lerapeuuques uuicaues a

v.iiis, Santes Creus, Mas
deis l'rares, Ponts i ais Jaume Vilanova presideix Passociació Egueiro.
(1 nal re pisos de suport,
tots a Valls, una mitjana
malgrat la crisi "no ha vade 150 usuaris i donen
riat el nombre de persones
Taita a 15 o 20, "la resta
que l'Administració de Jusmarxa abans de complir el
ticia ha enviat a l'associaprograma, que té una dució a complir les MPA. En
rada d'un any i mig a dos".
aquest aspecte agraim molt
L'associació Egueil'esforc de les conselleries
ro porta ja alguns anys Les persones que
en el pagament deis concol-laborant amb el Decerts, per mantenir el serpartament de Justicia en reben terapia en
vei i per donar els minims
materia de Mesures Penáis aquest moment al
per continuar fent la nosAlternatives, amb la fina- centre Egueiro
tra tasca". El que si que ha
litat que els seus recursos
notat Egueiro és que "han
puguin servir com a cenempitjorat molt les conditres de compliment de
cions psicológiques, socials
les anomenades mesures
i económiques respecte a
penáis. En aquest sentit,
com arriben aqüestes perEgueiro ha ates al voltant
sones al centre. Malgrat
de 50 persones durant el
les retallades efectuades,
2012, i ha dut a terme al
Egueiro ha continuat ofevoltant de 180 atencions.
Segons Jaume Vilanova,

l'associació té a la carretera de Montblanc.
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rint la mateixa assisténcia
a aquelles persones que han
de donar compliment a una
execució penal".
El preu mitjá d'estada
a les comunitats terapéutiques d'Egueiro és de 1.500
euros mensuals, que financa
el Departament de Benestar
Social si son persones derivades deis centres socials i
del Departament de Justicia
si es tracta de mesures penáis alternatives.
L'usuari paga una part
en virtut de les seves rendes.
En aquest sentit, si fa uns
anys era un 10% els usuaris
que no podien pagar, ara ha
augmentat a un 2 5%.

Gerard

• "A Egueiro he recuperat el
que havia perdut"
Gerard, de 29 anys, está
complint el programa de
Mesures Penáis Alternatives, que preveu finalitzar
al juny vinent. Abans d'arriba a Egueiro, ha estat a
la presó. Explica que a
l'associació "he recuperat el que havia perdur"
i apunta que, en aquest
moment, "trabar una feina
és sinónim de teñir estabilitat i una tranquil-litat per
no tornar a recaure en la
drogodependéncia".

Basada m ai modé pedagógic

Sócrates
Educa

L E S C O L A INTERNACIONAL ARRIBA A LA SELVA DEL CAMP
De la Selva del Camp a l'Escola Internacional: l'EIC connecta amb les comarques de l'interior de Tarragona amb Autocars LLOSA.
Altres rutes des de l'Hospftalet de l'lnfant i Torredembarra a l'EIC
L'EIC és una escola plural, inclusiva i coeducadora, amb un model pedagógic basat en:
Internacionalitat: anglés, cátala, castellá i xinés. Multiculturalitat, mobilitat i mentalitat oberta.
Noves tecnologies.
La sostenibilitat el civisme i la formació a la persona.

Procés de matriculado per al
curs 2013-2014 obert
(P1 fins a 4art d'ESO)

Sessions informatives cada dímarts a les 17:00. Confirmado d'assísténcia amb cita previa al correu electrónic:
info@escolainternacional.org o al tel.: 977 325 620

