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PRESIDENTA DE DINCAT

trobada d’ahir organitzada dins de la Setmana
Mundial per l’Educació.
L’acció impulsada per la
societat civil va voler reclamar als governants el
compliment del dret a
l’educació de les persones
amb discapacitat a tot el
món i exigir que es destinin els recursos necessaris perquè l’educació inclusiva sigui real. La posició de Dincat, que agrupa
més de tres-centes entitats i que representa més
de 30.000 persones amb
discapacitat intel·lectual o
del desenvolupament, és
defensar que cada família
triï la modalitat d’escolarització que vegi millor per
als infants, ja sigui l’ordinària, l’educació especial o
l’escola compartida.

En
la
celebració
d’aquesta acció conjunta
entre Dincat, la Campanya Mundial per l’Educació i Jocviu, amb l’objectiu
de reclamar una escola per
a tothom i amb el lema Sumem capacitats. Pel dret
a una educació inclusiva,
Cadenas va defensar el paper fonamental de les escoles d’educació especial i
va defensar que siguin
proveïdors de serveis i programes de suport per a la
inclusió educativa.
Més de tres-cents alumnes d’escoles de tot Catalunya van participar a la

Igualtat d’oportunitats
La jornada es va tancar
amb la lectura d’un manifest en què es recorda que
93 milions d’infants de tot
el món tenen algun tipus
de discapacitat i tenen
“moltes menys oportunitats”. “A l’Estat espanyol i
a Catalunya estem immersos en un procés de retrocés en matèria de política
educativa”, es denuncia
en el document, en què es
reclama igualtat d’oportunitat per a tots els
alumnes i que “s’abordi
l’educació des d’una perspectiva de drets”. ■

Dincat denuncia els passos
enrere de l’escola inclusiva

a Les entitats lamenten que la falta de recursos no permet als pares triar el model d’escolarització més
adequat per als fills a Alumnes de centres ordinaris i d’educació especial van compartir ahir activitats
S.P.
BARCELONA

“El model d’escola inclusiva a Catalunya és un model de bones intencions,
però amb pocs recursos.”
Així de contundent va ser
ahir la presidenta de Dincat (Discapacitat Intel·lectual de Catalunya), que va
demanar a les administracions que apostin veritablement pel model educatiu inclusiu i hi destinin la
dotació econòmica necessària perquè les famílies
d’infants amb discapacitat intel·lectual puguin escollir amb llibertat el sistema d’educació que considerin més adequat per als
seus fills. La reivindicació
la va fer en el marc d’una
trobada ludicoesportiva a
les instal·lacions de Can
Dragó a Barcelona, en què
van participar alumnes de
centres ordinaris i d’educació especial per fer visible una societat plural.

La frase
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“Les escoles
d’educació especial
han de ser proveïdors
de serveis per a la
inclusió educativa”
Rosa Cadenas

Tres-cents infants van participar en una jornada per reivindicar igualtat educativa ■ Q. PUIG

Volen mesures per reduir
el nombre de sense llar
a La Taula del Tercer

Sector denuncia la
falta de xifres fiables
sobre infrahabitatge

Redacció
BARCELONA

La situació de crisi i la falta
de polítiques per respondre-hi han fet augmentar el
nombre de famílies que viuen en infrahabitatges –habitatges que no estan en
condicions– o que directament dormen al carrer. La
dimensió real del problema,
però, no està encara prou
estudiada i per això és complicat organitzar i planificar respostes adequades.
Així ho explica l’estudi Cri-

Una persona dormint al carrer, una situació que es
considera l’últim esglaó de l’exclusió social ■ EL PUNT AVUI

si, empobriment i persones
sense llar, que ha elaborat el
politòleg Albert Sales per a
la Taula del Tercer Sector.
Les entitats reclamen
una aposta decidida per evitar l’exclusió residencial i

l’estudi planteja un argument contundent: cada euro que s’inverteix en la prevenció d’aquest problema
retorna en uns beneficis
socials i econòmics a mitjà
i llarg termini que es poden

quantificar en 2,20 euros.
L’actuació, però, s’ha de fer
amb mesures profundes,
estructurals i coordinades
entre les diferents administracions públiques i les
entitats socials, es reclama
en l’informe, perquè qualsevol política dedicada només al fenomen dels sense
llar és una política merament pal·liativa.
En nom de Càritas, Tere
Bermúdez es va mostrar
convençuda que Barcelona pot eradicar el fenomen de les persones que
viuen al carrer si s’ho proposa. En els últims cinc
anys, el nombre de sense
sostre ha passat de no arribar a les 660 persones a
superar les 870. Des d’Arrels, Ferran Busquets va
subratllar el patiment de
les persones que dormen al
ras, mentre que Joan Uribe, del Sant Joan de Déu,
va defensar l’eficàcia del
model preventiu que aplica
el govern d’Escòcia. ■

Cristina Navarro Poblet, Secretària Judicial del Jutjat Primera Instància 1 Vilafranca
del Penedès, HACE SABER:
Que en los autos de Expedient domini immatriculació 644/2007 seguidos en este
Juzgado a instancia de PERE JOAN OLIVELLA SELLARES, referentes a las fincas
SOLAR URBANO, uso industrial, sito en Sant Pere Molanta, de superficie 180 m2,
con frente a la calle Manel Crespo nº30, que es por donde tiene su acceso, y en el
cual se ha construido un local de planta baja aproximado de 20 m2, identificada
con la referencia catastral nº 4683014CF9748S0001IU, y SOLAR URBANO, uso
residencial, sito en Sant Pere Molanta, de superficie 159 m2, con frente a la calle
Manel Crespo, nº27, que es por donde tiene su acceso, y en el cual se halla construida una edificación con un total de 230 m2, identificada con la referencia catastral nº 4683226CF9748S0001TU, ha recaído la siguiente resolución:
PROVIDENCIA
Jueza en sustitución Nieves Soriano Collado
En Vilafranca del Penedès, a nueve de junio de dos mil ocho.
Dada cuenta; visto el estado de las actuaciones, dese traslado del escrito de demanda y documentos al Ministerio Fiscal, y de todo lo actuado hasta el día de la fecha.
Asimismo, visto el estado de las actuaciones, procédase a dar al expediente el trámite previsto en el art. 201.3º de la LH, esto es, publíquense Edictos previstos en
dicho precepto, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Juzgado de Paz
de Sant Pere Molanta Olèrdola a fin de que las personas que puedan tener algún
derecho real sobre la finca sita en c/ Manuel Crespo nº 30 de Sant Pere Molanta y
la finca sita en c/Manel Crespo, nº27 de Sant Pere Molanta, o aquel de quien procedan las fincas o sus causahabientes, y aquel que pudiera tener catastrada la finca, y/o a quienes pueda perjudicar la inscripción para que en el plazo de DIEZ
DIAS desde la publicación del Edicto puedan comparecer en el Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga.
Revisada la documentación unida a la demanda, y dado el valor de las DOS fincas
inmatriculadas, procede además publicar los referidos Edictos en el Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona, y un peródico de gran circulación en el ámbito de la
provincia que designe la parte ejecutante, requiriéndosele para que manifieste el
nombre del Diario en que solicita sea inserto el Edicto.
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