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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 DE GENER DEL 2019

El premi de Plataforma per
la Llengua ja té finalistes
a El sisè guardó Martí Gasull se’l disputen la Casa Amaziga de Catalunya, el grup de rap en valencià
Pupil·les i la cooperativa Som Energia a Les votacions populars estan obertes fins al 28 de gener
E.F.
BARCELONA

El jurat dels premis Martí
Gasull i Roig, el guardó
que concedeix anualment
la Plataforma per la Llengua, ja ha fet públics els
tres finalistes d’aquesta
sisena edició. La Casa
Amaziga de Catalunya, el
grup de rap en valencià
Pupil·les i la cooperativa
Som Energia es disputaran el premi, que per sisè
any consecutiu reconeix
la trajectòria i les accions
que han fet persones i entitats per la defensa i la
promoció del català.
Els membres del jurat
van fer una preselecció de
les 545 candidatures que
es van proposar per aspirar al premi en aquesta
edició. Els tres nominats
són la cooperativa Som
Energia, fundada a Girona
el 2010, que comercialitza
electricitat amb el compromís d’impulsar un model d’energia 100% renovable. Per la seva banda, el
grup Pupil·les difon un rap
electrònic modern des del
barri valencià de Benimaclet a través de lletres re-

listes, el guanyador sortirà
de la votació popular a través d’internet. Ja es pot
triar un dels nominats en el
web premimartigasull.cat,
que estarà obert fins al 28
de gener. En aquesta edició, que coincideix amb els
25 anys de la Plataforma
per la Llengua, es lliurarà el
premi el dia 4 de febrer en
un acte al Teatre Poliorama
de Barcelona.
En l’última edició dels
premis Martí Gasull, es va
premiar la trajectòria de
Catalunya Ràdio, un reconeixement que anteriorment s’havien endut la Comunitat Sikh de Catalunya, Bon Preu-Esclat, l’Escola Valenciana i l’Assemblea de Docents de les Illes
Balears.
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el dilluns que s’entregarà el
premi Gasull i el premi especial de la Plataforma que
no se sotmet a votació.

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, recollint el guardó en la darrera edició ■ ORIOL DURAN

ivindicatives amb missatges feministes de gran actualitat. I, des del 2010, la
Casa Amaziga de Catalunya és el referent dels
amazics catalans, organitzant classes de llengua i
cultura amaziga i catalana
en horari extraescolar i
sensibilitzant les famílies

perquè s’arrelin a la societat catalana.
Segons ha explicat la
Plataforma per la Llengua,
el jurat ha comptat un any
més amb la valoració de
l’expresidenta del Parlament de Catalunya Carme
Forcadell,
estretament
vinculada a l’entitat i qui

han fet arribar tota la informació i documentació
dels candidats a la presó de
Mas d’Enric. També formen part del jurat el president de la Plataforma per
la Llengua, Òscar Escuder;
la mare de Martí Gasull, Pilar Roig; el filòleg Jordi Manent; la presidenta de

l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; el periodista de RAC1 Joan Maria Pou; la filòloga i catedràtica de la Universitat de
València Rosanna Cantavella; l’escriptor Jaume Cabré, i el director d’El Punt
Avui, Xevi Xirgo.
Un cop coneguts els fina-

El premi Martí Gasull,
que es lliura en honor del
fundador de la Plataforma per la Llengua, mort
en accident a l’Himàlaia el
setembre del 2012, està
dotat amb 3.000 euros i
un guardó de reconeixement. També es concedeix un premi especial del
jurat, de caràcter honorífic, a una persona que
s’hagi distingit en la difusió de la llengua. ■
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OPINIÓ

Rafael Ruiz de Gauna Director de Relacions Institucionals de la Fundació Pere Tarrés
Neus Cerdà Directora de la Fundació Mans a les Mans
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L’habitatge dels infants, un dret inqüestionable

A

quests dies passats de Nadal que recordem el naixement d’un petit infant en
una menjadora d’animals, sense
llar, ens ha arribat un breu informe sobre la situació habitacional
dels infants d’un centre socioeducatiu adherit a la Fundació Pere
Tarrés, la Fundació Mans a les
Mans. Aquesta entitat dona esperança i desenvolupa activitats
educatives i socials per a un centenar llarg d’infants i les seves famílies del barri de la Zona Franca
de Barcelona. Les dures situacions que s’han trobat no són només pròpies d’aquesta àrea sinó
que, per desgràcia, estan molt esteses en determinats barris, pobles i col·lectius. L’entitat ha fet
un petit recull de les situacions
dels habitatges dels nens i les ne-

nes que acompanyen, i les dades
són preocupants i colpidores. Un
terç dels infants tenen problemes
d’habitatge. Les casuístiques són
diverses. Alguns esperen desnonaments, altres ocupen habitat————————————————————————————————————————

Un terç dels infants
tenen problemes
d’habitatge. La
casuística és diversa
————————————————————————————————————————

ges de resolució incerta, o simplement malviuen en una habitació tota la família o comparteixen
pis amb altres persones amb les
quals no els uneix cap vincle especial. Finalment també ens trobem amb deutes importants que
poden acabar provocant l’expul-

sió del seu pis. Només tres famílies esperen lloguers socials.
Una allau de preguntes venen
al cap. Pot un infant créixer amb
aquesta incertesa permanent?
Pot simplement jugar o estudiar
en condicions? Es pot fer una
criança saludable en aquests ambients en què es sobreviu apilats,
amb molta tensió, i amb un evident patiment dels seus pares i
mares que potser no es fan càrrec del tot dels seus fills?
És clar que per a algunes persones la crisi és una realitat present, no un temps passat, i que
està marcant la seva vida actual i
futura. Està demostrat científicament que les situacions d’estrès
continuat en la infantesa poden
provocar de manera important
problemes de salut mental.

I sens dubte aquesta precarietat també condicionarà l’èxit escolar, que determina en bona part
la inserció sociolaboral adulta i la
capacitat de desenvolupar-se de
manera autònoma i amb un cert
————————————————————————————————————————

Cap persona hauria de
ser exclosa d’una llar
digna, però
especialment els infants
————————————————————————————————————————

projecte personal. Lamentablement, infants en situació de pobresa presenten índexs de no obtenció de l’ESO molt superiors a
la mitjana de la població de la
mateixa edat, en part per trastorns de l’aprenentatge no diagnosticats i atesos, com també

per la falta de seguiment de les
famílies. I la llar és un espai privilegiat on construir comunitats
d’afecte i de creixement en tots
els aspectes. Cap persona hauria
de ser exclosa d’una llar digna,
però especialment els infants. I
en aquest sentit cal que efectivament no siguin desnonats per impagaments de lloguers o d’hipoteques, i hem de dotar-nos d’habitatges per garantir el dret a viure en unes mínimes condicions.
La situació de la infància, i en
particular dels habitatges, no és
un tema secundari o que puguem
posposar. A més de la injustícia
d’excloure o marcar el desenvolupament d’un nen o nena, quin
país construirem si no és des de
la dignitat de tots, i el desenvolupament de cada persona?

