La batalla contra l’exclusió
EL TERCER
SECTOR
EN XIFRES
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A Catalunya hi havia el
2011 6.800 entitats socials,
el 10% menys que el 2007.

TONI SUST
BARCELONA

L

es entitats socials catalanes
s’enfronten a la pitjor realitat en 30 anys. Veuen com
l’Estat del benestar es va desfent, i ho han d’assumir i buscar alternatives. Això han fet, seguir endavant com han pogut, cada dia una
ajuda menys, cada dia una necessitat més. Les últimes dades conegudes, del 2011, reflecteixen un augment quasi en paral·lel de la xifra de

persones ateses (2,1 milions, 430.000
més –el 25%– que abans de la crisi) i
la dels 300.000 voluntaris, que havia
crescut el 22% i pràcticament triplicava la del personal contractat.
En aquesta situació, la federació
Entitats Catalanes d’Acció Social
(ECAS), centrada en la lluita contra
l’exclusió social i la pobresa, va celebrar fa dies el seu 10è aniversari amb
un acte i un vídeo sobre la seva activitat que comença amb preguntes a
gent del carrer sobre què són les en-
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Les organitzacions atenien

aquell any 2,1 milions de persones,
430.000 més que abans de la crisi.

titats socials. El 99% és incapaç d’explicar-ho.
Les 6.800 entitats de totes les
branques agrupades en la Taula del
Tercer Sector constitueixen una barrera entre la precarietat i la classe
mitjana, per resumir-ho així. Però
és una barrera invisible. Donar-se a
conèixer és potser el principal repte
del sector.
CRÍTICA CONSTRUCTIVA / La presidenta

d’ECAS, Teresa Crespo, afirma que
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El sector suposava el 2,8% del
PIB català i comptava amb 102.000
contractats i 300.000 voluntaris.

l’organització sempre ha vetllat per
estar a prop dels que pateixen. També, diu, fa «crítica constructiva» sobre les retallades: «Demanem als poders públics que donin prioritat a accions clares i urgents en defensa
d’unes polítiques socials que garanteixin els mínims per a una vida digna a tota la ciutadania, i els instem a
desenvolupar un Estat del benestar
en benefici de totes les persones».
ECAS i la resta d’integrants de
la Taula acumulen deutes de diver-

A parir amb el testament
Una guatemalenca relata entusiasta com va afrontar sola la maternitat gràcies al suport de
Salut i Família, després que la seva parella la fes fora de casa al saber que estava embarassada
RICARD CUGAT

T. S.
BARCELONA

María, guatemalenca, no es diu així, s’estima més reservar la seva
identitat. Té 35 anys i un bebè de
vuit mesos i galtes rodones. Va anar
a parir sola, encara que no de buit:
portava a sobre el seu testament.
Com que el pare no va reconèixer
la criatura i ella no té papers, el bebè va ser apàtrida uns mesos. Espanya no va voler donar-li la nacionalitat. Al final, Guatemala l’hi
va oferir i la seva mare explica que
sovint li diu: «Fill, hauràs d’aprendre a menjar frijoles, perquè només
Guatemala et va voler».
Quan fa un any i mig es va quedar embarassada, tenia feina com
a assistent en una clínica: va estudiar al seu país. I esperava la seva
regularització. Quan va saber que
estava en estat, l’hi va explicar a la
seva parella. En aquell moment va
començar el seu dia més dur, el que
li va canviar la vida. «A les onze de
la nit l’hi vaig dir. A les set del matí em va fer fora de casa. A les nou,
una llevadora em va aconsellar recórrer a Salut i Família».

Maltractada
La María era maltractada pel seu
company, però no va voler denunciar-lo, cosa que lamenta per la cobertura legal que li hauria ofert. Es
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ses administracions. Al desembre
sumaven 640 milions. S’espera que
aquest mes comencin a cobrar-se les
relacionades amb concerts i subvencions autonòmiques gràcies a fons
estatals previstos per pagar a proveïdors. Un alleujament contrapesat, per exemple, amb la retallada en
ajuts per a residència a dependents.
Mentrestant, aquestes entitats, els
treballadors i voluntaris, segueixen
lluitant en la trinxera social. Aquí en
teniu quatre exemples. H

ment». El nen hauria quedat sota la tutela de l’Administració, en
aquest cas, del Govern català.
María no dubta a l’assenyalar
com va poder tirar endavant: «El
pare del meu fill es diu Salut i Família». L’entitat que la va acollir ofereix una ajuda integral a les dones
que ho necessiten: legal, mèdica,
material. La seva directora general, Elvira Méndez, somriu satisfeta mentre escolta la María. No hi ha
millor forma de saber que un ha fet
el que havia de fer que escoltar la
mare. «Aquesta entitat és proelecció», diu Méndez de les embarassa-

María
USUÀRIA DE SALUT I FAMÍLIA

«A les onze de la nit
li vaig dir que estava
embarassada.
A les set del matí
em va fer fora»

María, a qui no es veu,
amb Elvira Méndez,
directora de l’entitat.
mostra molt decebuda amb el servei
del 016, al qual va trucar diversos
cops quan estava en el seu pitjor moment i on li van dir, assegura, que
només la podien ajudar si hi havia

constància del maltractament físic.
El cas és que es va quedar sola i
que va haver de deixar la feina. I que
va anar a parir amb un testament
que deia que si morís en el part, en-

treguessin la criatura a la seva germana o a la seva millor amiga. Tampoc eren ordres terminants: «La Generalitat només estava obligada a
tenir en consideració aquell testa-

des que arriben a demanar ajuda.
Si decideixen tenir el fill que esperen, les recolzen perquè ho aconsegueixin. Si decideixen interrompre l’embaràs, també les recolzen.
La María prepara el retorn al seu
país. Espera que el judici pendent
per la paternitat del seu fill permeti per fi al nen accedir a la nacionalitat espanyola. «No vull diners. Vull
que el meu fill pugui tornar a Espanya a fer la carrera universitària o un
màster». I somriu triomfadora. H

