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TERCER SECTOR

Francina Alsina,
nova presidenta
de la Taula

casos, serà amb l’anàlisi posterior de
les destrosses quan se sabrà amb
certesa quin ha sigut el fenomen.
Posteriorment els aiguats van anar
avançant cap a les comarques més
centrals i al Garraf hi va haver aiguats sobtats de poca estona. A mesura que va anar avançant, la cadena
de tempestes va anar perdent força.
Més tard, un altre fenomen molt violent va afectar el Maresme i la Selva. Al voltant de les nou del vespre
una tempesta curta però molt forta
va descarregar pedra grossa en pobles com Tordera, Palafolls, Malgrat
i Blanes. També en alguns indrets
del Gironès l’aiguat va ser molt fort.

SELENA SORO
BARCELONA

Francina Alsina ha sigut escollida nova presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector
per als tres anys vinents, en unes eleccions que
es van fer ahir a la tarda al Museu d’Història
de Barcelona. Alsina ocuparà el càrrec en substitució d’Oriol Illa, que es va veure forçat a dimitir al juliol per desavinences amb una part
de la junta, que també va plegar per forçar-ne
la dimissió. Set de les 13 federacions que formaven la direcció de la Taula adduïen que Illa no
havia respectat els posicionaments pactats a la
junta sobre determinades qüestions.
Francina Alsina, voluntària a Arrels des de
fa 30 anys, es va imposar per un vot –14 contra
13, i una abstenció– a l’altra candidata, Núria
Carreras, degana del Col·legi de Treball Social de
Catalunya. Alsina es presentava sota el paraigua
de la Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS), de la qual és presidenta. La seva candidatura arrencava amb el suport de catorze federacions sòcies de la Taula. Vuit d’aquestes catorze federacions –totes crítiques amb la gestió
d’Illa– es presentaven també per formar part de
la junta directiva, i finalment n’hi van entrar
cinc. Són entitats com la Fundació Pere Tarrés,
ECAS i Dincat. Desvinculades de la candidatura
d’Alsina, també formaran part de la junta, entre d’altres, Càritas Catalunya i Fundesplai.
En declaracions als mitjans ahir al vespre
després de ser escollida, Alsina va afirmar que
el primer objectiu del seu mandat serà buscar
“el màxim consens”. “En l’ànim de tothom hi
ha superar aquesta crisi”, va dir la nova presidenta, que va esmentar paraules de Núria
Carreras i va afirmar: “Aquesta crisi l’hem de
viure com una crisi de creixement. No n’hem
de sortir ferits, n’hem de sortir més forts”.
Com a mostra d’aquest ànim de curar ferides,
Alsina va informar que una de les primeres
mesures que es prendran és que les federacions que no han pogut entrar a la junta –només
n’hi podien entrar 12 i se n’havien presentat
19– encapçalaran els diversos grups de treball
que té la Taula. “La meva voluntat és que tothom s’hi senti a gust i que ningú tingui la sensació que hi ha hagut guanyadors i perdedors.
L’única cosa que hi ha ara mateix és ganes de
tirar endavant aquest projecte que tots ens estimem”, va concloure. La Taula d’Entitats del
Tercer Sector representa 3.000 associacions
sense ànim de lucre de Catalunya.e

Francina Alsina, ahir al vespre, al Museu
d’Història de Barcelona. CRISTINA CALDERER

Alteracions al transport

Destrosses en un habitatge de Valls arran de la tromba d’aigua i el fort
vent d’ahir a la tarda. ROGER SEGURA / ACN

Un possible tornado a
Valls causa destrosses

Un altre fenomen deixa una forta
pedregada entre el Maresme i la Selva
MIQUEL BERNIS
BARCELONA

Catalunya va viure ahir una tarda de
tempestes fortes i aiguats intensos
en moltes comarques. La cadena de
tempestes més important va viatjar
del sud-oest cap al nord-est i va provocar fins i tot alguns fenòmens extrems. És el cas d’un possible tornado o esclafit que hi va haver a l’Alt
Camp, i que es va notar especialment a Valls. Segons dades d’una de

les estacions automàtiques agrupada a la xarxa Meteoclimatic, el vent
va arribar a bufar amb un cop de 118
quilòmetres per hora a la capital de
l’Alt Camp. Alguns dels vídeos que
circulaven per les xarxes socials posaven en relleu la violència d’aquest
fenomen, que va arrencar arbres, va
fer volar algunes parts de teulades
i va causar greus destrosses en diverses cases.
Podria haver sigut un esclafit o un
petit tornado. Les imatges no ho
aclarien i, com sol passar en aquests

La meteorologia també va alterar el
transport ferroviari. Les fortes ratxes de vent van provocar la caiguda
d’un arbre a la catenària i va obligar
a tallar la circulació a la R15 de Rodalies. En concret, la interrupció va
afectar dos combois aturats a Riudecanyes i a Marçà, segons Protecció Civil. També un tren Euromed
va quedar aturat a dos quilòmetres
de Tarragona amb 175 passatgers a
dins. La caiguda de la tensió elèctrica va impedir que seguís el trajecte,
segons Emergències. Els passatgers
de l’Euromed van haver de fer un
transbord per poder continuar,
mentre que la quarantena de viatgers d’un dels combois de la R15
afectat a Riudecanyes van fer el recorregut amb transport alternatiu
per carretera.
Pel vent, també es va veure afectada la carretera TV-2041 a Bonastre, al Baix Penedès, per obstacles
a la via, va informar Trànsit. Amb el
pas de les hores es preveu que avui
els ruixats siguin més dispersos, però no es descarta que al vespre encara hi hagi estones de pluja.e

POBRESA

“Per als més vulnerables la crisi s’ha quedat”
S.S.
BARCELONA

El Yusuf ha començat a dutxar els
seus fills només un cop per setmana
–el divendres– per estalviar en la
factura energètica. El Marc va acceptar un contracte laboral de 10
hores setmanals com a cambrer tot
i que en realitat en treballa el doble.
I la Susana va deixar un pis de 40
metres quadrats per un de 20. Són
algunes de les persones a Catalunya
que cada any atén Càritas i que evidencien que, per a molts, la crisi
econòmica continua. “La crisi no
s’ha acabat, s’ha quedat”, lamenta la
responsable de relacions institucionals de l’entitat, Anna Roig. “Les
persones vulnerables són les primeres que van entrar a la crisi i són les
últimes que en surten”, afegeix. Càritas va atendre l’any passat
360.604 persones, un 4,7% més que
el 2015, segons el balanç anual presentat ahir amb la presència del president de l’entitat, Francesc Roig, i
de l’arquebisbe de Barcelona, Joan

Un noi demanant diners a la plaça Catalunya. L’any passat, Càritas
va atendre un 4,7% més de persones vulnerables. LAURA ARAGÓ

Josep Omella, que va lloar la tasca
de la fundació.
Entre les dades més preocupants
hi ha la precarietat habitacional.
Quatre de cada deu persones ateses
per l’entitat no tenen un habitatge
digne on viure, i un 14% ni tan sols
tenen casa (l’any passat eren un
8%). Per primer cop, a més, es registra el nombre de persones que viuen

en pisos ocupats: són un 3,2%. Un
9,5% dels atesos, d’altra banda, viuen rellogats “en condicions molt
precàries”. “Hi ha una gran escassetat de lloguer social a preu assequible”, va denunciar el portaveu de
Càritas, Lluís Miquel Luna, que va
criticar la poca oferta i la lentitud
del sistema a l’hora d’adjudicar habitatge d’emergència.e

