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deu del matí a la una del migdia,
cada dia, orientació, memòria,
llenguatge i càlcul apuntalen les
capacitats cognitives perquè després, a casa, cadascú se serveixi de
les eines apreses i el seu reforç de
capacitats per fomentar la seva
autonomia. «Si rehabilitem la
nostra musculatura, la nostra estructura òssia, ¿per què no ho
hem de fer amb la memòria i les
nostres capacitats cognitives?»,
manifesta Mercè Boada.
MODELS D’ ÈXIT / Però ¿com li podem demanar al nostre entorn
que ens animi a aquests marges de
millora en les ments amb deteriorament cognitiu? «Inspirats en
models ja instaurats en països com
el Regne Unit i el Japó, comencem
a pensar a crear comunitats Dementia Friendly, interpel·lant diferents actors socials per aconseguir
una societat respectuosa amb les
persones que conviuen amb el deteriorament cognitiu, posant-losho més fàcil perquè puguin sentirse acollides, també al carrer. I alhora ens preparem com a societat davant la demència, una cosa que sabem que anirà a més per l’augment de la longevitat», declara Mònica Duaigües, responsable de Programes per a la Dependència de la
Fundació Catalunya-La Pedrera.
«L’objectiu és procurar més sensibilitat i proximitat a les persones
amb deteriorament cognitiu, no
silenciar-les ni apartar-les, sinó
acompanyar-les. Adaptar i no negar opcions a aquestes persones».
Elaborar materials de sensibi-

En alguns països,
les persones que
necessiten més
temps per comptar
el canvi tenen
caixes reservades
als supermercats
lització, promoure la investigació
i crear entorns més acollidors per
a les persones amb demència són
part del programa Dementia Friendly. «Vaig anar al banc per fer
una transferència i em van enviar
al caixer a fer-la sola. Tinc 72 anys
i alzheimer. No és normal que la
societat no tingui en compte ni la
gent gran ni les seves limitacions.
Falta molta conscienciació per
part de tota la societat», lamenta
l’Amalia.
Caixes de supermercat reservades per a persones que necessiten
més temps per comptar els seus
canvis i un passaport de la demència
–com una targeta rosa– per advertir als transports públics i al carrer que algú pot necessitar en algun moment ajuda ja són una realitat en països que han fet de la
demència una realitat a integrar i
acompanyar, per sumar socialment valors, capacitats i autonomia: salut social, en lloc de recloure, sobreprotegir o ignorar. H
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CARA VISIBLE. Francina Alsina, la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, el 3 d’abril a Barcelona.

Més polítiques socials i més
competències municipals
La Taula del Tercer Sector elabora un informe per pressionar els partits de cara a les eleccions del 26-M
Alba
JAUMANDREU

L

a Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social de
Catalunya té el focus posat en les eleccions municipals del 26 de maig.
Comença el compte enrere, i la
pressió exercida sobre els ajuntaments no ha de parar. Durant els
quatre anys d’aquest mandat,
s’han dut a terme polítiques socials, però mai són suficients i ara és
el moment de treballar per sensibilitzar els possibles alcaldes dels
municipis catalans.
Aquesta agrupació ha plantejat, de cara a la campanya
d’aquests decisius comicis (no
s’ha d’oblidar que els ajuntaments són l’Administració més
pròxima als ciutadans), set grans
blocs de polítiques socials: lluitar
contra les desigualtats, millorar
els serveis socials bàsics, garantir
el dret a la vivenda i a l’energia, fomentar la inserció dels col·lectius
que es troben en situació de vulnerabilitat, dissenyar una ciutat inclusiva i accessible, garantir l’educació inclusiva amb qualitat i equitat, i reconèixer el tercer sector social com un aliat estratègic.
Aquests grans blocs es desgra-

nen en 87 punts que persegueixen arribar a totes les desigualtats
detectades. I un dels punts més importants és el de la vivenda perquè,
segons explica Francina Alsina, presidenta de la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social: «La vivenda és
una peça troncal perquè és en
aquest punt on es desgrana la pobresa», i afegeix que, si es pot garantir una casa, es pot treballar per acabar amb les misèries.
Des de l’entitat,
treballen en tots els eixos de la vida
a través de 35 federacions que aglutinen actualment més de 3.000 entitats. Des de la infància fins a la vellesa, passant per les persones amb
necessitats especials. «Fem un treball transversal amb l’objectiu
d’arribar a tot el món», afirma Roger Civit, el director.
«Els més vulnerables són, segurament, les persones grans perquè
són invisibles», afegeix Alsina. Durant la campanya volen invertir el
temps a pressionar perquè es destinin més fons a la cura social. Es pretén acompanyar la persona en tot
el camí de la seva vida, i en l’última
etapa és necessari potenciar les
xarxes d’observació que permeten
ser més a prop de la gent gran. Un
altre grup vulnerable són els més
petits, un sector que necessita que

TREBALL TRANSVERSAL /

«La vivenda és
una peça troncal
per acabar amb la
pobresa», assegura
la presidenta
de l’entitat,
Francina Alsina
Els grups
socials que
necessiten més
atenció són els
més vulnerables:
la gent gran i els
menors d’edat

es protegeixin els seus drets, i ferlos-en partícips. A més, es fomenta
la inserció laboral en totes les
edats. És un dels punts que es potencien des del tercer sector, sobretot de les persones amb discapacitat. «Treballar dignifica la persona», assegura la presidenta.
PROXIMITAT / «Es necessiten més polítiques de proximitat», segueix Alsina, i afegeix que avui dia moltes
competències són municipals, però n’hi hauria d’haver més. La realitat és que els ajuntaments són els
que coneixen els problemes i dificultats dels seus veïns. La proximitat dels consistoris fa que es que
pugui atacar la pobresa des de
dins. De fet, es reivindiquen les aliances entre les administracions
locals i les entitats socials per consolidar reptes socials.
Des del tercer sector es pot exercir pressió perquè es compleixin les
mesures i és per això que ara, a les
portes de la campanya de les eleccions municipals, s’estan reunint celebrant amb cadascun dels possibles alcaldes de Barcelona, per mostrar-los un decàleg de bones pràctiques. Aquest es basa en el compromís social del futur ajuntament. A
cada candidat se li proposa firmar
el paper com un acte de responsabilitat social amb els veïns. H

