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■ CDC vol destinar a llibres el

cost d’escolaritzar en castellà
La diputada de CDC al Congrés Carme Sayós va
demanar ahir al secretari d’estat d’Educació, Marcial
Marín, que destini la partida d’un milió d’euros
prevista als pressupostos generals de l’Estat (PGE)
per a l’escolarització en castellà al programa d’ajudes
per a la compra de llibres de text i de material
didàctic. Sayós va explicar que Convergència
presentarà una esmena als pressupostos per “abolir”
aquesta partida i així poder fer efectiva la seva
petició. La diputada de CDC va expressar d’aquesta
manera el seu rebuig a la disposició addicional 38 de
la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa
(Lomce), que estableix que les famílies que ho
vulguin puguin reclamar a la Generalitat el pagament
de l’escolarització en castellà per als seus fills. La
consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ja va
arrencar el 13 d’agost el compromís del ministre
d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, de convocar una
reunió bilateral per abordar aquest tema.

La María Fernanda Cortez i la Joseline Ponguillo es titulen com a monitores en un esplai de Sant Joan
Despí mentre els seus fills estan cuidats en un casal de la Fundació Catalana de l’Esplai. MANOLO GARCÍA

“No tenia el suport de ningú,
tots volien que avortés”
Mares adolescents es titulen com a monitores per trobar sortides
MARTÍ GELABERT
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El Ple de l’ajuntament en sessió del dia 30 de juliol de 2015, va acrodar el següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Caldes de Montbui, referent al Polígon d’Actuació PA-9 (carrer Escoles Pies).
Segon. Suspendre l’atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la modificació
puntual aprovada inicialment excepte les llicències fonamentades en el règim vigent
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.
Tercer. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació pública pel
termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de gran difusió, al
web municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Quart. Notificar aquests acords als interessats i donar-los un termini d’audiència d’un
mes perquè puguin fer les al·legacions o reclamacions que estimin pertinents.
L’alcalde
Jordi Solé i Ferrando
Caldes de Montbui, 12 d’agost de 2015

BARCELONA

“El sacrifici més gran han sigut les
amistats. S’allunyen i ja no pots sortir amb ells, perquè tens fills. Ja no
et tenen en compte”. La María Fernanda Cortez i la Joseline Ponguillo
s’han trobat en un bucle: mares adolescents, sense educació i sense feina.
Són invisibles a la societat. Tenen fills
d’entre 1 i 5 anys i totes dues han trobat un horitzó on abans hi havia un
abisme. “Veia el futur molt negre”, lamenta la Joseline. Participar en el
programa d’Acompanyament de Mares Adolescents (AMA) els ha permès
canviar de vida i sentir-se part d’alguna cosa. La Fundació Catalana de
l’Esplai (Fundesplai) treballa des del
2010 en un projecte d’intervenció
amb joves en risc d’exclusió, anomenat Tresca, i que funciona en tot l’àmbit europeu. Veient que cada any hi
acudien algunes adolescents amb
fills d’entre 0 i 3 anys, va crear l’AMA.
“Vam decidir fer una proposta de treball educatiu amb elles, que són vulnerables per totes bandes”, explica la
coordinadora d’aquest projecte pioner, Remei Sáez.
L’AMA proporciona una formació
teòrica i pràctica a 40 mares adolescents perquè puguin obtenir el títol de
monitora que atorga la Generalitat,
cosa que els permet accedir al món laboral. A més, ha creat un espai perquè
les joves puguin establir vincles entre
elles i trobar noves amistats que estiguin en la seva mateixa situació. “M’ha

donat molta confiança. Puc compartir
vivències i aprendre dels errors que
vaig cometre”, reflexiona la Joseline.
Coneixent les altres mares s’han adonat que hi ha coses que es poden canviar i fer millor. El suport moral, per
a totes dues, és vital: “Hem trobat algú que ens escolta”, coincideixen. En
aquest sentit, Sáez explica com, a partir del projecte, les noies “poden tornar a vincular-se a la xarxa social: tenen obligacions diàries, s’han de responsabilitzar i han de complir un horari”. La María Fernanda i la Joseline
estan realitzant el període de pràctiques formatives cuidant altres nens,
però amb la seguretat de no haver-se
de preocupar dels seus fills. El programa AMA els garanteix que estaran sota la cura de monitors en un casal.
Un inici difícil

El començament de la formació, tot
i així, va ser dur per elles. “Quan vaig
començar estava molt malament. No
sortia de casa, no veia la llum del sol”,
explica la María, que afegeix que es
veia “molt reflectida” en les altres
mares i això la feia adonar-se que, si
elles podien, ella també. Però la principal força que els ha mantingut en el
curs són els seus fills. “Veia el nen
créixer, que em faria preguntes sobre
temes de l’institut i que jo no sabria
com contestar-hi perquè em passaria la vida netejant”, explica emocionada la Joseline. Per la seva banda,
la María Fernanda desitja que els
seus fills se sentin orgullosos d’ella.
Des del primer moment tenien clar
que no es volien trobar en aquesta si-

tuació. Que eren algú, però volien
tenir alguna cosa.
La maternitat no va ser fàcil
per a cap de les dues. Sobretot,
per problemes relacionats amb la
soledat. “No tenia el suport de
ningú, tots volien que avortés.
Era molt dur”, retrata la Joseline.
Per sort, abans de l’AMA, va trobar Preinfant, on li van oferir un
sostre per si la seva família la feia fora de casa. “Va estar a punt de
passar”, lamenta. En aquest sentit, la María Fernanda aixeca la
mirada recordant d’on li va arribar el suport més important en el
moment de l’embaràs. Parla de la
seva mare, però reconeix que es
va sentir molt sola fins que li va
fer costat Salut i Família. “Tots
els joves en risc d’exclusió social
són invisibles per a la societat.
Elles, com a mares i dones, encara més”, lamenta Sáez.
Ara somriure és un gest que es
va tornant més constant en el seu
dia a dia. Tenen ganes d’aprendre,
de formar-se i, sobretot, de donar
la millor educació als seus fills. El
curs de monitores els permet estar
en contacte amb nens més grans i,
amb ells, instruir-se a gestionar
conflictes. “Molts dels nens aprenen a resoldre els problemes entre
ells. És molt important, hi ha adults
que ni ho saben fer!”, observa la Joseline. A punt d’acabar el curs que
els ha canviat, ja el troben a faltar
i volen repetir i seguir formant part
del projecte, que es continuarà duent a terme l’any que ve.e

