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La intervenció econòmica de l’Estat
aboca a l’abisme el tercer sector

Entitats d’atenció a la drogodependència o a la salut mental temen no cobrar subvencions endarrerides
Opinió

ELENA FREIXA
BARCELONA

Desenes de programes d’atenció a
les drogodependències, de salut
mental, de VIH, projectes de voluntariat social i d’igualtat efectiva entre homes i dones tenen avui un
gran interrogant pel que fa a la seva continuïtat i dubtes, fins i tot, sobre com pagaran les nòmines i els
deutes adquirits aquest any, mentre
esperen les subvencions del Govern
que encara no han arribat. La intervenció dels comptes de la Generalitat el 20 de setembre ha paralitzat
pagaments i subvencions, i el conflicte polític ha aturat les convocatòries de subvencions encara pendents de publicar d’alguns departaments, que ja anaven amb retard.
L’escenari actual és un còctel perillós per a centenars d’entitats i
empreses sense ànim de lucre que
porten tot l’any funcionant confiant en uns recursos que ara, potser,
no acabin arribant, alerta la Taula
d’Entitats del Tercer Sector. Juntament amb La Confederació (la patronal d’empreses socials), han fet
arribar una carta al ministeri de Sanitat i al d’Hisenda alertant dels riscos que suposa el bloqueig per a
l’activitat diària de les entitats i les
persones que atenen. A la carta, a la
qual ha tingut accés l’ARA, hi detecten, de moment, 500 entitats afectades per l’aplicació del 155 i quatre
àmbits amb programes afectats: el
de voluntariat i acció cívica, el de joventut, el de salut mental, addiccions i VIH i el d’igualtat entre homes
i dones. “Hi ha molts projectes que
tenen la viabilitat en risc”, avisa el
president de La Confederació, Joan Segarra.
Risc de tancar programes

Un dels àmbits que pateixen especialment el bloqueig és el de l’atenció a les drogodependències. La
convocatòria de subvencions del
2017, que fa el departament de Salut, no havia sortit encara quan es
van intervenir els comptes i ara ha
quedat bloquejada. “Sempre anem
tard, però cada any cap al novembre es rebien, i són diners amb els
quals compten les entitats”, lamenta la presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències, Felisa Pérez. Critica la resposta
de Salut la setmana passada en una
reunió: “Ens van dir que aquest any
les subvencions ja no sortiran i que
miraran si al gener poden pagar
amb l’autorització del govern espa-

Podeu llegir l’article
de la nova presidenta
de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector i del
president de
La Confederació.
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nyol i amb caràcter retroactiu”. Les
quantitats pendents van dels
10.000 als 100.000 euros. Pérez
alerta que les entitats no resistiran
un any de despeses perquè en més
o menys mesura depenen
d’aquests diners públics per garantir el servei com fins ara l’han prestat. Hi ha una trentena d’entitats
en aquesta situació, vuit de les
quals també estan pendents de rebre la subvenció del Govern del
2016, que confien cobrar aviat.
Una d’aquestes entitats, que prefereix no donar el seu nom, explica
les dificultat financeres que travessa. El 80% del seu pressupost depèn
del finançament públic per fer tasques d’atenció a persones amb drogodependències i Salut els deu la
subvenció del 2016, i la convocatòria del 2017 no ha sortit. “Hem de
decidir si tirem endavant i tapem
forats mentre esperem que arribin
els diners o si comencem a tancar
programes que avui atenen consumidors actius i que són necessaris
per a la societat”, subratllen des de
l’entitat.
10 milions per a acció social

La Taula del Tercer Sector alerta que hi ha 500 entitats que atenen col·lectius vulnerables
que poden haver de retallar programes si no reben els recursos del Govern. FRANCESC MELCION

La Federació de Persones Sordes
tem haver d’acomiadar la plantilla
E.F.
BARCELONA

Fa quatre mesos que els 25 treballadors de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca)
no cobren. L’entitat, que ofereix
serveis i acompanyament a
aquest col·lectiu, no ha rebut els
500.000 euros de subvenció de la
Generalitat que li corresponien
aquest any i avisa que ja no pot
més. El 2017 s’està a punt d’acabar i l’actual crisi política els con-

demna a “la incertesa i el silenci” sobre possibles solucions a curt termini. El president de la Federació, Antonio Martínez, reconeix
a l’ARA que l’ofec actual pot
acabar, en el pitjor dels escenaris, en un tancament de l’entitat. “Ja hem estat plantejant als
treballadors les alternatives,
perquè no podem més”, reconeix
Martínez.
D’entrada, però, la Fesoca ja ha
anunciat una primera mesura de
protesta que consistirà en l’aturada
pràcticament total dels seus serveis

FESOCA

La federació Entitats Catalanes
d’Acció Social (ECAS) llança un advertiment: “Hi ha un perill real que
això sigui un procés en cascada i que
tot el que no està signat acabi desapareixent”, diu la presidenta, Sonia
Fuertes. De moment, 25 associacions que formen part de l’ECAS estan afectades pel bloqueig, amb subvencions compromeses que van des
dels 2.500 fins als 65.000 euros. Bona part dels recursos sortiran d’una
partida de 10 milions d’euros que ja
durant dues setmanes a partir del 13
de novembre. “Ja hem comunicat
que farem només serveis d’emergència o necessitats bàsiques”, explica el
president de la Fesoca. La mesura vol
ser un “crit d’auxili” a les administracions perquè reaccionin davant del
risc de perdre serveis molt importants que reben les persones sordes a Catalunya, afegeix.
L’entitat retreu a la Generalitat “una falta de responsabilitat” a l’hora de garantir els recursos a l’entitat aquest any i
afegeix que aquesta situació s’ha
agreujat molt ara que l’Estat ha
intervingut les finances catalanes i
tot ha quedat aturat.
La Fesoca és una federació amb
30 associacions afiliades que ofereix serveis a les 28.000 persones
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Un home va intentar matar ahir la seva exparella d’un tret
FERIDA GREU
PER UN TRET DE al cap i la va deixar ferida greu a Elda, al País Valencià.
L’home, que tenia una ordre d’allunyament, va atacar-la a
L’EXPARELLA
l’escola del seu fill quan ella anava a buscar el menor.

QUEDA LLIURE
EL DETINGUT
A SAGUNT

L’Audiència Nacional va deixar ahir en llibertat
provisional l’home detingut dilluns a Sagunt per captar
combatents per a l’Estat Islàmic. Els agents li van
trobar arxius pedòfils i els jutjats investigaran la causa.

TRIBUNALS
s’ha sol·licitat al govern espanyol
perquè la desbloquegi. Es tracta de
programes vinculats a l’acció cívica,
les entitats de lleure i joventut, entre altres àmbits.
Entre les entitats afectades en
aquest cas hi ha, per exemple, el Casal d’Infants, que té tres projectes
amenaçats. L’entitat havia de rebre
94.000 euros del Govern entre el
2017 i el 2018 –per primer cop els
programes eren plurianuals– per a
iniciatives de voluntariat, reforç de
formació i socialització de menors
en risc d’exclusió i també un programa de sensibilització que es fa a les
escoles per promoure el coneixement d’aquesta realitat. “Són projectes centrals per a l’entitat, que
beneficien milers d’infants i joves”,
subratlla la directora del Casal d’Infants, Rosa Balaguer.
També l’AFEV, una entitat de
voluntariat social, veu perillar el
seu programa més important: l’enTàndem, un projecte de mentoria
social. Es tracta d’una iniciativa
perquè aquests joves trobin “un referent positiu amb qui xerrar i sortir, rebre suport en tasques escolars
o bé orientació que a vegades no els
proporciona ningú més del seu entorn”, explica la responsable de
l’AFEV, Laia Bernúes. El programa
té 140 joves beneficiaris, però sense la subvenció –26.000 euros que
representen el 18% de tot el seu
pressupost– pot veure’s condemnat a empetitir-se.

Margarita Garau, la mare de la nena, abandonant els jutjats de Lleida en una imatge d’arxiu. SANTI IGLESIAS

Demanen presó per exhibicionisme
i pornografia als pares de la Nadia
La fiscalia sol·licita dos anys per aquests delictes, paral·lels a la causa d’estafa

Un model massa precari

Les entitats coincideixen que la situació actual deixa al descobert la
precarietat que tenalla el sector i
obliga a canviar el sistema de subvencions. “Moltes entitats arriben
allà on no pot l’administració, i això requereix un altre sistema de relació més estructural”, opina Fuertes. “No es pot aturar una activitat
que té una utilitat social tan fonamental”, critica. La directora del
Casal d’Infants també és crítica amb
el funcionament actual: “Et diuen si
tindràs els diners o no quan ja gairebé s’acaba l’any, quan ja està tot en
marxa i ja els has gastat”.e
sordes que hi ha a Catalunya. Els
serveis van des de la interpretació i la intermediació laboral fins
a l’atenció social, a les dones, a la
tercera edat i a col·lectius en risc
d’exclusió que, pel fet de ser
sords, arrosseguen una doble discriminació.
La Federació ha patit un descens d’efectius i pressupost important des que va esclatar la crisi financera el 2008. El 2010 la
Fesoca tenia 90 treballadors i
una facturació de dos milions
d’euros. Avui té 25 empleats i ingressa la meitat. El finançament
és públic i principalment prové
de la Generalitat. En menys mesura també rep recursos de la Diputació de Barcelona, l’ONCE i
l’Imserso.e

P.E.

BARCELONA

A finals de l’any passat es va descobrir que els pares de la Nadia, la nena malalta de tricotiodistròfia, haurien fet servir els milers d’euros recaptats per suposadament tractar la
seva malaltia en altres despeses que
no hi tenien cap relació. La investigació policial i judicial, a part de
confirmar que els progenitors haurien utilitzat la nena per lucrar-se,
va localitzar unes fotografies “de caràcter sexual” entre el material informàtic que es va confiscar. Llavors el jutge del cas va decidir obrir
una altra causa contra els pares de la
petita per exhibicionisme, provocació i explotació sexual de la nena.
Ara la Fiscalia de Lleida ja ha presentat la seva qualificació per
aquesta última causa: ha demanat
dos anys de presó per als pares de la
Nadia pels delictes d’exhibicionisme i tinença de pornografia infantil.
Pel que fa a la causa paral·lela pel delicte d’estafa, encara està pendent
que es fixi una data per al judici.
La fiscalia ha sol·licitat per al pare, Fernando Blanco –en presó provisional pel delicte d’estafa–, i per
a la mare, Margarita Garau, un any
de presó pel delicte d’exhibicionisme i un altre pel de tinença de pornografia infantil. També ha demanat que se’ls prohibeixi acostar-se a
la nena durant cinc anys, segons la

qualificació del ministeri públic que
va avançar Europa Press. L’escrit de
la fiscalia ha recordat que, durant
les investigacions pel delicte d’estafa amb la malaltia de la nena, es van
intervenir als acusats uns aparells
informàtics amb fotografies de contingut sexual. La fiscalia ha concretat que en 41 fotografies apareixien
els acusats mantenint relacions sexuals i que, compartint el llit amb
ells, hi havia la menor presenciant
les relacions. “En un altre grup de 15
fotografies apareix la filla dels acusats, sempre nua i en unes actituds
impròpies de la seva edat”, ha subratllat el ministeri públic en la seva
qualificació.
Quan els Mossos d’Esquadra
van trobar aquestes fotografies, els
acusats van defensar que les imatges de la petita despullada s’havien
fet per enviar-les a un dermatòleg,
perquè pogués fer un seguiment
d’una suposada patologia de la pell.
Pendents de l’estafa

La petició de dos anys de presó de
la fiscalia se sumarà a la que plantegi en la causa pel delicte d’estafa.
En el procés d’instrucció per l’acusació d’estafa, el jutge va acordar la
presó provisional comunicada i sense fiança per al pare i la llibertat provisional amb suspensió de la custòdia de la menor per a la mare. Per això, actualment la Nadia viu a Mallorca amb una tia materna. De fet,
la causa principal d’aquest cas és la

Prohibició
També
vol que no
s’acostin a la
nena durant
cinc anys
Fotografies
En 15 de les
imatges, la
petita apareix
en “actituds
impròpies”

de la presumpta estafa dels pares
de la petita, que es calcula que
haurien dilapidat uns 600.000
euros dels més de 900.000 euros
recaptats per suposadament
tractar la malaltia de la nena. Per
a aquesta causa, el jutge va ordenar diverses diligències per comprovar la veracitat de les dades
que els pares de la Nadia havien
fet públiques sobre la filla, fins i
tot si pateix una tricotiodistròfia
des del seu naixement.
El magistrat també acusa els
pares de la Nadia de perjudicar la
menor –que l’abril que ve farà 13
anys– amb uns mètodes que ratllen la mendicitat, per no proporcionar-li el tractament mèdic
adequat o per mediatitzar-la de
manera “insostenible”, per aconseguir generar compassió i que la
beneficència permetés costejar
el seu “alt nivell” de vida. Els pares de la Nadia havien popularitzat la nena amb freqüents aparicions als mitjans per demanar
fons per al seu tractament mèdic.
Els progenitors van ser detinguts
el 7 de desembre, quan, segons el
jutge, havien planejat fugir d’Espanya. Fins llavors havien viscut
a Fígols, al Berguedà.
La Generalitat es va presentar
com a acusació particular del cas
amb l’objectiu de representar els
interessos de la menor i poder seguir de prop els diferents passos
del procediment.e

