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L’alcaldessa Colau, el president Torra i la presidenta de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector, ahir durant l’aniversari. MANOLO GARCIA

Quinze anys de lluita
per la integració
Torra elogia la feina de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector: “No ens heu fallat”
GERMÁN ARANDA
BARCELONA

Quan es tracta del tercer sector, fins
i tot els dies de celebració toca lluitar
i reivindicar-se. No va ser diferent en
el quinzè aniversari de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, que es
va celebrar ahir amb la presència del
president de la Generalitat, Quim
Torra; l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, i una nodrida representació de
les 35 federacions i 3.000 entitats no
lucratives que lluiten contra les desigualtats i a favor de la inserció social.
Minuts abans de l’acte, un home
amb una discapacitat física i un treballador del Govern discutien a propòsit de la falta d’ajuts. A l’escenari,
també reivindicatiu, va obrir l’acte el

jove Marc Buxaderas, de 17 anys, que
va explicar amb humor el dia a dia de
moure’s en cadira de rodes. Va recordar com, fa poc, quan havia d’anar a
fer la selectivitat des de Manresa fins
a Barcelona, no va poder pujar en uns
quants autobusos perquè els xofers
no sabien activar la rampa. “En
aquests moments se’t desperta la bilis sindicalista de la pàtria discapacitada”, va exclamar.
Però també els discursos polítics,
com el del president Torra, van posar
l’accent no només en l’esforç de les
entitats, sinó també en el camí per recórrer. “Ens heu ajudat en els moments més difícils, hi heu sigut i no
heu fallat”, va dir, agraint a les entitats
socials la feina feta, però va ressaltar
que encara s’ha de treballar “perquè
els lligams [amb el Govern] siguin

més forts”. Torra va recordar que
“a principis de segle” començava la
feina de la Taula per pressionar
per millores socials i va recordar
que Catalunya “és un país amb una
gran implicació de la societat civil,
que ha hagut de compensar moltes
vegades la greu vulneració de drets
humans que ha laminat la democràcia i l’autogovern”.
En aquest sentit, l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, va recordar
la necessitat “del desplegament de
la renda bàsica garantida, lluita
històrica del moviment associatiu”. Colau va dir que Barcelona i
Catalunya “han demostrat una
gran resiliència i cohesió social”
en moments difícils com la repressió de l’1-O o els atemptats de
la Rambla. També va dedicar un
record a la consellera Dolors Bassa, empresonada: “Segur que li
agradaria ser aquí; esperem que
aviat tots els consellers puguin ser
al carrer i que s’acabi aquest despropòsit jurídic”.
A més, l’alcaldessa va felicitar
la Taula pel “gran consens per
fer front a les desigualtats” i per
la pressió que fan perquè els
èxits conquerits “no siguin només paper mullat”. A l’acte també hi van assistir el conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani, i el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.
La presidenta de la Taula,
Francina Alsina, va reivindicar
que cal “avançar cap a un model
més comunitari basat en els principis de dignitat, capacitat i autonomia” i va ressaltar la feina de
“les entitats socials que prioritzen
el benestar de les persones i no el
benefici econòmic”. “Mentre hi
hagi persones que no tenen els
mateixos drets que la resta de la
ciutadania, la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social es manté intacta i ferma en el seu compromís”, va dir. A més, va recordar
que les entitats de la Taula han arribat a atendre un milió i mig de
persones amb la feina de 87.000
treballadors que han mogut l’1,3%
del PIB de Catalunya.e

MEDI AMBIENT

Denuncien que la urbanització de Begur és “il·legal”
MARIA GARCIA
GIRONA

La urbanització que es vol construir a la cala d’Aiguafreda de Begur és
“manifestament il·legal”. Així ho va
denunciar ahir l’advocat de la plataforma Salvem la Cala d’Aiguafreda,
Eduard de Ribot, que va enumerar
una quinzena d’irregularitats que
permetran construir 264 nous habitatges i tres hotels en 70 hectàrees
d’un dels últims espais gairebé verges de la costa begurenca.
Segons van explicar, la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) “no inclou
l’estudi de l’impacte ni ambiental,
ni paisatgístic ni de mobilitat; clas-

La cala d’Aiguafreda, a Begur, la
setmana passada. DAVID BORRAT

sifica boscos com a sòl urbà i permet edificar en terrenys amb un
20% de pendent”. Per tot això
van reclamar a l’Ajuntament que
desclassifiqués “tots aquests terrenys” i que no liderés “la urbanització d’aquesta zona”.
Els canvis urbanístics aprovats
per unanimitat en el ple de l’Ajuntament de Begur preveuen acabar
de dotar de serveis bàsics la urbanització de la cala d’Aiguafreda,
prevista des del pla del 1975. La
plataforma, formada per veïns i
entitats ecologistes, va advertir
que arribaran fins als tribunals
per aturar “un pla extremadament agressiu”. Ja han engegat
una campanya de micromecenatge per pagar-ne les despeses.e
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