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Llarga cua als serveis socials del Raval

Vella ha sigut molt puntual”, asse-
gurava la regidora de Salut, Gemma 
Tarafa, que va afegir que dilluns es 
van atendre 463 persones entre els 
nou centres dels serveis socials de 
Barcelona que continuen oberts al 
públic. “És el mateix dispositiu que 
tenim a l’agost”, defensava. L’ofici-
na del Raval és l’única de Ciutat Ve-
lla que atén la gent, perquè al Gòtic, 
al Casc Antic i a la Barceloneta han 
tancat al públic per les mesures con-
tra el coronavirus. Segons els veïns, 
la presència de gent a la porta dels 
serveis socials del Raval ha anat en 
augment des de la setmana passa-
da i sobretot des d’aquest dilluns. 

“Hem pogut veure que cada dia 
que passa la cua és més llarga”, ex-
plica Ángel Cordero, de l’associació 
veïnal Acció Raval. “Amb el confina-
ment, molts han perdut la feina i ne-
cessiten ajuda de manera urgent”, 
remarca. “No m’estranya la cua. En 
un barri complicat com el Raval no 
es dona cap solució real”, lamenta 
Santi González, d’Acció Riera Baixa, 

que alerta que el covid-19 castiga 
molt els veïns d’aquesta zona. Se-
gons González, les mesures públi-
ques que s’han anunciat no tenen 
incidència per al Raval, on molts ve-
ïns treballen en negre i n’hi ha al-
guns que no tenen ni papers. 

Situació d’emergència 
En la mateixa línia, Iñaki García, 
d’El Lokal del Raval, creu que la llar-
ga cua als serveis socials es vincula 
al fet que “aflora un munt de gent 
que no era atesa, perquè no entra-
va en els cànons, que ara està en una 
situació d’emergència”. Fonts mu-
nicipals defensen que els serveis so-
cials estan assumint les peticions 
que reben, però la regidora de Salut 
demana que, si es pot, es facin per 
telèfon, via telemàtica o amb cita 
prèvia. Algunes entitats que atenen 
persones vulnerables del barri ad-
meten que estan notant un creixe-
ment dels casos que reben pels aco-
miadaments relacionats amb els 
efectes del coronavirus.e

Els treballadors deriven les persones per evitar l’aglomeració. QUIQUE GARCÍA / EFE

Els veïns alerten que el covid-19 castiga el barri

“Omples el formulari a casa, tornes i 
ens el dones. Et trucaran per telèfon. 
Sobretot posa-hi el telèfon i el pas-
saport”, deia una treballadora ahir al 
matí, mentre assenyalava un paper 
per omplir a una de les desenes de 
persones que feien cua a la porta dels 
serveis socials del Raval de Barcelo-
na. A l’exterior de l’oficina s’havia 
format una llarga cua, on un parell 
de treballadores, el vigilant de segu-
retat i una patrulla dels Mossos in-
tervenien per evitar l’aglomeració 
de gent en ple confinament pel co-
vid-19. Els treballadors van repartir 
formularis impresos entre la gent 
que esperava amb la indicació que 
anessin a casa a omplir el paper o els 
van derivar en un altre equipament. 

Fonts municipals expliquen que 
les imatges de la llarga cua no cons-
ten que s’hagin registrat en altres 
moments. “El que ha passat a Ciutat 
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Nens d’una escola bressol en una imatge 
d’arxiu. CRISTINA CALDERER

Les llars d’infants 
temen fer fallida i 
no poder reobrir

“Estem al límit”. El crit d’auxili el llancen les 
615 llars d’infants privades que hi ha a Cata-
lunya. La crisi sanitària pel coronavirus ha 
buidat les aules de nens i, en conseqüència, les 
finances de centenars d’escoles bressol que en 
total escolaritzen 30.000 infants de 0 a 3 anys. 
Denuncien que les famílies han deixat de pa-
gar les quotes des que es va decretar el tanca-
ment dels centres, però, tot i no tenir cap in-
grés, han de seguir fent front a despeses com 
el lloguer o els impostos. “Cap llar d’infants 
privada ho podrà suportar i hi ha el risc que el 
tancament sigui definitiu –avisa Queralt Mar-
tín Pardo, responsable de la llar d’infants Llar 
d’en Pitus, a Bellaterra–. Si ens deixen aban-
donades, el dia que es puguin reobrir les es-
coles, la majoria d’escoles bressol haurem fet 
fallida i, llavors, ¿qui atendrà els infants?” 

Aquesta llar d’infants ha fet un ERTO, pe-
rò hi ha uns 8.000 euros de despeses fixes que 
han d’abonar igualment. Administrativament, 
les escoles bressol depenen del departament 
d’Educació, però com que les llars d’infants no 
són un ensenyament d’escolarització obliga-
tòria, tampoc es pot obligar les famílies a pa-
gar. Senten que es troben “en terra de ningú”. 

Un ajut públic o una quota solidària 
Per pal·liar els efectes del coronavirus, les llars 
d’infants demanen una ajuda extra al Govern 
o bé que les famílies facin una petita aportació 
per poder pagar les despeses més immediates. 
“No per enriquir-nos, sinó per no haver de fer 
fallida”, argumenta Martín. Segons diu, aques-
ta sensació és generalitzada entre les llars d’in-
fants: “Si no ens ajuden, a la llarga molts nens 
no tindran escola bressol”.  

De fet, ha sigut l’Associació Catalana de 
Llars d’Infants la que ha recomanat a totes les 
llars associades que reclamin una “quota mí-
nima solidària” a les famílies per garantir el 
manteniment de les escoles durant el confi-
nament. Segons la presidenta, Conxita Peri-
có, la quota solidària podria ser d’entre 80 i 
250 euros, tenint en compte que ara les esco-
les bressol privades costen, de mitjana, uns 
300 euros sense dinar. L’ARA ha constatat, 
però, que hi ha famílies que segueixen abo-
nant la quota o una part, ja sigui per compro-
mís amb l’escola o per por de perdre la plaça 
si deixen de pagar.e
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La nova selectivitat ja té 
data: 7, 8 i 9 de juliol

tivitat del 9 a l’11 de juny, serà de les 
últimes comunitats a fer les proves.  

No només hi ha canvis en el ca-
lendari. En la línia del que van acor-
dar els ministeris i les universitats, 
la nova selectivitat s’adaptarà a la si-
tuació actual “en el sentit de flexibi-
litzar l’opcionalitat” que ja hi havia 
en els exàmens de les matèries. És 
a dir, no només hi haurà dues opci-
ons per a cada prova (opció A i opció 
B), sinó que es proposaran diversos 
enunciats per no perjudicar els 
alumnes i perquè siguin ells matei-
xos els que evitin el temari que no 
han pogut fer a classe.   

La selectivitat es farà, si tot va bé, els 
dies 7, 8 i 9 de juliol. Aquest és el nou 
calendari acordat en el marc del 
Consell Interuniversitari de Cata-
lunya, format pel Govern i les uni-
versitats, que ajornen, així, un mes 
les proves que han de fer uns 30.000 
alumnes. L’anunci arriba una set-
mana després que el govern espa-
nyol donés marge per fer les PAU 
entre el 22 de juny i el 10 de juliol. 
Catalunya, que havia de fer la selec-

BARCELONA
L.V.

El Govern ha concretat poc què 
significa aquesta “flexibilització”, 
però sí que ha deixat clar que no su-
posarà un “canvi radical” en els exà-
mens: els continguts seguiran sent 
els mateixos, no es reduiran els te-
maris, i tampoc canviarà la llarga-
da ni la tipologia dels exàmens que 
“professorat i alumnat coneixen, 
practiquen i esperen”. Aquesta da-
da és especialment important per-
què els estudiants es preparen fent 
exàmens d’anys anteriors per prac-
ticar el model de preguntes.  

Hi podria haver més canvis? 
Ningú ho descarta. “El calendari 
aprovat queda supeditat a possi-
bles noves mesures que puguin 
adoptar les autoritats competents 
en relació amb aquesta pandèmia”, 
va afirmar Lluís Baulenas, el secre-
tari general del CIC.e


