernista de
Sant Pau.

Montjuïc acullen aquest
dissabte (a partir de les
21.00 hores) la 26a Nit de
l’Havanera, dedicada enguany als grups d’havaneres del Maresme.

diumenge, a les 9 del matí, se celebra aquesta prova, amb un recorregut assequible per a tothom, de 5
quilòmetres, i que passa
pels carrers del barri.

organitza un cicle a favor
de la campanya de beques
per a casals d’infants. Els Dj
Cristina Garrote i Edu Chinaski actuen avui (23.30h)
a la sala Koitton Club.

Les ajudes de Càritas per atendre
necessitats bàsiques es disparen
Les urgències alimentàries, per pagar rebuts i d’higiene infantil van crèixer un 24% el 2014. L’entitat

alerta que la pobresa es cronifica perquè 6 de cada 10 atesos ja havien rebut suport abans.
C. M.
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m
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Les ajudes directes que va
atorgar Càritas Diocesana de
Barcelona per atendre necessitats bàsiques, com per
exemple, menjar, pagar rebuts o tenir cura de la higiene
infantil, es van disparar un
24% l’any passat respecte al
2013, fins a un import total de
4,1 milions d’euros.
Així ho assenyala la
memòria 2014 que va presentar ahir l’entitat, que també
mostra que van atendre
173.000 persones, un 7% més
que l’any anterior. D’aquestes, el 60% ja havien rebut ajudes altres anys, fet pel qual,
el cardenal arquebisbe de
Barcelona i president de l’organització, Lluís Martínez Sistach, va alertar de la «cronificació» de la pobresa. Segons

va assenyalar, una de cada
tres persones ateses fa més de
cinc anys que reben el suport
de Càritas.
Sistach, a més, va apuntar
que la pobresa és cada cop
«més intensa», perquè el 2014
l’entitat va oferir un 31% més
de serveis que el 2013 i un
64% més que el 2009. També
va dir que és «més profunda»,
perquè «les persones tenen
més problemes, són més
greus i destaca el patiment
emocional».
Pel que fa al perfil dels atesos, la memòria anual revela
un increment d’un 19% dels
nascuts a l’Estat espanyol, de
manera que aquests ja van
ser la meitat, unes xifres que
no es donaven des de l’any
1999.
També va crèixer, en un
14%, el nombre de menors
que van rebre ajudes. Una de

cada tres persones ateses el
2014 era un infant o adolescent i una de cada tres famílies beneficiades estaven formades per mares soles amb
nens. «La pobresa té rostre de
dona», va afirmar la responsable de programes de Càritas, Mercè Darnell.
Un 39%, sense habitatge
L’informe mostra, d’altra banda, que el 39% de les persones
ateses no tenia habitatge i vivia en habitacions de lloguer o
a casa d’amics o parents. També assenyala que el 77% dels
que van demanar suport a
l’entitat el 2014 no tenia feina,
per la qual cosa el cardenal arquebisbe va tornar a reclamar
un Pacte d’Estat contra l’atur.
Va afirmar, a més, que les
ajudes per paliar la pobresa
energètica es van multiplicar
per sis l’any passat respecte

Colau, «un punt de
partida pròxim»
Respecte a la victòria d’Ada Colau a les eleccions municipals,
el director de Càritas va dir que hi
veu «un punt de partida pròxim»
i va destacar la feina de la líder de
BComú, perquè «al marge d’aturar desnonaments», ha «aconseguit que persones que eren víctimes» es transformessin en
«agents actius del seu propi procés de recuperació». El 2014 l’entitat va gestionar 24,6 milions
d’euros, el 91% de fonts privades
i el 9% de les administracions.

al 2009. També va destacar dades com el nombre de menjars que es van facilitar cada
mes a 1.362 adults i nens,
33.556; la quantitat de persones que van haver de rebre
atenció psicològica a causa de

la pressió de la crisi, 631; i el
nombre de desnonaments
que es van evitar mitjançant
ajuts econòmics o mediació,
199.
Va recordar, així mateix,
que segons el darrer estudi
FOESSA, només el 33% de la
població de Catalunya està
totalment integrada a la societat, mentre que el nombre
de persones excloses ha passat del 16% al 25% del total
des de l’any 2007.
El director de Càritas, Salvador Busquets, va demanar
«prudència als que diuen que
s’ha acabat la crisis» perquè
«hem sortit de la recessió, però
les conseqüències estaran durant molt de temps amb nosaltres». En aquest sentit, va
denunciar que el suport a les
famílies està arribant al «límit»
alhora que «els recursos públics es redueixen».

Un 26% de la población
conoce de cerca casos
de maltratos a ancianos
La mayoría son infligidos
por familiares. Un 26,2% de
la población conoce de primera mano casos de maltratos a personas mayores, según un estudio presentado
ayer en la 27 FiraGran, impulsado por el Grup Mémora y
elaborado a partir de 423 entrevistas a personas del distrito barcelonés de Nou Barris
y de L’Hospitalet de Llobregat.
De este 26,2%, un 72% –69
personas– saben de un caso de
malos tratos; un 20% –19 personas–, de dos; y un 7,5% –7
personas– conocen hasta tres
casos.
Preguntados por quién inflige estos maltratos, los encuestados contestan que la
mayoría los protagonizan familiares no cuidadores, seguidos por los centros residenciales, los cuidadores no
formales y la Administración.

Recogida de
productos
de higiene
Caprabo y la Asociación Cívica La Nau
han impulsado la primera gran recogida
de productos de limpieza e higiene en
Barcelona destinados
a personas necesitadas, que se celebrará
hoy y mañana. El objetivo es beneficiar a
10.000 familias. La
iniciativa, en la que
participa el Ayuntamiento, cuenta con
300 voluntarios en 21
puntos de recogida
ubicados en los supermercados Caprabo de
la ciudad.

Bus Turístic
nocturno
El Barcelona Bus Turístic ofrecerá desde
hoy y hasta mediados
de septiembre un itinerario nocturno por
los lugares más emblemáticos de la ciudad, iniciativa que lleva a cabo por noveno
año consecutivo.

Feria de barcos
de ocasión
La feria náutica Festival del Mar, que se celebrará del viernes 12
de junio al domingo
14 en el Port Fòrum de
Sant Adrià de Besòs,
apostará por el mercado de barcos de
ocasión. Según la organización, estos son
los que tienen más
demanda, con el 75%
de las ventas.

35,4%
es el porcentaje

de maltratos relacionados con
la vulneración de derechos,
la mayoría según el estudio

El tipo de abuso más habitual es el psicológico, por delante del económico, el abandono y la negligencia, entre
otros.
Una de las autoras del estudio, Mercè Tabueña, alertó
de que el maltrato a ancianos
es un fenómeno que ha sido
«minimizado y postergado»,
aunque es muy grave y los
expertos prevén que crezca
en el futuro debido al aumento de la esperanza de vida, el incremento de las demencias, el aumento de la
soledad y las nuevas formas
de familia. R. B.

SEGUNDOS

Setmana
de les Terrasses
La quinta edición de la
Setmana de les Terrasses, que se celebra
desde hoy y hasta el 14
de junio, ha programado 256 actividades
en los 60 hoteles de
Barcelona que participan en la iniciativa.
Están previstos talleres, conciertos y workshops.
Un hombre participa en un taller de encaje de bolillos en la pasada edición de FiraGran.

BERTRAN CAZORLA / ACN

