
“Un 80% dels abusos a menors 
detectats es produeixen en 

l’entorn familiar”
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El Centre de psicologia i 
psiquiatria Orum Center 
organitza demà conjun-
tament amb el Centre 
de Desenvolupament 
Infantil i Atenció precoç 
(CDIAP) del Segrià el ta-
ller Parlar de l’abús se-
xual infantil. Es presen-
tarà el conte L’Ombra de 
la Clara de la psicòloga 
Elisenda Pascual, que 
portarà a terme la ses-
sió. El taller, de 17 a 20 h, 
es farà al centre cultural 
Ibercaja i està adreçat a 
pares, educadors, metges i a totes aquelles per-
sones que estiguin sensibilitzades amb el tema. 
El preu, material inclòs, és simbòlic: 15 €. Per 
inscriure’s cal entrar a http://orumcenter.cat/. 
Les places són limitades.

Quin és l’objectiu del taller?
Ajudar les famílies i professionals a prevenir i de-
tectar aquest problema. Ho farem al voltant del 
conte L’ombra de la Clara. La mateixa creadora 
impartirà el taller. És un conte adreçat als adults 
per treballar conjuntament amb els nens.
A qui està adreçat el taller?
A qui li pugui interessar el tema, és a dir, a tot-
hom: des de metges i educadors, a famílies en 
general. De vegades, deleguem la tasca de de-
tecció d’un problema tan greu als professionals, 
quan qualsevol persona pot veure els signes 
d’alarma. Si em permets la metàfora, és com fer 
una farmaciola de primers auxilis. Millor no fer-
la anar, però la tenim. Del 20% de les sospites 
d’abús que es tenen, només se n’acaben confir-
mant un 2%. Per això, és molt important tenir 
eines per detectar-lo, com aquest conte.
Hi ha desconeixement del problema?
Molt. La intenció del taller és donar pautes per 

saber reconèixer-lo. 
Sempre ens pensem 
que això no passarà mai 
en el nostre entorn, que 
és un tema allunyat. Se-
gons les estadístiques, 
la majoria dels abusos a 
menors que es detecten 
–un 80%– prevenen de 
gent propera a l’entorn 
familiar. És el primer 
anell. Quan són adults, 
t’expliquen, recorden 
aquell cosí o aquell ti-
et... esborrona sentir els 

testimonis i la sensació de solitud i desem-
parament i por que tenien. Si l’abús es produeix 
en una etapa preverbal, el nen no ho pot expres-
sar, però no ho oblidarà mai.
És difícil sospitar d’un parent proper.
Bingo. Aleshores és quan invalidem l’opinió del 
nen, perquè no ens la creiem. Els nens acaben 
dient-ho, busquen l’adult. Si minimitzem el que 
intenten explicar-nos, no aturem l’abús.
Quins signes ens haurien de causar alarma?
Al taller l’Elisenda ho explica clarament. Un nen 
que de sobte està ensopit, que té morats als bra-
ços... no vol dir que siguin necessàriament fruit 
d’un abús, però cal tenir-los en compte. 
Si sospito d’algú -no cal que sigui del meu en-
torn- què he de fer?
Hem d’anar amb cura. Cal dir-ho a Serveis Socials. 
Sí sóc dins de l’àmbit escolar, adreçar-me al tutor. 
En el cas del taller, el conte L’ombra de Clara és 
la metodologia de treball.
L’ombra és la metàfora. Pensa que molts nens 
no expressen literalment el que els passa, per-
què no ho saben. A través de figures, metàfores, 
podem entendre’ls millor. El llibre de l’Elisenda 
Pascual se’ns ha revelat com una eina molt efec-
tiva i tenir-la a Lleida és un luxe, una oportunitat 
que cal aprofitar.
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La Diputació va acollir ahir la pre-
sentació de la 8a edició del Cicle 
de Música sota les Estrelles. Un 
dels que van assistir-hi va ser el 
membre del grup Gossos Oriol 
Ferré, que en ser presentat va dir 
que era dels Mossos. Després de 
les inevitables rialles, el mateix 
Ferré va reconèixer que aquell no 
era el primer cop que li passava 
perquè tot fent una trucada iden-
tificant-se com a membre dels 
Gossos, algú havia respost que 
“aqui no hem fet res!”.
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El 17 de juny arrencarà la vuitena 
edició del Cicle de Música sota les 
Estrelles, en el qual es preveu que 
assisteixin més de 1.000 persones 
en els set concerts programats.

Li ha demanat al Govern espanyol 
que inverteixi en l’aeroport de la 
Seu-Andorra perquè en breu pugui 
convertir-se en l’autèntica infraes-
tructura aeroportuària andorrana.

Compara els retards en els con-
trols dels passaports a l’Aeroport 
del Prat per falta d’efectius amb 
els problemes que es van generar 
a Barcelona amb la vaga del metro.

Si l’abús és en etapa preverbal, el nen no 
ho pot expressar, però no ho oblidarà mai
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Garantia 
d’estat
M’atreviria a dir que aquests 
dies estem davant d’una de 
les notícies més transcendents 
dels últims anys al nostre país: 
l’acord per impulsar a partir de 
setembre la Renda Garantida de 
Ciutadania, una prestació per 
assegurar els mínims d’una vida 
digna a totes les persones que 
ho requereixin. Contra aquells 
que critiquen que vivim instal-
lats en el “monotema”, aquest 
anunci és un clar exemple de 
política pública a l’alçada d’un 
país de primera. Tant pel que 
és: una política d’estat que crea 
el primer dret conquerit des-
prés de la crisi amb l’objectiu de 
combatre la pobresa i l’exclusió 
social. Com per com s’ha acon-
seguit: una lluita social que surt 

de les entitats i que es fa reali-
tat gràcies a la complicitat amb 
i del Govern i les institucions. 
Així com pel que representa: un 
canvi de paradigma a través del 
qual les persones receptores de 
la renda deixen de ser subjectes 
per ser actors protagonistes de 
les seves vides. Imagineu-vos 
ara, el que podrem arribar a fer 
en un futur immediat quan tin-
guem totes les oportunitats per 
prendre totes les decisions. El 
“monotema” és realment això: 
voler fer realitat un estat que, 
lluny del que tenim ara, garan-
teixi la dignitat de la ciutada-
nia, els seus drets i la igualtat 
d’oportunitats.

La renda garantida 
és un exemple de 
política pública        
a l’alçada d’un país 
de primera

Preu corresponent al model Toyota Yaris  70cv  3p City. PVP recomanat: 9.550 € (inclou promoció de 1.000 € per finançament amb Pay per Drive). Entrada: 1.144,50€. TIN: 6,50%. TAE: 7,73%. 48 quotes de 120 € i una última quota (valor futur garantit): 4.660,16 €. Comissió d’obertura finançada (2,75%): 231,15 €. Preu total 
a terminis: 11.564,66 €. Import total del crèdit: 8.636,65€. Import total carregat: 10.420,16 €. Oferta financera amb el producte Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH, sucursal a Espanya. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari, 3 anys de garantia o 100.000 km (el que sigui abans) i 3 
anys d’assistència en carretera inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal•litzada i equipament opcional no inclosos. Model visualitzat: Toyota Yaris 100H Feel! Oferta vàlida fins al 31/08/2017 a la Península i les Balears. Promoció no acumulable amb altres ofertes ni descomptes. Estan exclosos d’aquesta promoció 
els vehicles per a flotes. Oferta de Toyota España SLU (Av. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Per a més informació consulta el teu concessionari habitual o www.toyota.es

Consum mitjà (l/100 km): 4,3. Emissions CO2 (g/km): 99.

TORNA A SENTIR L’EMOCIÓ 
DE DESCOBRIR ALGUNA COSA NOVA

Gamma Toyota Yaris 
des de 9.550€
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