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PROTESTA DE
‘IAIOFLAUTES’ PER
CELEBRAR EL SEU
ANIVERSARI
Barcelona q Uns 300 integrants del
col·lectiu conegut com els
iaioflautes es van manifestar ahir a
Barcelona (foto) per celebrar el
primer any d’existència. El grup es
va concentrar a l’avinguda de la
Catedral i es va dirigir després a la
plaça de Sant Jaume, on van tenir
lloc moments de tensió quan
alguns manifestants van intentar
entrar al Palau de la Generalitat;
diversos agents dels Mossos ho
van impedir i hi va haver
forcejaments. Al final els ànims es
van calmar i els representants del
grup van entregar al cap del
dispositiu policial un manifest amb
les seves reivindicacions. Un dels
representants, Celestino Sánchez,
àlies Celestino Colorado, va
declarar a Efe que el col·lectiu,
nascut de la crisi i contra les
retallades, ja té 1.100 integrants a
Espanya, i va proclamar: «El
moviment dels iaioflautes ha vingut
per quedar-se».

acord deL gOVERN CATALÀ AMB EL TERCER SECTOR social

La Generalitat inclourà classes
de voluntariat a secundària
La matèria vol crear
consciència social i
està per decidir si serà
troncal o optativa
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L

a Generalitat inclourà el voluntariat en la formació acadèmica de l’Educació Secundària Obligatòria, en el
marc d’un pla pilot que pretén fo-

mentar la conscienciació social dels
adolescents catalans i augmentarne la col·laboració amb entitats d’assistència a persones grans o amb discapacitat o bé que treballen en els
àmbits de la pobresa, l’atur, la vivenda i la igualtat.
La iniciativa, fruit d’un acord entre Ensenyament i la Taula del Tercer Sector Social, del qual informa
Europa Press, no concreta encara si
aquests coneixements es portaran a
terme a través d’una matèria troncal o optativa. Fonts d’Ensenyament

van apuntar ahir a aquest diari que
ja s’està portant a terme la formació
del professorat que la impartirà.
El pla persegueix que «un gran
nombre d’alumnes realitzi activitats voluntàries» en les 7.500 entitats socials que hi ha a Catalunya. Els
últims deu anys, segons dades del
Tercer Sector, les persones que col·
laboren en tasques de voluntariat a
penes han augmentat un 3%. La UE
xifra la població espanyola que realitza aquestes accions en un 17% , la
meitat de la mitjana europea.

L’acord, publicat pel Diari Oficial
de la Generalitat, forma part de l’objectiu de l’Executiu català de facilitar i enfortir el voluntariat en les
entitats socials, que cada vegada
compten amb un paper més transcendental a Catalunya, a l’haver
augmentat les necessitats entre els
col·lectius més vulnerables i reduirse els recursos públics.
Juntament amb la introducció
del voluntariat als instituts, el conveni preveu mesures per millorar
l’estabilitat financera de les entitats,

com el desenvolupament d’un pla
per part del Govern català per a la
concertació progressiva de places
de serveis per a discapacitats fins a
arribar al 100% en tres anys. També
preveu que Benestar Social i Família
mantingui un 90% dels avanços econòmics en les convocatòries i impulsi línies de crèdit.
L’acord així mateix estableix la cessió d’immobles
públics mitjançant dret preferent i
rebaixes de preu a les entitats, i l’assessorament en la gestió. A més a
més, la Generalitat s’ha compromès
a «defensar els interessos del tercer
sector davant el Govern» amb una reforma de la llei del mecenatge per facilitar l’arribada de finançament
privat a projectes socials i l’adaptació de la llei de subvencions a cada
organització. H
CESSIÓ D’IMMOBLES /

