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A
bans de començar la seva 
campanya, Xavier Trias ja 
insistia que la seva priori-
tat és l’atenció a les perso-

nes. «Es quedaran sorpresos», asse-
gurava en una entrevista a aquest 
diari sobre les polítiques socials que 
pensa posar en funcionament, i que 
tenen com a principal gir la relació 
amb les entitats de la ciutat, amb 
les quals vol establir contractes pro-
grama de llarga durada i eliminar 
les ajudes directes que rebien fins 
ara per portar a terme la seva tasca. 
I malgrat que ja ha assegurat que la 
principal inversió que dedicarà el 
consistori sota el seu mandat serà 
en aquest àmbit, el gran escull que 
es trobarà serà que diàriament aug-
menta el nombre de persones en si-
tuació de dificultat, cosa que es pre-
veu s’agreugi amb les retallades de 
la Generalitat, una administració 
amiga a la qual haurà de reclamar 
que posi en marxa la desena d’equi-
paments socials i sanitaris que té 
pendents d’obrir a la ciutat.
 L’herència que li queda al nou Go-
vern municipal respecte a les políti-
ques socials és «una bona tasca, amb 
limitacions» executada sota la batu-
ta de l’ecosocialista Ricard Gomà, a 
qui ara ha rellevat Maite Fandos, se-
gons considera Teresa Crespo,  as-
sessora d’Artur Mas en aquesta ma-
tèria i presidenta d’Ecas, entitat que 
uneix 85 oenagés. De fet, fins i tot 
des de CiU han reconegut millores 
de la ciutat en temes de benestar du-
rant el mandat passat, de manera 
que gran part del seu programa po-
sa l’accent en l’impuls d’iniciatives 
que ja estan en marxa, com l’aten-
ció domiciliària, la teleassistència i 
l’ampliació de la xarxa per a perso-
nes sense sostre. No obstant, poten-
cia (almenys sobre el paper, ja que 
són poques les concrecions anunci-
ades) les polítiques dirigides a la in-
fància i l’adolescència, les que consi-
dera que tenen més dèficit.

ENTITATS EN PERILL // Segons Crespo, 
el principal encert en els últims 
anys ha estat la posada en funciona-
ment de l’Acord Ciutadà per a una 
Barcelona Inclusiva, firmat per gai-

Renovarà relacions 
amb les entitats i 
substituirà subvencions 
per concerts

L’alcalde s’haurà 
d’enfrontar al Govern 
per exigir que compleixi 
acords socials

rebé 450 oenagés de la ciutat. Unes 
relacions que CiU diu que vol man-
tenir i reforçar, però canviant-ne la 
filosofia de la col·laboració. Trias eli-
minarà les ajudes anuals directes a 
les entitats i acordarà amb aquestes 
contractes de col·laboració. Per po-
sar un exemple, si el consistori cons-
trueix una residència geriàtrica, pi-
sos d’inclusió o guarderies, farà con-
certs amb el tercer sector. 
 La finalitat d’aquestes subven-
cions, no obstant, podria posar en 
perill la subsistència de petites en-
titats socials que requereixen l’aju-
da de les administracions per portar 
a terme la seva tasca i afavoriria les 
grans oenagés. No obstant, Crespo 
lloa aquesta filosofia i considera que 
les entitats minoritàries podrien se-
guir treballant sota el paraigua o les 
aliances amb altres organitzacions, 
fet que reforçaria el treball en xarxa. 

Així mateix, considera que és bene-
ficiós en la mesura que es tractaria 
de projectes a llarg termini que po-
drien donar més estabilitat als ser-
veis que ofereixen, alhora que segu-
retat a les mateixes organitzacions, 
tan afectades per l’augment de pre-
carietat i el descens d’ingressos, pú-
blics i privats.

ACCIONS PREVENTIVES // El principal 
repte de l’equip de Trias, consideren 
les oenagés, serà aconseguir evitar 
que la immediatesa de les urgències 
socials faci oblidar el plantejament 
de polítiques socials a llarg termini, 
especialment portant a terme acci-
ons preventives. I la principal preo-
cupació, que les retallades, algunes 
encobertes en esmenes a lleis, aca-
bin amb el model de benestar que 
l’ajuntament ha gestat al llarg dels 
últims anys. H  

33 Un home surt d’un contenidor d’on ha tret paper per vendre, prop de la Meridiana, el 20 de juny.
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33 Des de l’any 2008 el bipartit va 
enfortir les polítiques d’immigra-
ció amb la creació de programes 
d’acompanyament, de reagrupa-
ció o amb projectes per tal d’afa-
vorir la convivència, una línia de 
treball que en opinió de la portaveu 
de SOS Racisme a Catalunya, Al-
ba Cuevas, ha resultat, en general, 
«positiva i integradora», i per això 
demana al nou Govern «no perdre-
la» i que faci un pas endavant en te-
mes d’interculturalitat i en la lluita 
contra la xenofòbia. Perquè aler-
ta que la crisi, sumada a les reta-
llades socials, estan fent aflorar el 
racisme.

 33 I ho fa especialment, subrat-
lla Cuevas, en alguns barris amb 
un gran nombre de població fora-
na. En aquest sentit, reclama al nou 
Govern que dediqui més inversió a 
aquestes àrees per evitar guetos, i 
assenyala el Raval, Ciutat Meridi-
ana i algunes zones de Nou Barris 
com a exemples en els quals s’es-
tan donant «conflictes molt palpa-
bles». Trias, que rebutja rotunda-
ment les idees sobre immigració 
del seu homòleg popular, Alberto 
Fernández Díaz, que podria ser el 
seu soci en els grans temes, con-
sidera que la integració passa per 
«tenir feina i vivenda».

SOS Racisme demana més inversió 
per evitar els guetos als barris

L’OPINIÓ DE

Jordi Roglà
Enginyer amb trajectòria en 
l’empresa privada, Roglà 
(Barcelona, 1948) és director de 
Càritas-Barcelona des del 2004.

Demanem un esforç renovat en 
la lluita contra la pobresa severa. 
S’ha de prioritzar i no restringir les 
dotacions a aquelles persones 
que estan en situació de més 
vulnerabilitat.

POBRESA

La prevenció és essencial si no volem 
que els nens d’avui siguin els pobres 
de demà. És necessari el màxim 
suport a les famílies empobrides i 
és fonamental l’atenció integral a la 
primera infància.

INFÀNCIA

La dignificació de les pensions de 
les nostres persones grans no pot 
esperar més. Per a la gent gran que 
viu sola o amb altres avis s’ha de 
mantenir i dotar el servei d’ajuda a 
la llar.

PERSONES GRANS

Fa falta un màxim esforç de 
pedagogia social. No es pot donar 
oxigen a la xenofòbia ni afavorir el 
populisme que es fonamenta en 
prejudicis i tòpics. La immigració és  
i seguirà sent necessària. 

IMMIGRACIÓ 
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BeNesTAr sOCIAl 3 Aquesta és la tercera entrega d’una sèrie de vuit sobre el 
canvi polític a l’Ajuntament de Barcelona després de 32 anys d’alcaldes socialistes.3


