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Membres d'una entitat van a recollir menjar al Banc dels
Aliments per distribuir-los entre les famílies Foto: JUANMA
RAMOS / ARXIU.
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L'ajut social es reinventa
La crisi converteix en prioritaris programes creats per a urgències puntuals

L'alimentació de 250.000 famílies depèn del Banc dels Aliments i la Creu Roja

Les ONG posen imaginació per recollir donacions
19/05/11 02:00 - BARCELONA - SÒNIA PAU

Un de cada cinc  catalans  és  pobre. Aquesta dada
oficial  de  l'Institut  d'Estadística  de  Catalunya  es
reflecteix  en  la  contundent  realitat  que  gairebé
250.000  famílies  reben  ajuda  d'alimentació  cada
mes  a  través  de  les  delegacions  territorials  de  la
Creu Roja o de les més de tres-centes entitats que
distribueixen els  recursos  del  Banc  dels  Aliments;
unes  xifres  que,  segons  coincideixen  a  dir  els
responsables  de  les  associacions  socials,  no
s'havien vist  mai.  És  per  això  que les  entitats  del
tercer sector es veuen obligades a treure recursos
de sota les pedres, a aguditzar l'enginy i a reinventar
programes que s'havien pensat per parar el cop en
situacions  d'urgència  temporal  i  que  s'han acabat
consolidant i convertint en imprescindibles.

En el cas  de  la  Creu Roja  els  paquets  de  suport
social,  una iniciativa sorgida el setembre  del 2009
pensada  com  una  solució  d'emergència,  s'han
convertit ara ja en un programa absolutament prioritari: a l'abril es van distribuir 2.033 paquets, dels quals més
de 1.200 eren de bolquers, 128 d'alimentació infantil i 130 de productes per a la cura i la higiene dels nadons.
“Ens sembla prou significatiu que la demanda que més augmenta és la de bolquers”, indica el coordinador de
la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist.

Pel que fa al Banc dels Aliments, ja fa mesos que s'aplica l'estratègia de la imaginació al poder. Com que ja no
n'hi ha prou amb les donacions de les empreses d'aquells productes que no es poden comercialitzar, tot i que
són perfectament consumibles, s'organitzen campanyes de recollida entre els socis del Barça un dia de partit
al Camp Nou,  a  les  grans  superfícies  comercials,  i  es  munta  una campanya en col·laboració  amb l'Open
House  de  Harley  Davidson,  en què  per  cada  quilòmetre  recorregut  s'entreguen 5  cèntims  al  Banc  dels
Aliments. “La solidaritat existeix –resumeix Teresa Cerdà, portaveu de l'entitat–, però la necessitat és tanta
que tots els esforços són pocs”.

El 5-0 de Sandro Rosell

Amb el contundent lema Envia la fam a la porra –el dia de la presentació de la campanya va ser quan el
president del Barça, Sandro Rosell, va apostar un quilo d'arròs, un de pasta, un litre de llet i un d'oli a un 5-0 a
la copa del Rei– s'han recollit 201.800 quilos de menjar entre els socis culers. Només a Barcelona i l'àrea
metropolitana, el Banc dels Aliments ha passat d'atendre 57.000 persones al mes durant el 2008 a atendre'n
108.000 actualment.

El programa de distribució d'aliments de la Creu Roja ha passat de 130.000 usuaris al mes el 2010 a 140.000
aquest any. Es calcula que els 4,3 milions de quilos de menjar de l'any passat quedaran tan curts que s'hauran
de doblar. Però ni amb això no n'hi ha prou, i cada mes es distribueixen uns tres-cents paquets d'alimentació,
alguns especialment per a gent gran i altres per a infants. “La situació de necessitat ens ha obligat a fer un
viratge cap a l'acció humanitària a casa nostra”, indica Morist, que no amaga la preocupació que transmeten
els professionals de l'ONG per l'evidència que ajudes creades en principi per alleugerir el dia a dia a famílies
amb “algun problema econòmic” s'han acabat convertint en ajuda indispensable per sobreviure. Les persones
grans, la infància i les famílies víctimes de l'atur són els col·lectius més vulnerables.
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persones
va atendre la Creu Roja l'any passat amb projectes
contra la crisi; és a dir, per cobrir necessitats bàsiques.

LA FRASE

Els tècnics que treballen en primera
línia ja pateixen la pressió per
l'angoixa de les famílies
Enric Morist
COORDINADOR DE LA CREU ROJA A CATALUNYA

El retorn dels habitatges comunitaris
No només l'alimentació, també l'habitatge s'està convertint en un element d'exclusió per a les famílies més
afectades per la crisi. Entitats socials que fa anys que treballen per intentar assegurar que tothom tingui un
sostre  admeten que  no  s'havien trobat  mai  amb situacions  tan desesperades.  Habitatges  comunitaris  o
famílies que relloguen una habitació per pagar la hipoteca són algunes solucions del passat que es recuperen,
explica Jordi Guri, gerent d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social).
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Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Hermes i acceptar les
Normes de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
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