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la falta de liquiditat l’ha portat so-
vint a pagar amb retard a la Segu-
retat Social: «El primer mes, el re-
càrrec és del 3%; el segon, del 5%, 
i el tercer, del 8%. Ens surt a comp-
te pagar interessos del 4,5%».

Un ‘soci’ de categoria

L’èxit de la Fundació Casal l’Amic 
ha estat considerable. Ja han reu-
nit 33.000 euros dels 40.000 que 
volen ingressar. Ho han aconse-
guit en menys d’una setmana. L’as-
sumpte té en aparença una expli-
cació senzilla: va aparèixer un in-
versor social, per dir-ne així, que, 
tot solet, va posar a sobre de la tau-
la 30.000 euros. «Els va treure d’un 
fons d’inversió per portar-los aquí», 
diu Collado. Al marge hi ha hagut 
compres ja ingressades per valor 
dels 3.000 euros restants. Collado 
subratlla que fins i tot sense la do-
nació més gran l’objectiu inicial 
s’hauria complert. Perquè segons 
relata diverses persones s’han in-
teressat per adquirir aquests bons 
que no són bons. Si totes les petici-
ons se sumen, precisa, la demanda 
total s’eleva a uns 70.000 euros. En 
principi, la fundació no vol més di-
ners dels que necessita, de mane-
ra que ara tocarà prendre la deci-
sió d’entre qui es reparteixen els 
7.000 euros pendents d’adjudicar. 
A la resta els invitaran a dipositar 
els diners a Coop 57. Per passar de 
la inversió en totxo a la inversió so-
cial. H

En aquests temps en què els bancs 
no presten diners a qui no pu-
gui acreditar que en té, la imagi-
nació, quin remei, és sempre una 
opció alternativa. Això van pen-
sar a la Fundació Casal l’Amic de 
Tarragona, una oenagé centrada 
a oferir suport a nens, adolescents 
i joves que, com moltes altres en-
titats, no s’escapa dels problemes 
de tresoreria. No és res nou, expli-
quen al Casal l’Amic: ara mateix no 
tenen recursos per treballar a curt 
termini, però compten amb garan-
ties que la situació millorarà: te-
nen compromesos 80.000 euros en 
subvencions procedents de diver-
ses fonts i factures pendents de co-
brar per serveis prestats per valor 
d’uns 120.000 euros. La Generali-
tat els deu 64.000 euros. L’Ajunta-
ment de Tarragona, 45.000 més.
 Amb aquests números, l’entitat 
va decidir imitar la Generalitat i 
emetre deute, oferir bons, a 500 eu-
ros com a mínim. A un interès del 
3,5% anual si el termini de devolu-
ció és de sis mesos i del 4,5% si és 
d’un any. No són bons exactament, 
recalca Jordi Collado, director del 
Casal: «És una manera que la gent 
ho entengui». Es tracta d’un con-
tracte privat en què es reflecteix la 
resolució d’alguna de les subvenci-
ons adjudicades a l’entitat. La ma-
niobra, diu Collado, respon a la vo-
luntat de comptar amb diners però 
també d’escapar del sistema finan-

cer habitual per aproximar-se a la 
banca ètica. De fet, l’entitat està en 
procés d’integrar-se a Coop 57, una 
cooperativa que presta diners a col-
lectius com aquest exigint poques 
garanties.
 «Volem transmetre la idea que 
es pot invertir en una entitat soci-
al», afirma el director. I afegeix que 
no solament actua amb interès ètic, 
sinó que des del punt de vista eco-
nòmic la mesura els va bé. Fins ara 
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‘Bons’ socials

33 Document 8 Collado mostra un formulari dels ‘bons’ socials.

XAVI MOLINER

Una oenagé de Tarragona pendent de cobrar subvencions emet deute per comptar amb 
recursos a curt termini H Necessita 40.000 euros i n’ha recaptat 33.000 en una setmana

L’INVERSOR ESTRELLA

Una de les claus de 
l’èxit és que un sol 
inversor ha comprat 
30.000 euros de deute 
de l’entitat

MESURES PER PAL·LIAR LA FALTA DE LIQUIDITAT

Es feia passar per un noi de 20 anys i 
simulava ser el nebot d’un prestigiós 
fotògraf per atraure noies a qui pro-
metia feina com a models. Tot per 
abusar d’elles. La Policia Nacional 
va detenir ahir a Tarancón (Cuenca)  
un violador de 40 anys que contacta-
va amb menors a través de les xarxes 
socials, concretament per Badoo.
 L’arrestat es guanyava la confian-
ça de les noies assegurant-los que po-
dien ser models. A la xarxa social, es-
pecialitzada en relacions personals, 
les convencia perquè posessin des-
pullades a través d’una webcam com 
a prova per a un futur book fotogrà-
fic, va indicar la policia. Quan que-
dava amb elles, les violava. 
 La investigació va començar l’oc-
tubre passat quan una noia va de-
nunciar que havia patit una agres-
sió sexual per part d’un nòvio a qui 
havia conegut per internet. L’agres-
sor va fingir que vivia a Barcelona i 
va penjar al seu perfil la foto d’un jo-
ve atractiu que li permetia assegu-
rar que tenia 20 anys. Quan va que-
dar amb la víctima, va afirmar ser 
l’oncle fotògraf, però en lloc de fer-
li fotos, la va violar. A més, la va ame-
naçar de suïcidar-se si no mantenien 
relacions sexuals perquè, va dir, era 
l’únic remei per al trastorn bipolar 
que patia.
 La policia va confiscar al detingut 
un ordinador portàtil, una càmera 
de fotos, un llapis de memòria, àl-
bums de possibles víctimes i diver-
sos cedés amb imatges de noies des-
pullades o en actitud eròtica. H

DELINQÜÈNCIA SEXUAL

Detingut per 
violar menors 
amb qui 
contactava en 
xarxes socials
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