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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 29 DE JUNY DEL 2020

tius
Els nens i nenes del casal del centre socioeducatiu del Poblenou, de la Fundació Pere Tarrés, es renten les mans abans d’entrar a l’aula ■ JOSEP LOSADA

Lleure per pal·liar
les desigualtats
SEGURETAT · El casal del centre socioeducatiu del Poblenou fa una setmana que atén els infants
seguint les recomanacions del Procicat EXCLUSIÓ · Estan preocupats pels efectes que la crisi
econòmica derivada de la pandèmia pot tenir per als infants que tenen un entorn vulnerable
Núria Sala
BARCELONA

autora del protocol que defineix les mesures d’actuació, explica que “els protocols són canviants”. I hi
afegeix que la situació els
obliga a “anar-se adaptant
setmana rere setmana”,
així com a canviar d’escenari, introduir-hi ajustos i
ser flexibles d’acord amb
l’evolució de la pandèmia.
Asso explica que, ara
per ara, el protocol els dona “tranquil·litat en el context actual” i a la vegada
els ha permès “afrontar el
lleure d’aquest any amb
garanties”. Però també
adverteix que “no es pot
abaixar la guàrdia, perquè
sempre hi ha el risc d’un
rebrot i cal ser molt curosos”. “El risc zero no existeix”, conclou. ■

E

ls infants del centre socioeducatiu del Poblenou
ja fa una setmana que van
començar el casal d’estiu,
i no poden estar més contents.
Després de setmanes de confinament, avui a la classe de segon
els toca fer jocs d’aigua. La Paula
i l’Idam, de 7 anys, asseguren que
tenien “moltes ganes de sortir de
casa”. “Gairebé no recordo els
meus companys”, diu l’Imad, que
es moria de ganes de tornar a
l’escola. Tots dos tenen molt clar
quan els toca posar-se la mascareta i rentar-se les mans. “Molesta una mica, però hi estem acostumats”, expliquen.
Raquel Martínez, monitora
del centre, hi està d’acord, i afirma que “els nens ho porten millor que els adults, ho han interioritzat”, fet que es deu, en
part, a la implicació de les famílies. Tot i això, per Martínez,

les mesures d’higiene condicionen els tempos i el ritme de les
activitats. “Els horaris han d’estar molt pautats”, assegura.
Fa setmanes que l’equip de
monitors estudia quina és la
millor manera d’aplicar les recomanacions a l’espai del centre.
“Hem preparat diversos espais
per garantir la separació i hem
hagut de buscar recursos amb
poc contacte”, assenyala Martínez. La directora del centre socioeducatiu del Poblenou, de la
Fundació Pere Tarrés, Cristina
López, hi afegeix que la preparació els ha suposat “moltes hores
de reunió, ja que els protocols
canviaven sovint”. Però creu
que s’hi han sabut adaptar prou
bé: “Estem acostumats als canvis, som un equip flexible.”
A les instal·lacions del centre
s’han distribuït molt clarament
els espais i s’han repartit de manera que tenen deu infants per
monitor. Com que acullen nens i
nenes de P3 fins a quart d’ESO,

s’han organitzat en un torn de
matí per als petits i un de tarda
per als grans. A l’entrada, els
han pres un per un la temperatura i, a les famílies, els han fet
entregar la declaració responsable. També, diu López, han hagut de ser molt creatius i “adap—————————————————————————————————————————

“Ens preocupa el que
ens trobarem al setembre.
El benestar dels nens
depèn del seu entorn”
—————————————————————————————————————————

tar els jocs per evitar el contacte”. Mantenir les distàncies serà
un repte, especialment per als
més petits. “Costa molt negarlos una abraçada”, es lamenta
López, ja que aquest any caldrà
trobar l’equilibri entre el benestar emocional dels infants i la
prevenció de la Covid-19.
La majoria de les famílies del
centre socioeducatiu del Poblenou es troben en risc d’exclusió

social. Durant aquest confinament, s’han coordinat amb
l’Ajuntament, els serveis socials i
l’Equip d’Atenció a Infants i Adolescents per tal de “compensar
les dificultats”. “Aquest any s’hi
han destinat molts recursos econòmics, però malgrat les ajudes
extraordinàries, no hem pogut
arribar a tothom”, explica López.
La pandèmia ha deixat en evidència les desigualtats econòmiques i ara els preocupen els efectes que la crisi que tot just comença tindrà sobre les famílies
més vulnerables. “El benestar
dels nens depèn del nucli familiar i de l’entorn”, assenyala López, i hi afegeix que, “sense voler,
els adults els transmeten les seves angoixes”. Per posar-hi remei, la Fundació Pere Tarrés va
posar en marxa la campanya
Cap infant sense colònies, que ja
ha permès becar 3.000 infants
en risc d’exclusió social, tot i que
esperen que encara els arribin
més sol·licituds. ■

Persones físiques (IRPF)

1r i 2n any

3r any

Primers 150€

80%

80%

Resta de donació a partir de 150€

35%*

40%*

Reducció en el tram autonòmic per la promoció de la llengua catalana

15%

15%

Límit de deducció sobre la base liquidable

10%

10%

1r i 2n any

3r any

* El 3r any la deducció és un 40%, si durant els dos exercicis anteriors s’han realitzat donatius a la mateixa entitat per import igual o superior.

Persones jurídiques (impost societats)
Desgravació quota impost

35% **

40% **

Límit de la base de la deducció sobre la base imposable

10%

10%*

** El 3r any la deducció és un 40%, si durant els dos exercicis anteriors s’han realitzat donatius per import igual o superior a la mateixa entitat.

Exemple donació de 200€ persona física

1r i 2n any

3r any

Primers 150€

120€

120€

Resta de donació a partir de 150€

17,5€

20€

Reducció en el tram autonòmic

30€

30€

TOTAL import per desgravar

167,5€

170€

