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DIVENDRES, 6 DE JUNY DEL 2014 ara   

Les entitats exigiran el compliment 
dels acords del ple de pobresa

po, que exerceix de presidenta del 
Consell Assessor de Polítiques So-
cials i Familiars (CAPSiF), va subs-
criure un informe fet públic al maig 
en què s’expressava el “desconten-
tament, decepció i enuig” pels resul-
tats del ple. El document subratlla-
va que els resultats d’aquelles sessi-
ons no es corresponien “amb les ex-
pectatives”. Les entitats recorden 
ara que part de les mesures pacta-
des s’havien de validar en el termini 
de mig any i d’altres havien de tenir 
una traducció en el pressupost del 
2015. “Volem tenir alguna partici-
pació en la comissió de seguiment 
del Parlament. Ens han dit que ho 
estudiaran”, va apuntar Crespo. 

Exigència al Govern 
El sector agraeix l’esforç de la Gene-
ralitat en les partides extraordinà-
ries –com la de dos milions d’euros 
per a les entitats que combaten la 
pobresa infantil–, però les troben 
insuficients. “Farem un seguiment 
dels acords del ple, però alhora 
pressionarem per ampliar aquestes 
mesures”, raona Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social, que reclama 
que es compleixi el calendari fixat. 
“No volem haver de fer d’investiga-
dors”, afegeix Guiteras.ePortaveus d’entitats socials, al ple del març passat. C. CALDERER

El control exhaustiu de l’aplicació 
de les resolucions aprovades al ple 
monogràfic sobre pobresa que el 
Parlament va programar al març és 
una de les prioritats de les entitats 
socials, que vigilaran el compliment 
dels recursos pactats pels grups par-
lamentaris. “Estarem atents i vigi-
larem que es compleixin les resolu-
cions del ple”, va explicar a l’ARA 
Teresa Crespo, presidenta d’Enti-
tats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS), que ahir mateix es va reu-
nir amb la consellera de Benestar 
Social i Família, Neus Munté. Cres-
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categoria s’hi inclou l’adquisició 
d’aliments, de productes d’higiene 
personal o de vestimenta, el trans-
port per al repartiment del material 
o les despeses de subministraments 
de la llar. També s’accepten les des-
peses en vals de compra d’aquests 
productes, i despeses de personal di-
rectament implicat en l’activitat. 

Compromís de quatre milions 
El 13 de juliol del 2013 el ple del Par-
lament va aprovar, amb el vot favo-
rable de CiU, una moció presentada 
per ERC que instava el Govern “a 
aplicar mesures urgents per lluitar 
contra la pobresa infantil” i concre-
tament a “impulsar, per al 2014, una 
convocatòria de subvencions de 
quatre milions d’euros destinada a 
les entitats per al desenvolupament 
d’accions de lluita contra la pobresa 
i l’exclusió social”. Un compromís 
que també es va incloure, tot i que 
amb un redactat menys clar, en les 
resolucions de CiU i ERC en el ple 
de la pobresa del març d’aquest any. 

Benestar explica que els compro-
misos també comprenien les sub-
vencions ordinàries i els altres recur-
sos de lluita contra la pobresa del de-
partament, i que en total s’arribarà 
als quatre milions. Però el portaveu 
d’ERC a la comissió de Benestar, Pe-
re Bosch, respon que “la idea era que 
fossin quatre milions addicionals al 
que estava fent el departament”, i, en 
referència a la convocatòria de dos 
milions, afegeix que pressionaran 
“perquè es complementi”.e

BERENAR GRÀCIES A LA CREU ROJA  
La Creu Roja de Mataró és una de les entitats que reforcen l’alimentació dels nens de famílies vulnerables. El mes passat  

la delegació de l’entitat a Catalunya va presentar l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil, una campanya  
amb la qual vol aconseguir un milió d’euros per finançar 100.000 ajudes de menjar per a nens. CRISTINA CALDERER

Més recursos per a pobresa infantil
Les entitats socials tindran dos milions extres per cobrir necessitats bàsiques de famílies vulnerables

Objectiu  
Els recursos 
s’hauran de 
destinar a 
alimentació, 
higiene, roba o 
salut, o a la llar

Seguiment  
ERC avisa que 
pressionarà 
perquè s’hi 
afegeixin 
recursos 
addicionals

EXCLUSIÓ SOCIAL 

Els recursos per lluitar contra la po-
bresa infantil augmentaran aquest 
2014, gràcies a una convocatòria ex-
traordinària de subvencions del de-
partament de Benestar Social de la 
Generalitat, que es publicarà avui al 
Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC). Amb aquestes noves sub-
vencions, les entitats socials dispo-
saran de dos milions d’euros addici-
onals, que hauran de destinar a co-
brir les necessitats bàsiques i les 
despeses de la llar de les famílies 
vulnerables, i especialment de les 
famílies amb fills a càrrec. 

Segons ha avançat a l’ARA el de-
partament de Benestar Social, la 
convocatòria s’emmarca dins dels 
objectius del Pla Integral de Suport 
a la Família i del Pacte per a la Infàn-
cia, i servirà per finançar accions 
desenvolupades per les entitats du-
rant tot l’any 2014. El termini per 
presentar els projectes serà de 20 
dies naturals a partir de demà, i es 
concediran bestretes de fins al 90% 
de la quantitat total, per a les quals 
s’ha reservat una partida d’1,8 mili-
ons del pressupost d’aquest any. 

Ajudes econòmiques o serveis 
La convocatòria detalla que les en-
titats podran destinar els diners de 
la subvenció a concedir ajudes eco-
nòmiques o bé a prestar serveis de 
manera directa o indirecta. Aques-
tes ajudes o serveis s’hauran de ce-
nyir, això sí, a cobrir les necessitats 
bàsiques d’alimentació, higiene 
personal, vestimenta, medicaments 
o altres productes de millora o pre-
servació de la salut, o a les despeses 
de manteniment bàsic de la llar. 

El 90% de la subvenció s’haurà de 
destinar a les despeses directament 
associades a les accions. En aquesta 
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Munté: “Actuar en la 
primera infància és clau”
La consellera de Benestar Social i 
Família, Neus Munté, va defensar 
ahir que “les polítiques dirigides a 
la infància ens converteixen en so-
cietats més cohesionades, més de-
mocràtiques i més justes”. Munté 
va detallar que “actuar en la pri-
mera infància és clau per garantir 
un posterior i adequat desenvolu-
pament” i que cal “garantir que els 
nostres nens puguin viure en el seu 
entorn familiar i en un marc socio-
afectiu segur i capaç de cobrir les 
seves necessitats”. La consellera 
va fer aquesta reflexió durant unes 
jornades sobre inversió en serveis 
per a la infància organitzades per 
l’European Social Network, en què 
van participar membres de la Co-
missió Europea, l’OCDE i els go-
verns de Catalunya, Escòcia, Ale-
manya, Holanda i Polònia.


