DETENCIÓ DE LA FUNDACIÓ CIBI

La Taula del Tercer Sector condemna
enèrgicament l’estafa de la Fundació CIBI: “És
intolerable embutxacar-se diners i utilitzar un
col·lectiu tan vulnerable com la infància”
● Reclama a les autoritats que vagin al fons de la qüestió i, a
partir de la informació sobre el cas, no descarta emprendre
accions legals.
● Avisa que la Fundació CIBI no representa en absolut a les
entitats del tercer sector: “Som entitats sense afany de lucre
amb una finalitat 100% social. La nostra màxima prioritat és
garantir els drets i les oportunitats de les persones en situació
de vulnerabilitat i aconseguir que tinguin una vida digna”.
Barcelona, 20 de juny de 2021.- La Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya, que representa 35 federacions que aglutinen més de 3.000
entitats socials catalanes que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les
desigualtats, condemna enèrgicament la presumpta estafa comesa per
part de la junta directiva de la Fundació CIBI. La Taula assegura que és
“intolerable embutxacar-se diners i utilitzar sense escrúpols un col·lectiu
tan vulnerable com el de la infància i, en especial, aquella que té
malalties” i espera que la justícia arribi al fons de la qüestió i depuri
responsabilitats. En aquest sentit, la Taula del Tercer Sector no descarta
emprendre qualsevol acció també en l’àmbit jurídic. “La manera d’actuar
reprovable dels responsables de la Fundació CIBI no representa en
absolut a les entitats del tercer sector, sense afany de lucre i amb una
finalitat 100% social” i recorda que són organitzacions amb una llarga
trajectòria, arrelades al territori i a la comunitat, que tenen com a
màxima prioritat “garantir els drets i les oportunitats de les persones en
situació de vulnerabilitat i aconseguir que tinguin una vida digna”. La
Fundació CIBI no forma part de les més de 3.000 entitats socials que
aglutina la Taula del Tercer Sector. A més, la Taula recorda que compta
amb un codi ètic i un de bon govern i conducta que vetlla per l’aplicació
dels principis ètics i que no permeten aquest tipus de comportaments.
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