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Serà un any per seguir apel·lant a la responsabilitat pública i individual per sortir de la
crisi i seguir defensant el benestar, sempre que es prioritzi la inversió social

Ens perdrem dins del túnel?

● No és fàcil saber què ens espera a les en-
titats socials durant els propers 365 dies
que vindran a partir de dimecres. El 2013
ha estat un any complicat per al tercer sec-
tor social, amb una situació socioeconò-
mica molt complexa i en el qual hem anat
veient com les necessitats socials, i en con-
seqüència la feina de les entitats socials,
augmentaven cada dia. No obstant això,
com a sector, cada dia som més recone-
guts per a les administracions i la societat
catalana i actuem més units, més verte-
brats i amb els objectius ben clars: seguir
treballant per la igualtat i els drets socials
al nostre país.

Passi el què passi en l’àmbit nacional,
aquest 2014, que sabem que es presenta
mogut, les entitats socials catalanes con-
tinuarem treballant per la defensa dels
drets socials, reclamant més i millors polí-
tiques socials i sent un canalitzador de
l’energia ciutadana responsable i compro-
mesa socialment, i, alhora, un canal im-
prescindible per fer possible la responsa-
bilitat pública en relació als recursos apor-
tats per la ciutadania per produir serveis
de benestar social.

El 2014 també serà un any per seguir
apel·lant a la responsabilitat pública i indi-
vidual per sortir de la crisi actual. La res-

ponsabilitat pública passa perquè els go-
verns preservin la inversió social i les polí-
tiques socials, un tipus de polítiques que
generen ocupació. La inversió en política
social serveix per reduir l’impacte de la
crisi i frenar l’increment de pobresa i l’ex-
clusió social de les persones i dels col·lec-
tius socials.

I la responsabilitat individual passa per
exercir una ciutadania activa per defensar
la igualtat i l’estat del benestar. Hem de
construir una ciutadania que defensi la
justícia social en primera persona i parti-
cipi conjuntament amb els governs en la
construcció col·lectiva d’una societat mi-
llor i menys desigual. Ni la societat civil
sola ho pot sostenir, ni tampoc podem es-
perar que tot ho facin els governs.

Malauradament, intueixo que aquest
2014, seguirà havent-hi més desnona-
ments i seguirem sense tenir un parc de
lloguer social suficient. Encara que s’es-
tabilitzi l’atur, la situació de les famílies
sense feina ni ingressos difícilment mi-
llorarà i, per si no fos poc, la precaritza-
ció laboral sembla que augmentarà. Per
al 2014, tot apunta que els ajuts a les per-
sones dependents seran inferiors a
aquests anys anteriors i em temo que no-
ves entitats socials hauran de tancar per

asfíxia financera o falta d’ingressos.
Ara bé, el proper any, també hi haurà

quelcom positiu: es preveu un petit in-
crement de beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció, de les beques menjador...
Estic convençuda que la solidaritat i el
voluntariat seguiran augmentant, naixe-
ran noves iniciatives ciutadanes de res-
posta a la crisi i el tercer sector social po-
sarà en marxa un nou servei financer per
ajudar les entitats en dificultats.

Hi ha qui diu que el 2014 serà millor
que el 2013 i començarem a veure la
llum al final del túnel. Ara bé, si no
canviem les polítiques i no prioritzem la
inversió social i el benestar de les perso-
nes, ens perdrem per dins del túnel i hi
ha el perill que sigui massa tard quan en
sortim.

El Punt Avui

El Punt Avui segui-
rà apostant per la
informació social i
seguirà implicant-
se en projectes
d’ajut. Durant
aquest 2013, es va
posar en marxa la
secció Catalunya
vol viure amb Dig-
nitat, recentment
premiada per
l’Ajuntament de
Barcelona. El Punt
Avui no només se-
guirà apostant per
la temàtica social,
sinó que seguirà
participant en cam-
panyes, com ara el
recapte d’aliments
de l’estiu passat,
en què els lectors
van recollir mitja
tona de queviures.

El gran recapte del Banc dels Aliments ha superat els rècords de solidaritat, per exemple. MARTA PÉREZ
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Si no prioritzem
el benestar de
les persones, hi
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