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Mata l’exnòvia i la parella
tot i l’ordre d’allunyament
VIOLÈNCIA MASCLISTA w Una
dona i un home van ser trobats morts ahir, degollats, en
un domicili de la localitat
madrilenya de Villarejo de
Salvanés, pel que sembla a
mans de l’exnòvio d’ella, que
a l’hora de tancar aquesta
edició la Guàrdia Civil continuava buscant. El doble assassinat el van descobrir els
fills de la dona, un nen de
vuit anys i una nena de quatre, que en despertar-se van
anar al dormitori de la mare
i els van trobar tots dos banyats en sang. La Comunitat
de Madrid s’ha fet càrrec de
la custòdia dels nens. Segons
va explicar l’alcalde de la
localitat, el presumpte assassí –pare dels nens, segons el
primer edil– tenia una ordre
d’allunyament des de l’1

Aminata Sidibé i Isabel Sanz, la seva coach, fotografiades ahir a Barcelona

d’abril passat que hauria
incomplert en presentar-se
diumenge a la nit al domicili. Tant la dona com el seu
presumpte assassí són d’origen marroquí. Segons els
investigadors, els fets van
tenir lloc cap a les nou del
matí, en un habitatge del
carrer Clara de Palacios.
Fins allà van anar els serveis
d’urgències i la Guàrdia
Civil, que van trobar els
cadàvers d’una dona de 24
anys i d’un home d’uns 30.
Tots dos presentaven múltiples ferides defensives i ella,
a més, una ferida penetrant
a l’esquena. Amb aquesta ja
són vint-i-quatre les dones
assassinades per les seves
parelles o exparelles des que
va començar l’any. I dotze
nens orfes. / C.L.

KIM MANRESA

Culmina un programa que aparella directius i joves d’entorns vulnerables

Objectiu Aminata

ROSA M. BOSCH
Barcelona

A

minata Sidibé, de 19
anys, i Isabel Sanz, directora de l’hotel Hesperia Sant Just, han format parella durant els últims tres
mesos. L’Aminata, la més gran de
cinc germans arribats de Bamako
(Mali) fa vuit anys, és una de les
54 noies i nois que han culminat
el programa Coach de la Fundació Èxit que consistia a submergir-se en una empresa, en aquest
cas un establiment hoteler, per
conèixer el seu funcionament.
En aquest camí l’ha acompanyat
Sanz, la seva coach i entusiasta
cicerone. L’objectiu que persegueix aquest programa, que es
desenvolupa a Barcelona, Madrid, Palma i Saragossa, és que
els participants, per propi convenciment i no per imposició,
reprenguin la seva formació i continuïn estudiant.

Dels 800 joves
que han passat pel
programa Coach,
més del 70% han
reprès la formació
L’Aminata es va instal·lar amb
la seva família a Salt, però fa uns
mesos es va traslladar a l’Hospitalet, on viu amb uns familiars. No
havia manifestat gaire entusiasme pels estudis, detestava les matemàtiques, i després de suspendre quart d’ESO es va apuntar a
un programa de qualificació professional inicial (PQPI) d’hostaleria. Sidibé i Isabel Sanz van
tenir el seu primer contacte a Joves i Projectes per a la Inclusió
Social (JAPI), l’entitat del barri
de la Florida de l’Hospitalet en la
qual aquesta jove ha fet cursos de

jardineria, d’audiovisuals i de
monitora d’esplais. “Vam estar
tres hores parlant, coneixentnos. Després vam fer quatre sessions de quatre hores cadascuna,
tres a l’hotel i una a la seu central
de la cadena, on li vam ensenyar
com redactar un currículum,
com comportar-se en entrevistes
de feina, com interpretar una nòmina...”, explica Sanz. L’Aminata
comenta que el que més li va
agradar va ser la cuina i el restaurant de l’hotel, i és que ja ha de-

L’altre somni
del Mamadou
]Mamadou Saliaou, el
nen del Senegal que va
arribar a Barcelona amb
el repte de convertir-se
en un altre Messi, és un
dels rostres del programa Coach. Aquest projecte el va portar a una empresa de roba, on va detectar les seves qualitats
i els seus punts febles. I
els va treballar. Aquell
viatge amb vaixell fins a
la Península queda lluny.
Fa més d’un any que persegueix un altre somni,
la posada en marxa de la
seva pròpia organització,
Diandé África, per frenar
l’abandonament escolar
al seu poble, Casamance.
A Diandé l’acompanyen
algunes de les persones
que el van tutelar quan
va arribar a Barcelona,
entre elles Nacho Sequeira, director d’Èxit. Joves
d’entorns socials molt
fràgils, i que han fracassat a l’institut, són el focus d’aquesta iniciativa.
El repte és que tornin
als estudis.

cidit que vol dedicar-se a l’hostaleria, preferiblement als fogons.
“M’agrada cuinar, em surt molt
bé la lasanya, el tiramisú i un plat
de Mali semblant a la paella, però
amb carn. El cap de cuina em va
dir que ell també va començar
des de baix i sense estudis, però
que poc a poc va anar formant-se
i pujant”, explica amb timidesa.
“Vam dedicar la penúltima sessió a marcar objectius, després
d’haver passat per tots els departaments de l’hotel i veure el seu
funcionament”, afegeix Sanz. El
repte és aprovar amb un vuit un
PQPI per poder accedir directament a un grau mitjà d’hostaleria. La seva tutora de JAPI, Esther Navarro, confia en les seves
habilitats i destaca la seva capacitat de treball: “Cada tarda col·labora amb l’esplai de la Florida
com a voluntària, es dedica a
nens de tres i quatre anys, i els
caps de setmana treballa cuidant
una anciana”.
L’Aminata assenyala que
aquest programa li ha servit per
obrir els ulls i tenir més perspectiva, i Sanz, per la seva part, considera que ha estat enriquidor tant
a nivell personal com a nivell
d’empresa: “Tots els treballadors
de l’hotel ens hem mogut per un
objectiu comú: Aminata”.
El projecte Coach va culminar
ahir amb una sessió que va reunir
les 54 parelles, entre les quals la
formada per Edurne González,
de 17 anys, i Freddy Torres, responsable d’Imatge i So d’Fnac-El
Triangle. La timidesa de l’Aminata contrasta amb la gosadia de
l’Edurne, de Nou Barris, qui després d’analitzar diferents sortides laborals ha arribat a la conclusió que el que vol es estar de cara
al públic. Per això vol començar
un curs de vendes.
Des del 2008, 800 joves d’entre
16 i 21 anys han participat en
aquest programa, més del 70% dels
quals han continuat estudiant.c

Serena Williams intervé en el vídeo de la campanya

Les tennistes, contra la violència masclista

CIUTADANS w Algunes de les millors tennistes del món, com
Serena Williams, Na Li i Agnieszka Radwanska, presten la
seva veu i imatge en una campanya contra la violència masclista, de la Fundación Mútua Madrileña. Els missatges es
difonen durant l’Open de Tennis de Madrid. / Redacció

L’OMS declara emergència sanitària
per la propagació de la pòlio
SALUT w L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va decretar ahir l’emergència sanitària internacional per l’augment de
contagis de la pòlio. L’any passat, el 60% dels 417 casos de
poliomielitis es van originar per contagi transfronterer, la
qual cosa eleva el risc que la malaltia continuï estenent-se
més enllà dels 10 països en els quals el virus és present.
L’OMS insta els governs dels deu països afectats a vacunar
tots els residents i viatgers. / DPA

Un capellà diu que abans l’home pegava
i no matava la dona per “sentit moral”
VIOLÈNCIA MASCLISTA w El
rector de Canena (Jaén) va
afirmar aquest diumenge,
durant la seva homilia a missa de primera comunió, que
fa trenta anys “potser un home s’emborratxava i arribava
a casa seva i pegava la dona,
però no la matava com avui”,
la qual cosa va explicar “perquè abans hi havia un sentit
moral”, uns “principis cristians”, i “avui no n’hi ha”.
Així ho va indicar a l’església
parroquial de la Inmaculada
Concepción, on va apuntar
que en l’actualitat “hi ha més
crims, hi ha més violència,

hi ha més droga, hi ha més
assassinats, hi ha més violència de gènere, hi ha més de
tot i coses així”, segons apareix en el vídeo de la televisió local per cable TDFran
recollit per Europa Press.
El capellà creu que abans
l’home pegava però no matava la seva dona perquè “sabia
que hi havia un cinquè manament que deia no mataràs”.
Tot i això, “avui, com que no
sap ningú què són els manaments ni si hi ha frontera
entre el bé i el mal, doncs
cadascú d’allò seu en fa el
que vol”. / EP

