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Cara a cara. Rajoy y Aznar se vieron en público ayer por primera vez desde que el segundo criticó la política del presidente
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EMILIA GUTIÉRREZ

La plaza Tahrir acogió ayer en
El Cairo unamarea humana for-
mada por los partidarios del gol-

pemilitar y contrarios al gobier-
nodel depuesto presidenteMor-
si. Los Hermanos Musulmanes,
por su parte, salieron a la calle
en diversas concentraciones
que tuvieron lugar en varios
puntos de la capital, pero evita-
ron acudir a la plaza Tahrir, lo

que evitó choques sangrientos
como los del pasado viernes. En-
tre tanto, semantiene la incerti-
dumbre sobre la formación del
nuevo gobierno de transición
egipcio, que tendrá que encar-
garse de convocar las elecciones
generales. INTERNACIONAL 3 A 6
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Rajoy creequeespronto
para juzgar sugestión

GEMMA SAURA

c Los contactos para formar gobierno se desarrollan enunclima confuso

c Bruselas quiere
asegurar la liquidez de
Lisboapor si la vuelta
almercado se complica
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œEl líder del PP admite que “España no
va bien, pero va mejor” POLÍTICA 13 Y 14
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œDefiende su política ante Aznar y elude
hablar de las acusaciones de Bárcenas

El Gobierno portugués, atrave-
sado por una grave crisis, nego-
cia con la troika (Comisión Euro-
pea, BCE yFMI) una línea de cré-
dito preventiva para el próximo
año, cuando está previsto que el
país vuelva a los mercados. Esa
línea pretende asegurar la liqui-
dez dePortugal, aunque le supon-
drá nuevas condiciones. INTERNA-
CIONAL 11 Y ECONOMÍA 51

Alianza
hospitalaria
contra el
autismoen
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ANA MACPHERSON
Barcelona

L a urgència per
atendre els nens
amb trastorn de
l’espectre autista,
TEA, perquè és un
problema en crei-

xement i perquè si es tracta bé i a
temps el curs del trastorn canvia
radicalment, està posant en mar-
xa els engranatges de la iniciativa
professional en una sanitat públi-
ca tocada pels pressupostos que
minven. Impulsada per l’hospital
infantil de Sant Joan de Déu, s’ha
creat una unitat de TEA, pública,
on participen psiquiatres, neurò-
legs, psicòlegs i neuropediatres
d’hospitals infantils i d’adults. De
moment, hi consten l’infantil de
Sant Joan de Déu i la Mútua de
Terrassa, i s’està preparant un
acord amb el Parc Sanitari de
Sant Boi. Al capdavant, Amaia
Hervás, la principal experta en
autisme i Asperger del país.
“La idea és involucrar-hi tots

els serveis que tenen relació amb
el tema i començar a arribar tam-
bé als adults i, sobretot, funcio-
nar com una unitat de referència
per unificar el diagnòstic i for-
mar els professionals en els mí-
nims que facilitin un programa
de tractament específic i comú

per a tot el territori”, explica la
doctora Hervás.
La crida a la reacció urgent da-

vant el problema de l’extensió
dels TEA, que s’ha fet sobretot
als Estats Units, arriba esmorteï-
da a aquestes latituds per unmo-
del assistencial en salut mental al
amb dificultats per donar aques-

tes respostes ràpides, homo-
gènies i generals. Almarge del fet
que els professionals de la salut
mental estiguin dividits ideolò-
gicament, bàsicament entre la
psicoanàlisi i la psiquiatria cogni-
tivoconductual, els nens poden
fer un llarg recorregut per
serveis de salut mental i diversos
diagnòstics abans d’arribar a po-

sar un nom real al que els passa.
El coneixement sobre el tras-

torn de l’espectre autista, que en-
globa des del clàssic autisme fins
a l’Asperger i classificacions di-
verses segons si tenen més o
menys capacitat funcional, és
molt recent, tot just té deu o quin-
ze anys, i això explica que una bo-
na part dels professionals en exer-
cici dels serveis públics encara
no tinguin formació concreta so-
bre aquests trastorns.
En la mateixa línia d’avançar

sense gastar un euro més, pro-
fessionals de diferents territoris
estan actuant conjuntament per
iniciar aquesta atenció més efi-
caç i integral de la canalla afecta-
da de TEA. “Mirem d’homoge-
neïtzar”, explica Cristina Lom-
bardía, responsable de la unitat
funcional de Girona, que inclou
una població d’entre 200.000 i
300.000 habitants de comarques
veïnes. El pla és atendre als ser-
veis de salut mental i també a les
escoles. Aquestes unitats funcio-
nals, que més que un equip són
un sistemade comunicació, enlla-
cen pediatres i professors, a més
de professionals dels equips
d’atenció precoç que depenen de
Benestar Social.
“Estem diagnosticant molts

més casos i amb més precisió.
Hem treballatmolt amb els pedia-

tres, per als quals hemdesenvolu-
pat una escala que els ajudi a de-
tectar un possible autisme. Als
instituts també assessorem els
equips per trobar els casos de
TEA d’alt funcionament, que
molt sovint són joves que per
aquesta causa són víctimes de bu-
llying o d’atacs verbals per la seva
ingenuïtat”, descriu la doctora
Lombardía.

Aquest impuls nascut de la
pressió de professionals i associa-
cions de pacients ha fet forat en
un pla que aviat veurà la llum i en
què estan implicats els departa-
ments de Salut, Ensenyament i
Benestar Social i Família de laGe-
neralitat, i que es basa en un con-
sens entre professionals i socie-
tats científiques. No ha estat fàcil
arribar-hi. L’objectiu, però, ésmi-

Empentaa

Dos hospitals uneixen forces per avançar
en el diagnòstic del trastorn de l’espectre
autista i en la formació de professionals

FALTA DE FORMACIÓ

Petits equips
en xarxa miren
d’homogeneïtzar
els tractaments

Equip de Sant Joan
de Déu: M. Ángeles
Mairena, Marta Maristany,
Amaia Hervás, Marta
Salgado i María Elías.
A sota, Vanesa Padillo.
Isabel Rueda, Xenia
Alonso i Patricia Romarís

PROVA PILOT

Unitats funcionals
en proves enllacen
professors, pediatres
i psicòlegs

Les associacions supleixen amb quotes i esforç la falta de serveis
escolars, socials i sanitaris per tirar endavant els TEA

Atesospelspares

Iniciatives assistencials

A. MACPHERSON Barcelona

Avui, l’associació Asperger
Catalunya reuneix l’es-
forç de 980 famílies per

suplir sobretot el que Salut i Ben-
estar Social no proporcionen als
seus fills amb algun dels quatre
nivells del trastorn de l’espectre
autista.
No poden donar assistència

“perquè l’ascensor del pis on
som, que era el de la meva mare,
no compleix les mesures de les
cadires de rodes”, explica la presi-
denta i motor de l’associació, Lo-
la Ferrer. Però sí totes les altres
coses. “No hi ha serveis públics
per als TEA, no hi ha assistència
adequada ni amb la intensitat
necessària, així que tenim a l’asso-
ciació onze psicòlogues forma-
des en el TEA, comprem els tes-

tos de diagnòstic, atenem els afec-
tats i les seves famílies a meitat
del preu de la privada; ens ocu-
pemdel lleure, perquè en els nos-
tres fills és un dels grans proble-
mes, fer amics i trencar l’aïlla-
ment; els enviem cada juliol a
Irlanda, menys aquest any, per-
què la crisi ens ho ha impedit i
se’n van a laMolina a estudiar an-
glès, organitzem campaments,
tres dies a la setmana de sortides
per a adolescents...”, enumeraLo-

la Ferrer. “I ens envien els nois
des dels centres de diagnòstic
precoç, els centres de salut men-
tal infantil i juvenil, el Clínic, De-
xeus, Sant Joan de Déu, Mútua
de Terrassa... perquè no els po-
den atendre adequadament”.
Supleixen com poden les man-

cances, “però cada vegada ens
tornen més quotes. La gent no
pot pagar”, ens diu.
Des de l’associació Aprenem,

200 socis entossudits que els

seus fills puguin anar a l’escola
ordinària supleixen el que no fa
Ensenyament. “En aquests mo-
ments hi ha un pla pilot amb 30

nens”, reconeix la seva presiden-
ta, Neus Payerol, “i una persona
amb formació ajuda a l’aula i els
resultats són molt bons”. El pri-
mer any el va finançar la Gene-
ralitat, el segon van aconseguir
un acord amb La Caixa. “Acom-
panyen el nen a l’aula, no el fan
fora del menjador, fins i tot pot
anar de colònies, el nen avança
escolarment i, sobretot, s’enri-
queix aprenent dels altres per
imitació”.
Així aquestes escoles han des-

cobert l’ús dels pictogrames i a
valorar la importància de les pre-
visions en aquests alumnes.
“Tot és privat”, recorden les as-

sociacions. “Tenim hipoteca ex-
tra: 500 euros en escoles on pu-
guin entrar terapeutes, 300 per
intervenció, 150 de seguiment
psicològic...”.c

L’AUTISME

Asperger Catalunya
o Aprenem ofereixen
psicòlegs, suport a
l’aula i una vida social

Tendències
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des científicas al que costó llegar.
El objetivo es mejorar la detec-
ción precoz poniendo énfasis en
las señales de alarma en todos los
ámbitos donde se pueda revelar
el problema. Y eso supone actuar
a la una desde varias profesiones
y entidades distintas. Tamaña
ambición contará además con la
posibilidad de conocer qué servi-
cios hay en Catalunya para ese

diagnóstico en cada territorio.
Hoy aún es casi un lotería estar
adscrito a un centro sanitario o
de detección precoz que garanti-
ce que algúnmiembro de su equi-
po sabe de qué va el trastorno del
espectro autista.
El plan de las tres conselleries

pretende garantizar a los afecta-
dos que podrán acceder a progra-
mas de tratamiento integral,mul-

tidisciplinario (salud, escuela,
ámbito social) y que además es-
tos programas estén planifica-
dos, estructurados y evaluados.
Para el diagnóstico se necesita

una alta especialización, profesio-
nales bien formados y que traba-
jen en red, “porque es un trastor-
no complejo y hay mucho des-
conocimiento”, aclara la psiquia-
traHervás. Las familias se han de

convertir en parte del tratamien-
to en casa y en la escuela. Y, en
clase, conocer de qué va y qué se
puede hacer para que un niño
con TEA pueda llegar a parti-
cipar en el juego y se interese por
lo que allí ocurre será parte del
tratamiento para combatir rigi-
deces, irritabilidad y otros pro-
blemas que pueden ir remitien-
do. Los equipos de las unidades
que están ensayando este enor-

me avance en este trastorno en
España reconocen que lo que
ofrecen es insuficiente, pero es lo
que hay.
Ese trabajo a sorbitos ha permi-

tido, por ejemplo, ser conscien-
tes de que igual que los TEA
abundan entre los niños, los hay
entre los mayores de 18 años, la
mayoría sin diagnóstico y amenu-
do tratados sólo por una discapa-
cidad paralela. “Estamos detec-
tando y creando conciencia”,
apunta la psiquiatra. Hablan del
tema, asesoran a profesores, enla-
zan con todo el que tenga algo
que ver con la vida de esos chicos
y chicas. Todo en red.
Detrás de ese plan se encuen-

tra el esfuerzo personal y colecti-
vo del equipo de Amaia Hervás,
empeñado en formar profesiona-
les en todos los centros abiertos,
de la tendencia psicológica que
fueran, y las asociaciones de fami-
liares, que no han dejado de pre-
sionar mientras iban ofreciendo
por su cuenta servicios que alivia-
ran una situación que los servi-
cios públicos no proporcionan.c

En el aula es importante crear un
ambiente donde todo esté previsto.
No aprenden por contexto, sino por
imágenes y por imitación

A muchos de los TEA los ruidos les
afectan sobremanera. Les causa un
gran estrés que debe tenerse en
cuenta en la escuela

Las habilidades visoespaciales suelen estar
muy preservadas, por lo que las aplicaciones
de tableta son muy útiles en el aprendizaje
y para su entrenamiento personal

La dependencia de los
videojuegos es muy común e
incrementa su aislamiento

MANÉ ESPINOSA

participación@lavanguardia.es

“¿Has vivido alguna experiencia
sobre este trastorno?” Escribe a:

CARACTERÍSTICAS. Es un
grupo heterogéneo de
trastornos que tienen
tres rasgos en común:
problema de comunica-
ción social, conducta
repetitiva y bajo nivel de
independencia vital que
marca de por vida. Es el
principal trastorno del
neurodesarrollo. Pero
existen varios grados
según su funcionalidad y
la afectación en el desa-
rrollo. Algunos logran
comunicarse pero no
hablar. Otros pueden ir a
la universidad e incluso
trabajar. Abunda una
comprensión literal de
las palabras y suelen te-
ner muy desarrollado un
área de interés.

A QUIÉN AFECTA. Se calcu-
la que al 1% de la pobla-
ción, aunque un estudio
reciente en Corea del
Sur ha encontrado el 2%.
Más presente en chicos
que chicas. Hay un cen-
tenar de genes implica-
dos, pero el 25% corres-
ponde a mutaciones nue-
vas, relacionadas con
factores ambientales en
estudio.

TRATAMIENTO. La detec-
ción está íntimamente
ligada a la evolución clíni-
ca, por eso es fundamen-
tal que sea precoz. No
existe ninguna prueba
biológica para hacerlo. El
tratamiento más desarro-
llado es una pauta cogni-
tivo-conductual para
entender su manera de
conducirse y que le entre-
na en habilidades socia-
les y comunicación, para
aprender todo aquello
que no adquiere de for-
ma espontánea.

OBJETIVO

Mejorar la detección
precoz en cualquier
ámbito donde pueda
dar la cara un TEA

ALGUNOS RASGOS
DE LOS TEA

Videodependientes

PUNTO DE PARTIDA

Gran parte de los
equipos asistenciales
no sabe diagnosticar
el trastorno

Ruido

Los adultos con TEA llevan diversas etiquetas, como obsesivos
compulsivos o adictos, sin el tratamiento que les facilite una vida normal

Adultossindiagnosticar

Apps de entrenamiento

A. MACPHERSON Barcelona

E n cuanto a los TEA de
alto funcionamiento,
aquellos que no tienen
discapacidad intelec-

tual, que pueden adquirir conoci-
mientos y no tienen alguna otra
comorbilidad que les impida real-
mente estar en una escuela, han
llegado a adultos con diagnósti-
cos de enfermedades mentales
de lomás variado,medicación pa-
ra esos otros posibles males y sin
entender en absoluto qué les pa-
saba. Ni ellos, ni su familia ni los
profesionales que les atendieron.
El interés por los TEA adultos va
creciendo, pero la mayoría tiene
otra etiqueta y ningún tratamien-
to adecuado. “Sufren mucho es-
trés, ansiedad, depresión, proble-
mas de conducta, suicidio y una

enorme amargura en los padres
por años arrastrándose de unmé-
dico a otro”, describe la psiquia-
tra Amaia Hervás.
“Me costaba estar en clase, los

compañeros me insultaban, me
pegaban, nunca entendí por qué.
En tercero de la ESO yame negué
a entrar en clase”. Los diagnósti-
cos deV. siempre eran difusos, co-
mo niño descompensado o que se
niega a colaborar. Ni los colegios
ni los servicios sanitarios supie-

ron ayudarle a dejar de sufrir.
“Cada vez que planteábamos que
al niño le pasaba algo, nos decían
que todo iba bien”, explica la ma-
dre del joven de veintitantos que
llegó a dejar de comer. “Ahora es-
tudio de nuevo la ESO, pero lo ha-
go a distancia en la asociación
Friends, con otros cuatro. Ahora
puedo hablar de esto”. El diagnós-
tico de TEA lo obtuvo hace dos
años y desde entonces sigue trata-
miento y, sobre todo, entiende

qué le pasa y qué ha de hacer para
convivir en este mundo con sus
intereses particulares e intentan-
do no aislarse en ellos. Por detrás

han quedado varios colegios, hos-
pitales, centros de día, inserción
laboral, unidades médicoeducati-
vas, talleres de cocina, no entrar
en clase, no hablar, no comer.
A los 44 años I. trabaja en una

empresa de la familia. Gran inteli-
gencia y grandes problemas de
adicciones, obsesiones, estereo-
tipias. Sabe desde hace cinco
años que lo que le ha pasado des-
de pequeño se llamaTEA yno ni-
ño inestable, ni trastorno obsesi-
vo compulsivo (TOC). “También
sé que no es culpa mía”, explica
con retintín su madre recordan-
do cuestionarios sobre su vínculo
afectivo. “Saberlo nos ha rela-
jado, ha desaparecido el miedo”.
Aunque los años sin el diagnós-
tico acertado pesan definitiva-
mente en su capacidad para des-
envolverse.c

Ambiente predecible

Las familias arrastran
una amarga sucesión
de colegios, hospitales
y gran incertidumbre

El trastorno
del espectro
autista
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Jesús Costa Vila

Les reflexions sobre la ve-
llesa i la mort que aporta

aquest activista social, un refe-
rent en la vida cultural de Santa
Coloma de Grame-
net, queden recolli-
des en un nou capí-
tol de la sèrie Quan
l’edat és un plus.
PÀGINA 27

Jaume P. Sayrach

Kerry (69 anys), del Partit
Demòcrata, és secretari

d’Estat des del passat 1 de febrer.
Pel seu càrrec, és responsable
queWashington ha-
gi estat incapaç d’im-
pulsar un Govern
de coalició a Egipte
que evités l’actual
greu crisi. PÀGINA 5

SECRETARI D’ESTAT DELS EUA
John Kerry

Aquest escocès (26) va fer
feliç els britànics amants

de l’esport i del tennis en especi-
al. Tant que a Downing Street
van penjar la bande-
ra escocesa pel seu
triomf a Wimble-
don, on no guanya-
va un britànic des
del 1936. PÀG. 41 i 42

TENNISTA
Andy Murray

El besnét de Joan Gaspar i
Xalabarder, quarta genera-

ció de la històrica saga de galeris-
tes, recupera el nom de la sala
Gaspar i obre una
nova galeria que
reprèn l’esperit de
la històrica sala de
Consell de Cent.
PÀGINA 30

Moishan Gaspar
GALERISTA

L’equip de la clínica Sagra-
da Família que dirigeix el

doctor Jesús Costa Vila treballa-
rà de franc aquest agost per ope-
rar de cataractes
persones que són a
les llistes d’espera
de la Seguretat Soci-
al. Una iniciativa en-
comiable. VIURE

OFTALMÒLEG

ESCRIPTOR I EDITOR

ELS SEMÀFORS

SUMARI

c

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Accident aeri
El balanç final de víctimes
de l’accident aeri de San Fran-
cisco, dos morts i diversos ferits,
podria haver estat molt més
alt atesa l’espectacularitat del
sinistre. PÀGINA 9

POLÍTICA

Malestar entre els jutges
Els jutges se senten derrotats
per la pèrdua de pes del seu
òrgan de govern, el Consell Ge-
neral del Poder Judicial, a causa
de la llei que impulsa el minis-
tre Ruiz Gallardón. PÀGINA 17

EDITORIALS

Temes del dia
La capacitat de Barcelona per
atreure especialistes en diversos
camps del coneixement i l’exte-
nuant calendari, per a jugadors
i clubs, dels partits de futbol de
la temporada vinent. PÀGINA 18

OPINIÓ

La tragèdia egípcia
“El règim de Mubarak va ser
dolent, però l’Egipte d’avui és
pitjor. Els seguidors del règim
ara deposat clamaven que calia
donar-li temps. Però la situació
econòmica continua empitjo-
rant. La llei i l’ordre han desapa-
regut i el país s’ha tornat ingo-
vernable. Les últimes manifesta-
cions han estat menys violentes
del que es temia, però això pot
ser només el començament”. El
firma Walter Laqueur. PÀGINA 19

TENDÈNCIES

Pla per l’anglès
Ensenyament activarà el curs
vinent un pla de xoc per millo-
rar l’anglès a l’ESO que s’inicia-
rà en alguns centres amb un
programa de plurilingüisme
que es vol estendre a tots els
instituts catalans. PÀGINA 26

CULTURA

Earth, Wind & Fire
El popular grup de Chicago va
actuar ahir al Festival Jardins
de Pedralbes i va desplegar
la seva fusió de ritmes funk,
soul i ecos brasilers recollits
al seu últim àlbum. PÀGINA 32

ESPORTS

Victòria de Vettel
El pilot de Fórmula 1 Sebastian
Vettel (Red Bull) va ser ahir
profeta a la seva terra, Alema-
nya, i va aconseguir una victòria
que desfeia un malefici: feia sis
anys que cap alemany no gua-
nyava davant el seu públic.
Vettel, a més, es va distanciar
en punts de Fernando Alonso
(Ferrari). L’asturià va protagonit-
zar una bona cursa remuntant
del vuitè al quart lloc. PÀGINA 44

ECONOMIA

Previsions de l’FMI
El Fons Monetari Internacional
(FMI) podria retallar el seu pro-
nòstic de creixement mundial a
causa de la situació de les econo-
mies dels països emergents.
Christine Lagarde creu que el
2013 el creixement podria ser
inferior al 3,3%. PÀGINA 52

c

M ARIANO Rajoy va anar ahir a clausurar el
campus FAES –el laboratori d’idees des
d’on opera José María Aznar, amb qui
manté discrepàncies de fons i de forma

que s’han fet evidents en els últims temps– a defensar la
seva política, d’una manera molt especial l’econòmica, i es
va trobar que l’extresorer del PP Luis Bárcenas, avui con-
victe en el centre penitenciari de Soto del Real, estava
indirectament en totes les edicions digitals llançant noves
acusacions de finançament il·legal contra el seu expartit. I
això que Rajoy no va anar a predicar pessimisme a la FA-
ES, sinó a proclamar que, sense que Espanya vagi bé, va
millor, i que, com qualsevol estudiant, en donarà compte
a final de curs... No quan han passat divuit mesos d’una
legislatura que vol que sigui de quatre anys i en un mo-
ment que moltes de les mesures econòmiques estan do-
nant, a parer seu, només els primers resultats. No hi va
haver promesa de rebaixa d’impostos ni immediata ni a

mitjà termini, encara que és sabut que el PP vol una refor-
ma fiscal important que intentarà que entri en vigor el
2015 perquè sigui “seriosament percebuda” pels ciutadans.
És curiós el que passa amb els impostos: tots diuen que
els voler abaixar i no fan més que apujar-los. L’últim a
apuntar-se a la festa, el secretari general d’ERC, Oriol Jun-
queras, que ara diu que defensa la baixada de l’IRPF, que
a Catalunya arriba a un tipus màxim del 56%. Esperarem
per felicitar-lo el dia que ho porti al Parlament i contrares-
ti així totes les pujades, que no són poques, que ha propo-
sat. Però tornem a Bárcenas: quan –més enllà d’unes de-
claracions– aportarà al jutge Ruz tota la documentació
que un dia diu que té i l’endemà ho nega?

c

c

Ajuda per a l’autisme

c

BodadeMarcGasol
iCristinaBlesa

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 72

PENSEM QUE...

L’amistós retrobament

L’Ametlla i
el parc eòlic
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L es paraules van ser fermes a l’interior del centre
Fray Luis de León a Guadarrama (Madrid), on la
setmana passada es va celebrar el Campus FAES,

però la rebuda i el tracte d’Aznar i Rajoy van ser més
que calorosos. Tenen les seves diferències, però es res-
pecten molt mútuament. Quan el president del govern
va arribar ahir al lloc on havia de clausurar el campus de
la fundació popular, Aznar va anar de seguida a rebre’l a
la porta del seu automòbil. L’encaixada va semblar since-
ra en la distància del cordó de seguretat i a tots dos se’ls
veia relaxats malgrat la tensió entre l’un i l’altre de les
últimes setmanes. Xerrant amistosament van anar a
fer-se plegats les fotografies de rigor amb les lletres de
FAES de fons. Somriures i bon rotllo. A dins la cosa va
ser diferent, perquè una cosa són les maneres i una altra
de ben diferent el fons. Cadascun en les seves posicions.
Ahir li tocava a Rajoy mantenir-les. A Aznar li tocava
escoltar. Continuarà.

P siquiatres, neuròlegs, psicòlegs i neuropediatres
participen des de la sanitat pública en un projecte
per avançar en el diagnòstic del trastorn de l’espec-

tre autista (TEA) i per millorar la formació dels professio-
nals en aquest àmbit. Ho fan conscients que el moment
no és el millor, que les retallades afecten els pressupostos
dels seus departaments, i que l’àmbit de la salut mental
pateix a més una particular marginació. Però, tot i això,
l’esforç personal d’una sèrie de professionals permet su-
plir els dèficits que hi ha en els serveis escolars, socials i
sanitaris i que afecten especialment les persones autistes.
Una tasca que coincideix amb la que fan en paral·lel algu-
nes associacions com Asperger Catalunya o Aprenem.
També els qui dirigeixen aquestes entitats perceben que
la crisi impedeix a algunes famílies el pagament de les
quotes, però això no els impedeix mantenir uns serveis
de suport i suplir amb el seu voluntarisme els dèficits del
sistema. Tot un exemple.

La liquidació de les primes
a les energies renovables
ha guillotinat el projecte,
impulsat per l’Institut de
Recerca en Energia de
Catalunya (IREC), d’ins-
tal·lar un parc eòlic davant
la costa de l’Ametlla de Mar.
El parc havia d’obrir noves
perspectives al sector i im-
pulsar la indústria eòlica.

Rajoy a laFAES
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En la més es-
tricta intimitat,
Marc Gasol i
Cristina Blesa
es van casar
ahir en una
masia a prop
d’Arbúcies.
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