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El Govern vol “evitar
l’especulació” en
l’atenció social
N.V.

Dona, sola i pensionista, la baula més
feble de l’augment dels lloguers
El Sindicat de Llogaters exigeix la derogació de la llei d’arrendaments
NATÀLIA VILA
BARCELONA

BARCELONA

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va anunciar ahir que el
Govern impulsarà una llei de concertació social que harmonitzi la normativa existent, potenciï la qualitat i “eviti l’especulació” en els
serveis a les persones. Durant la seva intervenció en la clausura del VI Congrés del Tercer Sector Social, El Homrani va assegurar que l’objectiu és “clarificar, harmonitzar i establir un marc
normatiu sòlid per a la concertació social a Catalunya” i mantenir la bona col·laboració entre les entitats socials i l’administració. Unes
relacions que, segons el conseller, han permès
“desenvolupar una xarxa pública de serveis
socials especialitzats de primera magnitud”.
La futura llei es treballarà d’acord amb la
proposta que n’han fet la Confederació i la Mesa d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya. De fet, el sector social fa temps que reclama un nou model de col·laboració. Per això,
ahir les entitats van celebrar l’anunci i el van
considerar “un pas important per assegurar
que l’atenció a les persones queda fora de la lògica mercantilista per protegir els drets socials
i garantir la qualitat dels serveis”.e

Als 63 anys, la Maricarmen ha hagut
de començar una lluita aferrissada
per no quedar-se al carrer. Fa 30
anys que viu a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, els últims set en un
pis de 678 euros. Però ara els propietaris, l’empresa Inversiones Caboet –que té diversos negocis immobiliaris a la ciutat–, li han dit que no
li renovaran el contracte acollint-se
a la llei d’arrendaments urbans. “Volen doblar el preu del lloguer fins als
1.200 euros, i jo, amb la pensió de
viudetat, no puc pagar-ho; per això
em demanen que marxi, sense cap
alternativa”, explica la Maricarmen.
“Aquesta no és una situació excepcional”, denuncia Jaime Palomera,
portaveu del Sindicat de Llogaters.
Segons aquesta associació, les dones
soles i pensionistes s’han convertit en
les víctimes més febles dels anomenats desnonaments invisibles. “Són
aquells en què no intervé cap comitiva judicial, però l’inquilí es veu obligat a marxar perquè les condicions
que posa el propietari, normalment
grans tenidors, li són impossibles
d’assumir”, diu Palomera. Aquestes
dones, afegeix el sindicat, tenen més
complicat trobar una sortida perquè
no poden augmentar ingressos, i els
és més difícil compartir pis o trobar
altres opcions per internet.
Després de rebre la carta amb
l’avís de no renovació, la Maricarmen

La Maricarmen destina al lloguer tota la seva pensió i una ajuda de
300 euros; ara un fons ha decidit no renovar-li el contracte. CÈLIA ATSET

va intentar posar-se en contacte amb
els propietaris en diverses ocasions i
va demanar ajuda a la seva assistent
social i als serveis d’emergència d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, va decidir parlar amb
el Sindicat de Llogaters. “La meva
pensió és de 394 euros; Habitatge em
dona una ajuda de 300 euros mensuals per poder pagar el pis i sobrevisc
amb els diners que em deixa un bon
amic meu”, explica. Assegura que
mai ha deixat de pagar cap rebut.
“M’han dit que compleixo els requisits per accedir a un habitatge de
lloguer social, però hi ha una llista de
3.000 persones més davant meu”, lamenta. Segons el Sindicat, fins ara Inversiones Caboet no li ha donat cap

alternativa. L’ARA ha intentat posar-se en contacte amb els inversors sense obtenir cap resposta.
“Cal derogar aquesta llei que
va tirar endavant el PP perquè
promou l’especulació i ofega els
veïns; el govern espanyol hauria
de garantir el dret a un habitatge digne amb la limitació de l’especulació en aquest sector”, assegura Palomera, que manté que
ara això no passa perquè la norma “prioritza el dret de l’empresa d’obtenir un rendiment econòmic al dret del ciutadà de tenir
un habitatge”. Ahir, com a mínim, el sindicat va arrancar el
compromís del fons de revisar el
cas de la Maricarmen.e

Dentista municipal per als més vulnerables
GERMÁN ARANDA
BARCELONA

L’Anna Calvo té 69 anys, viu a Barcelona, és pensionista i té força clar
que si no fos pel servei odontològic
municipal no es podria pagar els
més de 3.000 euros que assegura
que li costarien les pròtesis, les infiltracions dentals i les fundes que
s’ha de posar, segons el pressupost
que li van fer en una clínica privada.
La seva dentista, la Deysi León, creu
que el càlcul és a la baixa i que el
tractament li podria sortir per més
de 5.000 euros.
Amb l’Anna Calvo, ja són 116 els
pacients atesos –en 267 visites– per
aquest nou servei públic i municipal
de Barcelona, que va arrencar al juliol i que, des de començaments de
novembre, s’ha instal·lat a l’antiga
seu de la mútua municipal Pamem.
Es preveu que s’hi arribin a fer
6.000 visites a l’any per completar
uns 2.000 tractaments, en unes
consultes que actualment tenen
tres metges. De moment l’odontòleg municipal atendrà adults amb
uns ingressos econòmics per sota

L’Anna Calvo durant la seva visita d’ahir al primer dentista
municipal de Barcelona, al carrer Viladomat. PERE VIRGILI

dels 529,28 euros mensuals (amb
170 d’addicionals per cada membre
més de la família).
El servei, que costa uns 370.000
euros l’any, compta també amb un
podòleg que s’espera que cobreixi
20 hores setmanals i arribi a un total de 2.600 visites anuals. Els pacients arribaran derivats dels serveis socials i hauran de tenir una
prescripció mèdica que expliqui que

tenen “necessitat de ser tractats
en un servei més enllà de la cobertura pública”, va explicar ahir
la comissionada de salut de
l’Ajuntament, Gemma Tarafa, en
la presentació del nou servei.
L’alcaldessa, Ada Colau, que també hi va assistir, va dir que “no està justificat que el dentista no entri en el sistema públic sanitari
universal”.e

