4 LA VANGUARDIA

VIURE

DIVENDRES, 16 JUNY 2017

POBR ESA

Càritas ajuda un 6% més
de persones pels refugiats

Crisi a la Taula
del Tercer
Sector per la
gestió del seu
president

L’entitat detecta
un increment del
23% de ciutadans
que recorren a
l’economia
submergida aquest any
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Barcelona

L’arribada de persones que fugen
de la violència a Hondures, El Sal
vador i Veneçuela, principal
ment, però també de països afri
cans com Nigèria, ha fet que el
nombre d’usuaris de Càritas Dio
cesana de Barcelona (CDB) du
rant els primers cinc mesos del
2017 hagi augmentat en un 6% en
comparació amb el mateix perío
de del 2016. Així, aquest any de
moment 1.484 ciutadans proce
dents de zones en conflicte, un
13% més que durant tot el 2016,
han demanat ajuda a CDB.
Mercè Darnell, adjunta a acció
social de l’entitat religiosa, alerta
que si bé el 2016 el nombre de per
sones ateses es va reduir a 22.435,
davant les 23.913 del 2015, si es
manté la tendència d’aquests pri
mers mesos, el 2017 es tancarà
amb un increment de casos de po
bresa semblant a les xifres de fa
dos anys. Dels 16.718 ciutadans
que han recorregut a CDB fins al
31 de maig, el 57% han nascut fora
d’Espanya, i d’aquests, el 16%
s’han escapat de països on les ma
ras marquen la llei (Amèrica Cen
tral) o en altres en què la insegu
retat també és extrema.
Darnell va explicar ahir un cas
que reflecteix el terror que patei
xen a Nigèria, país d’on procedei
xen 250 de les persones que
aquest 2017 han acudit a Càritas.
“Una dona a qui ja fa temps que
donem suport ens va demanar
ajuda per salvar la vida de la seva
mare i d’una germana, que van ser
atacades a casa seva, a Benín City,
per un lladres. A la mare li van ta
llar la mà i a la germana li van ex
tirpar les parpelles. A l’hospital
de la ciutat nigeriana exigien el
pagament de la factura per aten
dreles, de manera que vam haver
de gestionar directament amb ells

CÉSAR RANGEL

La María, víctima de les maras al Salvador, intenta refer la vida a Barcelona amb la seva família

l’enviament dels diners per poder
operar la germana. Amb la mare
no es va arribar a temps i va morir
dessagnada; amb la germana sí”.
Altres dades alarmants que ahir
va posar sobre la taula Càritas en
la presentació de la seva memòria
del 2016 i d’un avanç dels primers
cinc mesos del 2017 és “l’augment
del 23% dels ciutadans que treba
llen en l’economia submergida;
del 30% dels que no tenen casa i
del 22% dels que viuen de rello

gats”. Així mateix, les persones
sense autorització de residència
s’han incrementat un 43%, i els
que viuen sols, un 19%.
Salvador Busquets, director de
CDB, va subratllar que el 77% dels
usuaris de l’entitat en edat laboral
estan a l’atur i que el 16% que tre
ballen no reben un salari suficient
per subsistir, cosa que perpetua la
situació de pobresa. Cal destacar
que el 60% dels contractes tem
porals són de menys de sis mesos,

2,4 milions de nens vulnerables
]És un dels problemes so

cials més importants a què
s’enfronta Espanya i, tot i
això, no es fa gaire per resol
dre’l. Parlem de la pobresa
infantil, la més dura perquè
s’ha comprovat que l’escasse
tat de mitjans i d’oportuni
tats frena el futur dels nens.
Els infants són les principals
víctimes d’una desigualtat
que no deixa de créixer
en aquest país malgrat la

recuperació econòmica. El
Govern central reconeix
que en aquest moment hi
ha 2,4 milions que estan en
risc d’exclusió social. Així
ho indica l’informe de l’Uni
cef Construint el futur. La
infantesa i l’agenda de desen
volupament sostenible 2030
a Espanya, que situa Espanya
en el lloc 28 de 41 en el ràn
quing de països rics pel que
fa a l’erradicació de la pobre

La bassa on va morir ofegat un nen
de 10 anys no permet el bany
SÍLVIA OLLER
Girona

L’Ajuntament de Girona va re
cordar ahir que està prohibit ba
nyarse a la bassa on aquest dime
cres un nen de 10 anys va morir
ofegat. Malgrat que el petit es
tanc, creat artificialment fa una
dècada, està delimitat per unes
tanques de fusta, no té cap senyal
que indiqui la prohibició expres
sa del bany. Únicament l’orde

en alguns casos d’unes quantes
setmanes o fins i tot de dos o tres
dies.
Tot i que en el 2016 CDB va
prestar serveis a 1.478 persones
menys que el 2015, els ajuts eco
nòmics van pujar un 7% i van
superar els 2,5 milions d’euros, a
raó d’una mitjana de 882 euros
per família, per contribuir a pagar
el lloguer, les factures de la llum i
de l’aigua, els transports, el mate
rial escolar...c

nança de civilitat del Consistori
concreta que està prohibit ba
nyarse en tots els espais aquàtics
no autoritzats expressament,
com poden ser les basses de les
Hortes de Santa Eugènia, un dels
pulmons verds de la ciutat, on va
tenir lloc el fatal accident.
L’Ajuntament estudia la possi
bilitat de senyalitzar més bé l’es
pai on va morir el menor perquè
quedi clar que la bassa no és apta
per nedearhi ni ferhi altres acti

vitats recreatives, com pescar.
Ahir el regidor de Paisatge i Hà
bitat Urbà, Narcís Sastre, va asse
gurar que no tenia constància que
hi hagués persones que es ba
nyessin en aquest petit estany, i
va afegir que totes les basses que
es van crear artificialment en
aquest lloc tenen només una fun
ció ecològica.
El nen, veí de Girona, va anar
fins a les Hortes de Santa Eugènia
amb dos companys de l’escola,

sa, el mateix lloc que ja ocupa
en el rànquing de la reducció
de la desigualtat. L’accés a la
sanitat (tercer lloc), l’educa
ció (dotzè) i la baixa taxa
d’homicidis infantils perme
ten equilibrar la balança
global, situant Espanya en
la posició 21 de l’índex glo
bal. Però això, segons asse
nyala l’Unicef, no pot amagar
les grans ombres que hi ha
al sistema. / Celeste López

malgrat que només ell va decidir
banyarse. Els amics van donar
l’avís d’alarma quan van veure
que el menor no sortia de l’aigua.
Un informe sobre ofegaments
de menors, elaborat per l’Escola
Segoviana de Socorrisme i l’em
presa de cobertes de piscina
Abrisud que es va fer públic ahir
revela que la demarcació de Giro
na és la província catalana que
concentra un nombre més alt de
víctimes mortals els últims cinc
anys. Entre el 2013 i el 2017 es van
registrar 11 víctimes; a Barcelona
i Tarragona, tres, i a Lleida, dues.
El 2016 va ser un any especial
ment negre, ja que dels sis nens
ofegats a Catalunya cinc van mo
rir a Girona. Segons l’informe, el

La majoria de membres de la
junta de la Taula del Tercer Sec
tor han demanat la dimissió del
seu president, Oriol Illa, perquè
hi han perdut la confiança a cau
sa de les reiterades decisions
unilaterals que ha pres. La junta
està integrada per onze mem
bres dels quals vuit han expres
sat formalment la seva oposició
que Illa continuï al capdavant de
la Taula. El principal argument
és que no consensua les decisi
ons ni el posicionament públic
de l’entitat.
“Ja fa temps que la cosa no
funciona, però no hi ha hagut
manera d’arreglarho; l’única
solucióéslaconvocatòriad’elec
cions anticipades de manera ur
gent. El més important és no
fer mal al sector”, va manifestar
ahir Teresa Crespo, presidenta
d’ECAS, una de les set entitats
que han firmat la carta en què
s’exigeix la seva dimissió per
evitar arribar a un vot de censu
ra.LesaltressignantssónCocar
mi, Cooperatives d’Iniciativa
Social, Dincat, ECOM, Federa

La majoria
d’integrants de la
junta de la Taula
exigeixen la dimissió
d’Oriol Illa
ció Catalana de Voluntariat i
FundacióPereTarrés,alesquals
es va afegir posteriorment la Fe
daia. Les entitats li retreuen les
seves “declaracions polítiques
molt significades passant per alt
les línies consensuades per la
Taula”. Illa va arribar a la presi
dènciadelaTaulafadosanysdes
de la militància d’ERC; anterior
ment havia estat cap de gabinet
de JosepLluís CarodRovira a
la vicepresidència del Govern.
Ahir va refusar fer declaracions,
tot i que en l’assemblea del 13 de
juliolespreveuconvocarunpro
cés electoral en què ell no es pre
sentaria, segons va proposar en
una carta recent.c

43% dels ofegaments mortals te
nen lloc en piscines privades, se
guides per les defuncions en em
bassaments o rius (31%) i en plat
ges (19%). L’edat mitjana de les
víctimes oscil∙la entre els 2 i els
4 anys.
Des que va començar l’any, a
Espanya un total de 13 menors
han mort ofegats al medi aquàtic,
una xifra que representa un 62%
més que el mateix període de
l’any anterior. Els experts alerten
que la majoria d’ofegaments in
fantils tenen lloc quan hi ha una
relaxació en la supervisió del me
nor. També adverteixen que un
nen es pot ofegar en menys de dos
minuts i en només 15 centímetres
d’aigua.c

