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Esforç veïnal per
la salut dels nens
ENTITAT · Petits Somriures atenua les mancances sanitàries d’infants en risc
del Camp de l’Arpa del Clot PROPER · Rep recursos de gent i comerços del barri
Aleix Mateu
BARCELONA

N

ens, barri i salut són les
consignes amb què treballa Petits Somriures.
És una iniciativa creada per un grup de veïns
del barri Camp de l’Arpa del Clot
amb la voluntat de cobrir les mancances sanitàries dels infants les famílies dels quals no es poden permetre tractaments mèdics que la
Seguretat Social no cobreix. Les
ulleres, les plantilles o els empastaments de queixal són algunes de
les necessitats que els infants han
de tenir cobertes “per poder desenvolupar-se amb igualtat amb els altres nens i nenes”, explica Olga
Martínez, membre del grup solidari nascut el 2012. Actualment, a
l’Estat espanyol, un 27,5% dels infants viu sota el llindar de pobresa,
tal com va denunciar Unicef en el
seu últim informe.
Els treballadors socials i metges
dels centres de salut públics són els
encarregats de detectar les mancances dels nens i d’avisar Petits
Somriures perquè gestionin l’ajuda
sanitària pertinent. A part d’aportar els diners necessaris, l’entitat
exerceix de pont entre famílies i
metges i és la encarregada de crear
aquesta xarxa. “Hem anat picant de
porta a porta en busca de col·laboració”, explica l’agrupació, per aconseguir professionals que es vulguin
acollir al projecte oferint un preu

BARCELONA

Oxfam Intermón Espanya
assegura que la reducció
de la bretxa salarial de gènere disminueix “molt
lentament” i podria trigar
més de 75 anys a desaparèixer. Per això ha reclamat als líders de G20 que
afrontin aquest assump-
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Estiu i alcohol

E

stiu: revetlles, Sant Fermí, festes majors, Saloufest,
beure al carrer, calimotxo, xibeca, pomada, combinats... Per a molts, festa és sinònim de consum abusiu d’alcohol. I aquestes begudes, ja siguin tradicionals en
la nostra cultura o importades, s’incorporen abusivament
amb normalitat en moltes celebracions. Les notícies sobre les festes navarreses de Sant Fermí podrien recollir
per igual els accidents per les enganxades de braus com
els comes etílics. Si has de conduir, no beguis, recomanen, però si un altre condueix ja et pots desfer la salut
mostrant-te d’una de les formes més humanament degradants: completament borratxo.
Es creu que l’alcohol és necessari per desinhibir-se i
passar-ho bé. Encara més greu és que sembla que si no
beus quedes exclòs del grup de companys. Segons l’enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament
secundari del Ministeri de Sanitat, un 30% dels estudiants de 14 a 18 anys s’ha emborratxat el darrer mes.
El veritable problema és un model d’oci, generalitzat en-

Una farmàcia de Barcelona. L’entitat Petits Somriures té el suport de vuit
dentistes, tres òptiques, dues farmàcies i una ortopèdia del barri ■ ORIOL DURAN

reduït per al tractament dels nens.
Actualment, hi participen vuit dentistes, tres òptiques, dues farmàcies
i una ortopèdia. “Nosaltres no coneixem cap de les famílies que ajudem; és anònim. Per tant, no hi ha
cap mena de discriminació”, explica
Martínez, que assenyala la confiança que tenen en els treballadors socials a l’hora de proposar els nens
que necessiten ajuda.
Aquest grup sense afany de lucre
obté els diners per pagar el material
mèdic mitjançant la col·laboració
veïnal i la proximitat: del barri per
al barri. Així doncs, a part dels donatius econòmics, posen parades al
carrer el primer dissabte de cada
mes, on venen objectes donats pels
comerços del veïnat i organitzen

una gran festa a la plaça de l’Oca el
mes d’octubre, amb actuacions, activitats per a nens i una tómbola solidaria, amb l’objectiu de recollir
fons per al projecte. Gràcies a
aquesta festa, l’any passat van
aconseguir recaptar 1.730 euros.
Petits Somriures va ajudar 53
nens l’any 2012, quan es va crear, i
des que ha començat el 2014, ja
n’han atès una cinquantena; per això, l’entitat es mostra entusiasta i
calcula que, al final de l’any, n’hauran ajudat un centenar, uns resultats “engrescadors i molt positius”.
Aquest grup va ser creat per socis
del Foment Martinenc, una associació del districte creada l’any 1877
amb esperit obrer i d’avenç ideològic dedicada a la difusió cultural. ■
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te en la propera cimera.
L’ONG adverteix que
els objectius de creixement del G20 no podran
materialitzar-se a menys
que s’apliquin polítiques
que tractin d’acabar amb
la discriminació i l’exclusió econòmica de les dones
en aquests països. La directora executiva d’Oxfam, Winnie Byanyima,

ha indicat que si la taxa
d’ocupació remunerada
de les dones fos igual que la
dels homes, el PIB dels Estats Units s’incrementaria un 9%, la de l’Eurozona, un 13% i la del Japó, un
16%. En la cimera de Los
Cabos (Mèxic), celebrada
el 2012, els líders del G20
es van comprometre a eliminar els obstacles que

impedeixen la plena participació social i econòmica de les dones.
No obstant això, Oxfam
assegura que s’ha avançat
“poc” en aquesta direcció i
que l’agenda per a la propera cimera d’Austràlia, a
finals d’any, “no recull
compromisos concrets sobre gènere”, i per això insisteix que cal abordar
aquesta discriminació de
forma seriosa. Oxfam reclama llocs de treball dignes per a les dones i eliminar les diferències salarials, així com fomentar
mesures favorables a la
conciliació familiar. ■

Un grup de joves, de nit en un carrer de Barcelona, xerra
entre llaunes de cervesa ■ GABRIEL MASSANA

tre molts joves, basat en el consum d’alcohol. La seva integració en la vida social del cap de setmana fa que no
hi hagi percepció de risc. La pressió de grup és un condicionant molt difícil de trencar en determinades edats, i
més si no hi ha altres alternatives.
Analitzar les conseqüències del consum abusiu no és la
nostra especialitat, i estem convençuts que el lector les té
clares, però sí és el nostre terreny d’actuació la relació amb
joves i mostrar-los models positius. Convé donar pistes
preventives i alternatives per deixar de considerar normal
el consum abusiu. Es pot limitar l’horari de venda a les festes, fer crides al consum responsable, sancionar certs
comportaments i limitar la durada de les activitats. Afavorir l’ús del transport públic
Convé donar pistes ha salvat moltes vides, però
això no pot servir per norper deixar de
malitzar comportaments
considerar normal addictius amb greus conseqüències per a la salut. Conel consum abusiu
siderem fonamental presentar models positius i oferir
alternatives de lleure sense consum. L’entorn social ha de
reconèixer l’adolescent que, des d’una autoestima suficient i uns models clars de conducta, sap passar-s’ho bé
sense cedir a la pressió del grup, sense repetir comportaments potser habituals, però en absolut normals o sans.
S’ha demostrat l’eficàcia de les polítiques antitabac,
ara cal avançar amb l’alcohol. La consciència del problema, no abaixar la guàrdia perquè són vacances i no admetre-ho com a acceptable, malgrat que pugui ser habitual,
és una mínima base per combatre un veritable problema
de salut que comença en l’adolescència.
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