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ELS IMPAGAMENTS OFEGUEN EL TERCER SECTOR CATALÀ

Una asfíxia de
640 milions
Les entitats socials llancen
un contundent al·legat contra
el deute de les administracions

La Generalitat respon que els
pagaments pendents de Benestar
no superen els 120 milions d’euros
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Coses de la vida

societat

La morositat de les administracions

Un deute públic de
640 milions asfixia
les oenagés socials
Les entitats reclamen 435
milions a la Generalitat, que
rebaixa la quantitat que deu
TONI SUST
BARCELONA

L

es entitats socials catalanes
van posar ahir per enèsima
vegada el crit al cel per la in·
estabilitat econòmica en
què viuen immerses després de més
d’un any de dificultats, retallades i
impagaments. Probablement, un
crit una mica més alt que els d’altres
vegades: van acusar el Govern català
de no considerar una prioritat l’ac·
ció social. I es van centrar en el tercer
apartat: el deute. La Taula del Tercer
Sector, que agrupa les organitzaci·
ons que es dediquen a l’acció social a
Catalunya, i la Confederació, col·
lectiu d’empreses socials, van pre·
sentar els resultats d’un estudi que
arriba a la conclusió que les admi·
nistracions públiques en el seu con·
junt deuen a les entitats catalanes
640 milions d’euros entre subvenci·
ons, concerts, contractes i convenis.
D’aquesta suma, 590 milions corres·
ponen a les administracions catala·
nes i 435 milions tan sols a la Gene·
ralitat.
L’estudi, una projecció elabora·
da sobre la realitat de 155 entitats
de les 7.500 que hi ha en total, ja es
va fer al mes de febrer passat, i lla·
vors el deute total es va calcular en
900 milions d’euros. Però no sembla
que sigui una qüestió de 600 o 900.
Ni que la reducció d’aquest deute
sigui un alleujament considerable,
perquè a aquestes altures les oena·
gés estan més castigades que llavors
i perquè aquest deute altera el dia a
dia d’una entitat. Al contrari, la si·
tuació és cada vegada més dolenta,
va explicar la presidenta de la Tau·
la, Àngels Guiteras, que va compa·
rèixer amb el president de la Confe·
deració, Xavier Puig. Com a conse·
qüència de la dificultat per cobrar
i accedir al crèdit, el 90% de les enti·
tats s’han vist obligades a endarrerir
pagaments de nòmines.
/ Un 51% diu haver ha·
gut d’«ajustar la plantilla». El 20%
ha acomiadat gent i el 24% no ha
substituït treballadors de baixa, o
no ha reemplaçat els que es jubila·
ven, ha reduït salaris i fins i tot ràti·
os (nombre de treballadors per usua·
ELS EFECTES

els problemes de les entitats

El tercer sector considera
que l’acció social no és una
prioritat per al Govern català

ris) en els casos en què aquestes supe·
raven les exigències legals. Del total
del deute, uns 280 milions d’euros
corresponen a Benestar Social (en·
tre aquests diners hi ha els 70 mili·
ons del concert del juliol que no po·
drà pagar fins al 2013).
No és, com s’ha dit, el primer es·
tudi sobre deute amb l’anomenat
tercer sector. Tampoc han començat
ara les dificultats per a les entitats.
Però ahir el discurs va ser lleugera·
ment més dur. Les entitats socials
són les úniques que han patit reta·

La Generalitat
acumula tres
impagaments a la
sanitat concertada
33El Servei Català de la Salut (Cat-

Salut) deu en aquests moments a
la xarxa de centres sanitaris concertats de Catalunya (56 hospitals
públics i 120 centres d’assistència primària) un 25% del contracte assistencial corresponent al
mes de maig passat, més el 100%
de la factura del juliol i un 40% de
la del novembre. Cada mes de
concert equival a 345 milions
d’euros.
33 La Conselleria de Salut no ha

informat el sector concertat si
preveu abonar puntualment la
factura del mes de desembre, ni
s’ha pronunciat tampoc sobre la
possibilitat que abans que s’acabi l’any faci efectiu algun dels pagaments endarrerits. De fet, s’havia compromès a pagar el 10 de
desembre el 40% degut del novembre, abonament que no s’ha
produït. La situació econòmica
d’alguns centres concertats és
molt delicada, segons informen
fonts de sector. Salut únicament
està pagant de manera puntual
als centres adscrits a l’Institut Català de la Salut (ICS), vuit grans
hospitals i 265 CAP, el pressupost
dels quals queda designat en els
pressupostos anuals de la Generalitat.

llades sense protestar visiblement,
i encara menys, de manera contun·
dent. És més, fa tres mesos van accep·
tar participar en un acte amb el pre·
sident de la Generalitat, Artur Mas, i
el conseller de Benestar Social, Josep
Lluís Cleries, amb l’impagament del
juliol encara sagnant. L’acte va ser·
vir per escenificar l’aprovació d’un
pla de suport al tercer sector que es·
pecificava que aquest pla no costaria
cap euro a l’erari públic, de manera
que s’oferia a les entitats consells i
estratègies, més o menys elaborats
però gratis.
Guiteras sembla haver entès que
ja no hi ha opció de parar l’altra gal·
ta. Almenys no sense llançar alguns
missatges clars. «La nostra tasca no
és una prioritat per al Govern. Que
sigui una prioritat implica pagar el
que es deu». Al pròxim Executiu ca·
talà la presidenta de la Taula li de·
mana tres coses: que elabori un pla
per pagar el deute; el compromís de
mediar perquè les entitats bancàri·
es facilitin línies de crèdit a les oena·
gés i la garantia que noves retallades
no afectaran l’atenció a les famílies.
Tot i això, adverteix que ja a aques·
tes altures corre perill la qualitat de
l’atenció social. A Guiteras se li va
preguntar si Cleries ha de ser relle·
vat en la confecció del nou Govern,
i ella no ho va reclamar, però sí que
va esperar del pròxim Govern català
«més confiança i més credibilitat».
/ Fonts de Ben·
estar van advertir que alguns dels
números exposats per la Taula i la
Confederació són inexactes i «exage·
rats». Segons aquesta versió, els 280
milions d’euros de deute que l’es·
tudi atribueix al departament que
dirigeix Cleries serien «uns 80». I el
deute de 70 milions pel concert del
mes de juliol, només 40, ja que el de·
partament sosté que del pagament
mensual, uns 30 milions són per a
entitats de caràcter mercantil alie·
nes al tercer sector. Guiteras va re·
plicar que la Taula ofereix les dades
que li donen les entitats, i que si l’Ad·
ministració en té unes altres que són
les correctes, les comuniqui. La situ·
ació d’ofec de les entitats, va afegir,
és indubtable. H

El punt Òmnia de la Fundació Comtal, per a joves que busquen feina, ahir.

Un terapeuta atén una dona al centre que Ventijol té a Barcelona, ahir.

MATISOS DE BENESTAR

Sala d’estudi de la fundació La Salut Alta, ahir, a Badalona.
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gran barcelona 3 Pla d’enllumenat

intel·ligent encara sense pressupost r P. 31

LA PROPOSTA 3 Tres joieres artesanes

exposen creacions seves a Gràcia r P. 35
LLL

JULIO CARBÓ / martí fradera

FUNDACIÓ COMTAL 3 INSERCIÓ LABORAL D’ADOLESCENTS A BARCELONA

«Els ingressos són insuficients»
En barris com el de Ciutat Vella de
Barcelona, les entitats socials ja no
arriben a donar l’abast. «La deman·
da no para de créixer, però els recur·
sos cada vegada són més escassos»,
afirma Pep Munuera, cap de gestió
de la Fundació Comtal, per la qual
passen cada any més de 4.200 per·
sones en risc d’exclusió. «Possible·
ment la nostra situació encara no
és una situació d’asfíxia financera,
perquè en anys passats no hem ha·
gut de recórrer al crèdit bancari, pe·
rò l’augment del nombre d’usuaris
és tan gran que els ingressos ja co·
mencen a ser insuficients», explica
Munuera.
En aquests moments, indica, «els

impagaments de les administraci·
ons representen al voltant del 7% del
nostre pressupost». «Semblen pocs
diners, però per a nosaltres són fo·
namentals», assegura. Una de les
subvencions que han perdut aquest
any, per exemple, és la del Servei
d’Ocupació de Catalunya, que ha re·
duït les seves aportacions als progra·
mes per a joves.

Campanyes ciutadanes
Per intentar continuar endavant, la
Fundació Comtal, membre de la fe·
deració d’Entitats Catalanes d’Ac·
ció Social, treballa en l’ampliació de
les fonts de finançament. «A més de

presentar-nos, com cada any, a un
centenar de convocatòries d’aju·
des, estem provant d’establir col·
laboracions amb empreses priva·
des i preparem una campanya de
captació de fons dirigida a la gent
del carrer», indica el responsable
de gestió.
«Tenim molts voluntaris, sí. Ara,
ens farien falta més amics», afirma
Munuera. El voluntariat és una de
les claus per al funcionament de
l’entitat, que té un punt d’informa·
ció laboral (punt Òmnia), un ser·
vei d’assessoria jurídica, un centre
obert, cases de colònies i una uni·
tat d’escolarització compartida. M.
J. IBÁÑEZ

VENTIJOL 3 SUPORT PSICOLÒGIC A FAMÍLIES VULNERABLES

«Si segueix, no sé què farem»
Quaranta mil euros pendents de co·
brament per serveis prestats el 2011
(alguns d’ells pendents des del mes
de gener i febrer) i «ni un sol euro»
ingressat aquest 2012. El deute que
les diferents administracions (tant
les locals i comarcals com l’autonò·
mica) mantenen amb l’Associació
per a la Salut Familiar i Comunità·
ria Ventijol han col·locat l’entitat en
una situació financera molt, molt
delicada. «Hem reduït serveis, hem
ajustat plantilla i hem rebaixat sa·
laris», explica la directora, Carme
Bosch, però tot i així, admet, els pro·
blemes de liquiditat persisteixen.
«Si això segueix així, no sé què pas·
sarà», revela.

«La nostra principal font de finan·
çament són les subvencions públi·
ques: de consorcis locals i de depar·
taments de la Generalitat com ara
Benestar i Família i Salut. Fins fa uns
mesos també teníem ajudes de la
Conselleria de Justícia, però el con·
veni es va acabar el març passat i no
s’ha renovat», precisa l’administra·
dor de l’entitat.

Suport professional
A diferència d’altres oenagés, Venti·
jol, que atén cada any uns 1.200 be·
neficiaris, no en té prou amb la fei·
na només de voluntaris. Els seus em·
pleats són «professionals, tots ells

titulats en un màster en teràpia fa·
miliar, que es desplacen personal·
ment al lloc on hi ha una família
que necessita atenció». I això, per
descomptat, té un cost econòmic.
«El suport psicològic i psicotera·
pèutic que oferim a persones i fa·
mílies que es troben en situació de
vulnerabilitat requereix una espe·
cialització», detalla Bosch. Venti·
jol treballa, cada vegada més, «amb
persones que han passat a engrei·
xar el grup de la nova pobresa, fa·
mílies de classe mitjana que ara,
amb l’atur i les hipoteques, han
d’afrontar situacions psicològica·
ment molt difícils de suportar», in·
dica. M. J. I.

LA SALUT ALTA 3 ATENCIÓ A MENORS EN RISC D’EXCLUSIÓ A BADALONA

«Iniciarem el 2013 amb dèficit»
Berenen, fan els deures, assisteixen
a classes de reforç i juguen una esto·
na... Cada setmana, a la sortida del
col·legi, desenes de nens dels barris
La Salut i Llefià passen per les instal·
lacions que la fundació La Salut Al·
ta té en aquesta complicada zona de
Badalona, al límit amb Santa Colo·
ma de Gramenet. Fins a les vuit del
vespre, quan tornen a casa seva, els
nois, d’entre 6 i 14 anys, viuen unes
hores de certa normalitat. Si és que ai·
xò és possible.
«La seva situació és molt dura i
aquí, al centre obert, aconseguei·
xen un espai que, almenys durant
una estona, els allunya de les difi·

cultats familiars», explica Silvia Ca·
sado, directora de l’entitat. Tampoc
són fàcils les coses per a la fundació,
que gestiona un pressupost anual
d’uns 350.000 euros i atén al voltant
de 200 usuaris.

Donacions i mecenatges
Potser la sort de La Salut Alta és que
el gruix dels seus ingressos arriba de
mans privades, «de donacions parti·
culars, de petits mecenatges i de pro·
grames com el Proinfància de La Cai·
xa, de manera que l’aportació públi·
ca és del 40% dels recursos», precisa
la directora. I tot i amb això, assenya·

la, «encara que no tenim una de·
pendència forta de les administra·
cions públiques, el 2013 s’iniciarà
amb dèficit». «Fins a l’any passat,
les nostres finances estaven saneja·
des, però els problemes de tresore·
ria ja són ja urgents. No sé què pas·
sarà en els pròxims mesos», lamen·
ta Casado.
Al centre també hi assisteixen
les mares que porten els seus fills
a les activitats dels vespres. «Són
dones, moltes immigrants, que vé·
nen aquí a aprendre a escriure i,
després, quan ja han estat alfabe·
titzades, a aprendre castellà i cata·
là», destaca la directora. M. J. I.

