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LLL

l’altra cara
INDAGACIONS
MOLT COMPLEXES
EL SILENCI DE LA INTERPOL
J La nena ja és a Barcelona, però
la Interpol ni tan sols ha respost
els dos requeriments tramitats
pels Mossos d’Esquadra per
sol·licitar la seva mediació amb
les autoritats bolivianes en el
segrest. Així ho va denunciar ahir
l’inspector dels Mossos Jordi
Domènec. Aquest és tan sols un
exemple de com ha estat de
complicadíssim per als Mossos i
la Guàrdia Civil treballar a
Bolívia. Van passar mesos abans
que les autoritats andines
autoritzessin oficials de la
Guàrdia Civil a viatjar-hi i
treballar al terreny.

La nena se’l va creure i va començar
a obeir-lo. En alguns moments, després de ser alliberada i a l’alberg de
menors de Cochabamba on va quedar ingressada, els educadors van
percebre mostres d’una certa síndrome d’Estocolm cap al captor.
Els primers dies a penes parlava
amb ningú. Passava molta estona sola i trista. No entenia gaire bé el que
estava passant. Després ja sí, va treure el seu enginy i va acabar donant
lliçons d’àrab a les monitores. El director de l’alberg va convenir que a
la nena no se li donessin productes
de porc per la seva condició de musulmana.
Ahir, com a nena petita que és,
no es deixava anar de la mà i plorava a l’acomiadar-se a l’aeroport del
tinent del grup de segrestos de la
Guàrdia Civil amb qui ha estat tots
aquests dies a Cochabamba fins que
ha pogut tornar a Espanya.

fins ara de manera extraoficial a
Bolívia als dos oficials de la Guàrdia Civil que no se n’han separat
des que va ser alliberada enmig
de la selva.
Per als investigadors no hi ha
dubte que si hi va haver aquest
acord per obtenir diners amb la
compravenda d’or, Grover Morales va enganyar els pares. «Ell
no tenia cap intenció de tornar
a Espanya amb la nena. Només
va comprar el bitllet d’anada», recordava un investigador que creu
que al marge del pacte fet amb
els pares, el bolivià els va estafar.
I per això precisament, passats 10
dies i després de diversos dies sense rebre trucades des de Bolívia, el
matrimoni marroquí es va espantar i va denunciar els fets davant
dels Mossos. H

Vegeu el vídeo
d’aquesta informació
a e-periodico.cat

Durant els dies que la petita
estigui ingressada a l’Hospital de
Sant Joan de Déu estarà cuidada
per una monitora de la DGAIA.
Als seus pares no se’ls ha retirat
ni la custòdia, ni la tutela. El jutge
ha volgut separar-la de la seva família fins que els Mossos d’Esquadra clarifiquin per què van deixar
viatjar la seva filla amb un desconegut. Serà després quan es decidirà si se’ls retira la custòdia o la
tutela.
En els pròxims dies, els pares
necessitaran una autorització de
la DGAIA si volen visitar la seva filla, tant a l’hospital com al centre
de menors al qual sigui traslladada. Quan finalment estigui bé, serà interrogada, però sempre en
presència de psicòlegs, un fiscal
de menors i un tutor legal, que en
aquest cas, serà un monitor de la
Generalitat. H
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Ribó sondeja carregar als
rics el deute energètic
ICONNA / JOAN CASTRO

El Síndic parteix del
fet que els afectats no
podran pagar malgrat
els ajornaments
Creu que la porció
de la factura que afecta
els impostos pertoca
a l’Administració
EL PERIÓDICO
BARCELONA

e

l Síndic de Greuges, Rafel
Ribó, va comparèixer ahir
al Parlament per explicar
l’informe de la seva activitat el 2013. Va repassar diverses qüestions que han centrat la seva tasca,
de les beques menjador a la reforma
pendent de la renda mínima d’inserció, i va llançar una idea que com a
mínim crida l’atenció: va citar com
una possibilitat que les rendes altes
acabin assumint part de la factura
de la pobresa energètica, com ja passa en altres països europeus, com
Bèlgica.
El Síndic va afirmar que té alguns
problemes amb la pobresa energètica, com el de la definició pendent de
què és amb exactitud, informa ACN.
Un altre, probablement més rellevant i que fins ara no ha estat gaire
abordat, és el de qui pagarà la factura pendent. Perquè, com va dir Ribó i
pensa molta gent, ¿com pagaran les
víctimes de la pobresa energètica les
factures quan s’acabi el període de
pagament ajornat? Res apunta que,
en el context actual, els afectats per
la pobresa energètica deixin de serho de la nit al dia.
El punt de partida de Ribó és el
de la condonació del deute dels pobres energètics, per a la qual cosa va
seguir referint-se al model belga, segons el qual, en casos de pobresa extrema, la factura es parteix en dues.
La part que correspon a impostos o
cànons és assumida per l’Administració. La part que correspon al consum es divideix, al seu torn, entre
les empreses subministradores i els
usuaris amb rendes altes. Ribó va
afirmar que la institució que encapçala seguirà pendent de la qüestió
energètica, i va anunciar per abans
de l’estiu un informe monogràfic sobre les tarifes.
UN DECRET FEBLE / El Síndic denuncia

des de fa temps el problema de la pobresa energètica, que afecta unes
193.000 famílies a Catalunya, segons l’Idescat, tot i que l’estadística
és del 2011 i no seria esbojarrat pensar que la xifra sigui superior. La Generalitat va decidir, a finals de l’any
passat, intervenir en l’assumpte.
Competencialment, no tenia opcions de forçar les empreses subministradores, però va tancar amb aquestes un acord més de mínims que va

33 Un home llegeix amb l’ajuda d’una llanterna en una vivenda sense llum.

El Síndic reclama
una renda mínima
«més potent»
33 El Síndic de Greuges va es-

mentar ahir les principals qüestions que ha abordat el 2013, i entre
les quals destaca la renda mínima
d’inserció (RMI). Rafael Ribó fa
molt temps que demana que la
prestació es desbloquegi i que el
Govern pagui els endarreriments
que deu. De fet va criticar que això no es faci escudant-se en la falta de recursos. Ribó va reclamar
un pas endavant en l’aplicació de
la renda mínima, «un canvi conceptual» que, informa Europa
Press, ha d’adaptar l’ajuda a la situació actual perquè sigui «més
potent i efectiva».

cristal·litzar en un decret que, presumptament, protegia els més vulnerables i evitava que se’ls tallessin
els subministraments els mesos més
freds, del novembre al març.
Molts van creure que aquesta era
una treva hivernal com la que sí que
hi ha en altres països europeus. Però les entitats socials van denunciar
la setmana passada que tan sols 50
persones s’han pogut acollir al decret perquè és molt restrictiu. I no
tan sols econòmicament: d’entrada,
tan sols els que paguen tarifa social
ho poden fer. I no se sap quanta gent
està en aquesta posició.
Malgrat tot, una de les resolucions del ple monogràfic sobre la pobresa de la setmana passada comporta allargar la treva als 12 mesos
de l’any. D’aquesta manera, el que
no servia per gairebé res entre el novembre i el març serà ara inútil durant tot l’any. H

