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REIVINDICACIÓ JUSTÍCIASOCIAL

Les entitats es vanmanifestar ahir davant de l’Agència Tributària.

ACN

plicar la presidenta d’Entitats
Catalanes d’Acció Social (Ecas),
Teresa Crespo.

Per la seua part, el departa-
ment de Benestar Social i Fa-
mília ha resolt la convocatòria
extraordinària de subvencions
dirigides a entitats d’atenció a
famílies en situació de vulne-
rabilitat, amb la qual destinarà

2,5 milions a 72 entitats soci-
als, segons va informar ahir la
Generalitat.

Entre les entitats beneficià-
ries figuren Creu Roja, Càritas,
Fundació Banc delsAliments o
la Fundació Marianao, entre
moltes altres, que impulsaran
vuitanta projectes a tot Cata-
lunya.

Entitats insten
auna reforma
fiscal contra
la pobresa
La Generalitat destina
2,5 milions a ajuts

❘ BARCELONA ❘ La plataforma Po-
bresa Zero, que englobamés de
4.200 organitzacions socials i
de cooperació a Catalunya, va
reclamar ahir una“fiscalitat jus-
ta al servei d’unes polítiques re-
distributives que garanteixin els
drets humans i estiguin regides
per l’equitat i la justícia social”.
Ho va fer amb la lectura d’un
manifest en el Dia Internacio-
nal per a l’Eradicació de la Po-
bresa. Els seus responsables van
construir un mur davant de la
seu de l’Agència Tributària a
Barcelona per simbolitzar un
nou sistema fiscal que “afavo-
reixi el benestar, l’educació, la
salut i una vida digna”, va ex-

SOLIDARITAT INICIATIVES
ITMAR FABREGAT

La Laura, en una imatge d’arxiu, amb la seuamare, M. Ángeles.

Representació solidària a
Térmensde l’obra‘Mar i Cel’
❘ TÉRMENS ❘ L’associació cultural i
teatral sense ànim de lucre Som
els que Som representa avui a
les 22.00 hores al pavelló deTér-
mens una adaptació de l’obra te-
atralMar i cel. Tota la recapta-
ció de les entrades es destinarà
a la campanya Tots amb la Lau-
ra, una iniciativa d’ajuda a una

nena de 8 anys d’aquesta loca-
litat de la Noguera amb una le-
sió cerebral.

Família, amics i coneguts de
la Laura s’han bolcat en la cau-
sa i han aconseguit reunir 40 to-
nes de taps de plàstic en dos anys
per finançar el tractament que
necessita.

Josep Sansalvador (a dalt a l’esquerra), amb altres membres de l’associació ATCAT.

LLEONARD DELSHAMS

S. DIEGO

❘ LLEIDA ❘ La tartamudesa, un tras-
torn de parla que afecta un 2%
dels lleidatans, es pot corregir
si es treballa a temps, quan apa-
reixen els primers símptomes
durant la infantesa.Així ho ex-
plica Josep Sansalvador, presi-
dent de l’Associació de laTar-
tamudesa de Catalunya (AT-
CAT), una entitat sense ànim de
lucre fundada el 2012 amb seu
social a Os de Balaguer. “S’ha
investigat molt poc sobre l’ori-
gen de la tartamudesa, que sol
aparèixer entre els 2 i els 5 anys,
encara que els últims estudis
apunten que el 90% dels casos
són hereditaris,” afirma.

Segons Sansalvador, el treball
a l’escola és essencial.“Si es de-
tecta a temps, es pot corregir en
un 90% dels casos, perquè els
nens no tartamudegen en el pro-
cés d’aprenentatge. El proble-
ma ve si es deixa passar el
temps, perquè als 15 anys, quan
els hàbits ja estan adquirits, és
molt difícil fer desaparèixer la
tartamudesa.”

Quant a la manera de treba-
llar-la, Sansalvador parla d’un
mètode australià conegut amb
el nom de Lidcombe. Es tracta
d’una teràpia en la qual un lo-
gopeda tracta els pares del nen
tartamut i els explica com han
d’actuar. El professional no té
contacte amb el nen, sinó que
són els pares els encarregats de
corregir-lo a tall de joc. “Aquí
hi ha molt pocs logopedes espe-
cialistes i disposen de poca in-

La tartamudesa pot corregir-se
Els experts apunten a la importància de tractar-la a temps en l’edat infantil ||
Afecta el 2% dels lleidatans i acostuma a aparèixer entre els 2 i els 5 anys
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formació”, denuncia el presi-
dent.

En aquest sentit,ATCAT for-
ma trenta logopedes a Barcelo-
na iTarragona.

Aquesta associació també or-
ganitza a Lleida sessions de
grups d’autoajuda, que se cele-
bren una vegada al mes o cada
dos mesos en un local cedit per
la parròquia del Carme i en què
participen unes sis persones.
“Parlem de les situacions com-
plicades que ens toca viure, per-
què encara hi ha molts prejudi-
cis socials”, assegura.

■“La tartamudesa no és una
malaltia, és una característi-
ca de la persona, com ser alt
o prim, i només necessitem
uns segons més que una altra
per expressar el mateix”.Ai-
xí de contundent es va mos-
trar Sansalvador, que va de-
nunciar que encara queda
molta feina per trencar tabús
en aquest àmbit.“Sol associ-

ar-se la tartamudesa a un baix
nivell intel·lectual, quan és
just al contrari. Hi ha estudis
que demostren que els tarta-
muts tenen un coeficient in-
tel·lectual superior a la mit-
jana”, afirma. El pròxim 22
d’octubre se celebra el dia
mundial de la tartamudesa,
aquest any sota el lema“Dei-
xa’ns parlar”.

“Deixa’nsparlar”, nou lemade
la campanyaper trencar tabús

Curs per cuidar
persones grans

FORMACIÓ

❘LLEIDA ❘ El Centre Llatinoame-
ricà de Lleida, amb la col·la-
boració de l’Obra Social La
Caixa, està organitzant un
curs gratuït de geriatria i cu-
ra de persones malaltes.

Els interessats poden apun-
tar-se a l’entitat (rambla Fe-
rran, 40, 1).

Concurs per triar
un vi solidari

INICIATIVES

❘ LLEIDA ❘ Rotary Club i Shalom
organitzaran dilluns un con-
curs a Bo de Shalom per es-
collir el Vi Solidari Rotary
Club entre els cellers de la
DO Costers del Segre. Rota-
ry destinarà els beneficis a la
poliomielitis.

Antisida Lleida
celebra dilluns el
dia de la prova

PREVENCIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’associacióAntisida
de Lleida celebra dilluns vi-
nent el dia de la prova per
promoure la detecció precoç
delVIH.

L’entitat instal·larà un es-
tand informatiu al campus de
Cappont i obrirà la seu
d’11.00 a 19.00 hores per fer
proves ràpides delVIH sen-
se cita prèvia. Des del 2001
a Lleida s’han detectat uns
500 nous casos delVIH.

Meritxell
Ressaltat


