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PRESENTACIÓ MARIA SOLÉS

COORDINADORA FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS) A LES 
COMARQUES DE GIRONA

El treball en xarxa impulsa propostes d’èxit, sempre que hi hagi voluntat que sigui així. Aquest 
és el cas de la proposta de Tertúlies Socials que, conjuntament amb la càtedra de Responsabilitat 
Social de la Universitat de Girona, hem impulsat aquest curs 2018‑2019.

Arran de la presentació de la guia Amb VALOR AFEGIT de la càtedra de Responsabilitat 
Social de la UdG, dins de la setmana del voluntariat de l’any 2018, es va llençar la proposta 
d’organitzar unes tertúlies solidàries, socials... que servissin per donar a conèixer diferents 
realitats que esdevenen al nostre voltant. 

Per parlar‑ne, debatre‑ho i valorar‑ho ens vàrem trobar diverses persones vinculades a la 
FCVS i a la CRS de la UdG. La proposta es va valorar positivament i ens hem atrevit a impulsar 
cinc tertúlies per tractar diferents temes relacionats amb el dia a dia i en què la responsabilitat 
social i el voluntariat hi tenen molt a dir.

Personalment crec que ha estat un èxit en tots els sentits: pel treball conjunt, per la bona 
predisposició de les responsables de la càtedra, per l’acollida dels i de les periodistes que ens 
han acompanyat en cada sessió, per les persones que hi han participat, que han estat moltes, 
per la col·laboració de la Fundació Ramon Noguera que ha posat l’espai i ha servit el sopar, 
pels temes tractats...

Hem volgut que les temàtiques fossin diferents per tal de donar a conèixer realitats diverses 
i, a partir del que s’exposava, remoure consciències per entendre que encara hi ha molt per fer, 
tot i que al mateix temps hem pogut conèixer de primera mà que s’està fent feina i sovint de 
manera silenciada.

Des de la Federació Catalana de Voluntariat Social volem agrair l’acollida que ha tingut 
aquesta iniciativa i demanar a totes les persones implicades que ens ajudin a impulsar activitats 
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com aquestes, que tenen en compte aquelles persones que estan al marge o que n’han estat, o 
algunes que no tenen ni la possibilitat d’estar‑ne.

És extraordinari el que es fa per la societat des de molts àmbits i aquestes tertúlies han de 
servir per difondre arreu que es fa molt bona feina.

Maria Solés i Boladeras
Coordinadora a Girona

Federació Catalana de Voluntariat Social
Del 2011 a 2019
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PRESENTACIÓ M. ROSA TERRADELLAS

DIRECTORA DE LA CÀTEDRA DE RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA DE LA UdG 
(RSU-UdG)

Un dels objectius de la càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG és col·laborar 
amb les empreses, entitats i institucions de l’entorn per impulsar la Responsabilitat Social a tots 
nivells. Així ho hem fet des de la seva creació al 2013. Hem endegat una bona diversitat de projectes, 
implicant als diversos actors del territori en processos de construcció col·lectius, de manera que 
cocrear junts ens permetés ampliar les nostres perspectives sobre la responsabilitat social des de 
cadascun dels nostres àmbits i responsabilitats.

Per això, quan la Federació Catalana de Voluntariat Social a les comarques gironines ens va 
proposar d’endegar un projecte conjunt que implicava que la ciutadania aportés la seva visió sobre 
determinats temes socials, ens va entusiasmar ràpidament la proposta, per tot el que significava de 
poder aprendre i crear conjuntament amb un sector de la societat, el ciutadà del carrer, amb qui hi 
teníem fins aquell moment poc contacte a nivell institucional.

Per tirar endavant el projecte, calia trobar un format que convidés tothom a parlar, que sense 
necessitat de ser un expert en el tema, servís per polsar l’opinió del que es viu al carrer, incidir-hi 
amb el recolzament d’experts que facilitessin l’intercanvi d’idees, que poguessin tornar al lloc d’on 
havien sorgit més elaborades i difondre-les a altres ciutadans.

Vist en perspectiva, cal dir que el format del «Sopar-Tertúlia» va ser una bona aposta. Les cinc 
trobades que hem organitzat, el primer dijous de cada mes, en un horari raonable, de 2/4 de 8 a 
les 10 de vespre i en el marc incomparable de la Devesa de Girona, han permès que el debat fluís i 
que cada vegada s’afegissin a les tertúlies més persones. El fet de començar amb la introducció de 
cada tema per part d’un ponent i un periodista, continuar sopant amb un pica-pica que permetés 
trencar el gel i començar a parlar, tornar al tema amb més profunditat i de manera col·lectiva i 
acabar amb unes conclusions i unes postres per celebrar la feina feta, considerem que també han 
estat part de l’èxit. Segurament també ho han estat els temes, proposats tots ells pels assistents: els 
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refugiats; les persones amb discapacitat; els matrimonis forçats; els drets socials; l’economia social... 
Temes que han generat un gran interès i un intens debat.

Realment, hem cocreat junts, hem après, hem gaudit, hem transformat els nostres plantejaments 
inicials aprenent dels altres, hem construït i modificat coneixements, ens hem compromès amb 
molts temes, hem generat opinió més enllà del nostre propi àmbit d’actuació i hem adquirit plegats 
el compromís de continuar la propera tardor amb molts titulars que ja ens heu proposat.

Ara, cal celebrar el que hem fet, ja que junts hem avançat i, al mateix temps, ens comprometem 
a continuar treballant per ampliar aquest cercle inicial i fer arribar, més enllà dels nostres grups, la 
veu de molts i dels problemes que ens preocupen com a societat.

M. Rosa Terradellas i Piferrer
Directora de la càtedra de RSU-UdG



LA PRIMERA INFORMACIÓ
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DIARI DE GIRONA

XAVIER RIBAS | Girona | Divendres, 7 de setembre 2018

M. Rosa Terradellas i Piferrer
Directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG. Aquest departament 
es va crear el 2013 amb l’impuls de Càritas Diocesana de Girona i Santander Universidades. Des del 
principi hi col·laboren l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Consell Social de la UdG. 
Aquesta és una de les 34 càtedres amb què compta la UdG per mantenir una estreta i forta vinculació 
amb el territori. 

«Fem propostes a tots els agents per impulsar la responsabilitat social»

Quins són els objectius de la Càtedra d’RSU?
Des dels seus inicis, la Càtedra ha estat treballant en tres línies d’actuació bàsiques: la solidaritat, la 
sostenibilitat i la vinculació amb el món empresarial. A partir d’aquestes línies s’han desenvolupat tres 
objectius concrets. En primer lloc, contribuir a un model d’innovació, desenvolupament i transformació 
social que sigui responsable, solidari i sostenible. En segon lloc, esdevenir un referent en el marc de la 
responsabilitat social, la sostenibilitat i la solidaritat. I finalment, però no menys important, impulsar 
la Responsabilitat Social en el món empresarial de les comarques gironines.

Cap a quins àmbits s’enfoca la Càtedra?
La Càtedra pretén sensibilitzar la responsabilitat social en diferents àmbits: la universitària (RSU), 
l’empresarial (RSE), la corporativa (RSC), la institucional (RSI), la de les organitzacions (RSO), la de 
les administracions (RSA), amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat, l’ètica empresarial i institucional 
i les aliances amb la comunitat. Tot amb l’objectiu d’assolir finalment amb les sinergies de tots, un 
territori socialment responsable.
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Com esteu organitzats?
La Càtedra s’organitza en tres àmbits: solidaritat, sostenibilitat i responsabilitat social, i cada un d’ells té 
un responsable. A més, hi ha un director o directora de Càtedra que és elegit entre els membres dels tres 
àmbits. En aquest moment aquesta responsabilitat recau en la meva persona. La Càtedra d’RSU compta 
també amb un Consell Assessor molt dinàmic, format per 25 persones procedents de la universitat, el 
món empresarial, organitzacions empresarials, entitats solidàries, institucions i emprenedors socials. 
Amb aquesta composició pretén assegurar un ampli i ric ventall de sabers, coneixements, sensibilitats 
i valors que integren la nostra societat. Compta també amb una comissió de seguiment i un grup de 
col·laboradors cada cop més nombrós.

Quins projectes heu dut a terme?
Fins ara la Càtedra ha centrat el seu treball en tres fronts. El primer és remarcar la importància de 
la Responsabilitat Social, tant en l’àmbit universitari com a nivell extern de la societat. El segon és 
promoure l’educació per a la sostenibilitat en l’àmbit universitari, tan necessària per a estimular la 
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible el 2030. I tercer, impulsar que les petites 
i mitjanes empreses del nostre territori, s’iniciïn o ampliïn el seu compromís amb la Responsabilitat 
Social Empresarial, facilitant eines per incidir en aquesta finalitat. Recentment la Càtedra d’RSU va 
publicar la guia Amb Valor Afegit amb la finalitat de clarificar conceptes vinculats a la Responsabilitat 
Social, assenyalar algunes fases per fer-la efectiva i identificar bones pràctiques portades a terme per 
petites i mitjanes empreses de les nostres comarques. La guia, a càrrec de Josep M. Canyelles, conegut 
impulsor de la Responsabilitat Social a Catalunya, va comptar amb la participació activa del nostre 
Consell Assessor, que va aportar idees i suggeriments per adaptar-los a les necessitats de les nostres 
petites i mitjanes empreses.

Quins són els propers projectes que teniu pensats?
Amb l’inici d’aquest curs, comencem una nova etapa amb dues actuacions que considerem clau. La 
primera, molt ambiciosa, consisteix a establir una sèrie d’iniciatives i mecanismes d’actuació per demostrar, 
de manera científica i a mitjà termini, que la comarca del Gironès pot ser declarada com a Territori 
Socialment Responsable (TSR) i, posteriorment, intentar-ho amb altres comarques. Aquest procés 
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suposa identificar agents de tots els sectors, públics i privats, i de totes les dimensions, amb la finalitat 
que puguem analitzar com gestionen i milloren la responsabilitat social. A continuació, caldrà establir 
un diàleg amb tots ells per analitzar quins podrien ser alguns indicadors comuns que ens permetessin 
comparar què estem fent, i quin impacte tenen les nostres actuacions. Estem convençuts que totes 
aquestes actuacions ens permetran generar sinergies, definir els punts forts i els reptes que tenim com 
a territori i posar en valor el compromís que tenim amb la responsabilitat social.

I el segon projecte?
La segona actuació consistirà a organitzar conjuntament amb la Federació Catalana de Voluntariat 
Social de les nostres comarques Tertúlies-sopar Socials el primer dijous de cada mes, per debatre, tot 
fent un pica-pica, temes que considerem d’actualitat i interès social i promoure el valor de la solidaritat 
entre la població. Les temàtiques seran molt diverses, amb la finalitat d’arribar a diferents àmbits.

On es faran aquestes tertúlies-sopar?
Les Tertúlies-sopar Socials es faran a La Rosaleda i l’elecció d’aquest espai no és casual, ja que es tracta 
d’un cafè-restaurant de la Fundació Ramon Noguera: un espai de formació i ocupació on persones 
amb discapacitat intel·lectual aprenent hostaleria. Tenint en compte l’aforament del local, cada trobada 
caldrà limitar-la a unes 40 persones, però considerem que és un nombre molt adequat per facilitar que 
tothom pugui intervenir i que el debat sigui ric i estimulant.





PRIMERA TERTÚLIA SOCIAL‑SOPAR

«Refugiats i acolliment: una responsabilitat compartida»
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TARGETÓ
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RESUM

A la primera Tertúlia Social‑Sopar, celebrada el 4 d’octubre de 2108, la directora de la càtedra 
de Responsabilitat Social Universitària de la UdG, Sra. M. Rosa Terradellas, i la Coordinadora 
de la Federació Catalana de Voluntariat Social a les comarques de Girona, Sra. Maria Solés, van 
presentar les Tertúlies Socials com un espai de col·laboració entre les dues entitats, tractant temes 
que interessessin a la ciutadania.

També van explicar el seu format. Les Tertúlies Socials‑Sopar s’organitzaran els primers dijous 
de cada mes a les 19.30 h al restaurant La Rosaleda‑ Jardí Degustació. Un cafè‑restaurant molt 
especial, ubicat als Jardins de la Devesa de Girona. Aquest restaurant té la particularitat d’estar situat 
el centre de Girona, en un espai molt agradable ple de natura i que permet que una cinquantena de 
persones puguin debatre i intercanviar opinions amb tranquil·litat. És especial perquè ens ofereixen 
un Sopar‑Tertúlia amb pica‑pica molt variat i de qualitat a un preu molt econòmic, 10€. També 
és especial perquè és un espai de formació i ocupació de persones amb discapacitat que aprenen 
una professió per dedicar‑se en un futur al ram de l’Hosteleria. La Rosaleda‑Jardí Degustació és 
un projecte social de la Fundació Ramon Noguera.

A la primera Tertúlia Social‑Sopar hi van participar 36 persones i com a ponent convidat el Sr. 
Oriol Amorós, secretari d’ Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. El 
debat va ser conduit per la periodista del Diari de Girona, la Sra. Laura Fanals. Es va tractar el tema 
«Refugiats i acolliment: una responsabilitat compartida». Van assistir a la primera Tertúlia persones 
de molts sectors socials i el debat va ser molt ric, divers i interessant, ja que no només es va tractar 
el tema dels refugiats, les polítiques d’acolliment a escala europea, estatal i catalana sinó que, a més 
a més, es va parlar molt de la immigració a Catalunya i de les polítiques que es porten a terme.

M. Rosa Terradellas
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FOTOGRAFIES
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RECULL DE PREMSA

Diari de Girona | Comarques
Divendres, 5 d’octubre del 2018



38

El Punt Avui | Punt de Vista
Diumenge, 7 d’octubre del 2018



SEGONA TERTÚLIA SOCIAL‑SOPAR

«Fem prou la ciutadania per facilitar la vida  
de les persones amb discapacitat?»
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TARGETÓ



42

RESUM

A la segona Tertúlia Social, vam demanar a Albert Carbonell de MIFAS i a Isaac Padrós de 
Multicapacitats que des de la perspectiva de les seves associacions i des del terreny personal ens 
parlessin sobre amb quines problemàtiques es troben en la seva vida quotidiana i com la ciutadania 
pot col·laborar en resoldre‑les.

El debat va ser conduït per la periodista del diari El Punt, Núria Astorch. Hi van assistir 41 
persones.

Cal dir que entre els dos ponents es va generar un debat molt interessant, un debat portat a 
terme amb molta alegria i bon rotllo que ens va fer reflexionar a tots sobre aspectes de la nostra 
vida quotidiana que podríem millorar. A tall d’exemple voldríem esmentar:
• El fet que les persones amb discapacitat es volen sentir ciutadans de ple dret, i no ser tractades 

des del paternalisme, sinó amb tots els drets que els corresponen.
• La manca de civisme que sovint manifestem la ciutadania en aparcar en espais reservats per a 

les persones amb discapacitat o bé en aparcar sobre les voreres o en passos de vianants, sense 
tenir en compte que aquesta pràctica fa inviable la circulació de persones amb mobilitat reduïda.

• Ens van informar que han endegat una campanya per denunciar des de Facebook els cotxes 
que estan mal aparcats. De moment ho fan tapant les matrícules dels cotxes, però no descarten 
fer‑ne una altra difusió en un futur o fer efectives denúncies.

• També van evidenciar que el fet que els amos de gossos no recullin les defecacions que les 
seves mascotes fan al carrer, comporta que s’enganxin a les rodes de les cadires de rodes i, com 
a conseqüència, embrutin els usuaris.

En podríem citar molts més, però aquests són alguns exemples de pràctiques que la ciutadania 
podríem millorar i que estan al nostre abast.

M. Rosa Terradellas
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FOTOGRAFIES
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TERCERA TERTÚLIA SOCIAL‑SOPAR

«Què en saps? Tens opinió sobre  
els matrimonis “forçats”?»
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TARGETÓ
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RESUM

A la tercera tertúlia, vam convidar l’Associació Valentes i Acompanyades, per tal que ens 
expliquessin el tema dels Matrimonis forçats. Per part de l’Associació hi va participar una de les 
fundadores i secretària, Carme Vinyol, es així com un grup de quatre noies que s’havien trobat en 
aquesta situació i que actualment actuen com a referents de l’Associació. L’acte va ser conduït per 
la responsable de comunicació de la Coordinadora d’ONGs, Sònia Cervià. A l’acte hi van assistir 
42 persones.

La tertúlia va començar amb una breu introducció de la Carme Vinyoles sobre la conceptualització 
de en què consisteixen els matrimonis forçats, el treball que porta a terme l’Associació Valentes i 
Acompanyades , així com el suport que reben de diferents institucions per a poder resoldre moltes 
de les problemàtiques i dificultats que comporta aquesta pràctica.

Les referents: Cumba Baldeh, Binta Jadama, Maimaouna Kebbe i Aya Sima, una per una van 
explicar la seva situació personal, com l’havien superat, com havien viscut la separació de les seves 
famílies i el seu entorn més proper, com en alguns casos havien pogut refer aquesta relació, com ho 
feien per ajudar a d’altres noies que es trobessin en la seva situació, des del respecte per les seves 
famílies i pel temps que necessitaven per prendre les seves decisions.

L’acte va estar carregat d’emotivitat. Els testimonis de les referents van desvetllar l’interès i l’afecte 
dels participants amb vista a poder entendre millor aquestes situacions i poder‑hi col·laborar.

Uns dels aspectes que van cridar més l’atenció és l’estima i la comprensió que les quatre tenen per 
les seves famílies i com aquestes entenen els matrimonis forçats com un bé per elles i un costum 
cultural.

M. Rosa Terradellas — Carme Vinyoles
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FOTOGRAFIES
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RECULL DE PREMSA 

El Punt Avui | Punt de Vista
Diumenge, 10 de març del 2019





QUARTA TERTÚLIA SOCIAL‑SOPAR

«Podem prescindir dels drets socials?»
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TARGETÓ
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RESUM

A la quarta tertúlia, a la qual hi van assistir 36 persones,  es feia una pregunta molt senzilla i 
complicada alhora: Podem prescindir dels drets socials? Pregunta que Marco Aparicio  va intentar 
contestar argumentant que encara que no ho sembli en el moment actual hauríem de tenir un cert 
grau d’optimisme, i va vis-seccionar la frase «el capitalisme és crisi», demostrant que el sistema 
vinculat a aquest sistema econòmic més que la convivència genera una crisi permanent la qual cosa 
fa necessari un canvi cultural i posar les bases per a la transformació. 

En aquest aspecte, i en resposta a Pau Lanao que moderava el debat, Aparicio va puntualitzar 
que serveix de poc blindar els drets si alhora no es blinden els subjectes, els processos socials i les 
condicions perquè la gent estigui organitzada i sigui capaç, primer, de definir quins són els drets 
i, després, de defensar-los.

El conferenciant va explicar que si els drets es reformen des de dalt hi ha el perill de no avançar, i 
va fer un repàs del procés viscut des del 2008 i, més accentuadament, des del 2012, quan es va iniciar 
un procés de desmuntatge que els ha tocat tots, ja siguin els socials, els del treball, els d’educació, 
els de sanitat i a la retallada de les llibertats com el dret a reunió, manifestació, expressió, la qual 
cosa ha portar a la conclusió que els drets són fràgils, però, en realitat, son els subjectes que els han 
de defensar els que són fràgils.

Aparicio va puntualitzar que els drets són fills de processos col·lectius, de la lluita de la gent que 
s’organitza enfront d’una necessitat amenaçada. El problema es presenta quan es guanya la lluita, 
moment en què el ponent es va preguntar: Quina és la resposta de l’estat lliberal? La individualització, 
que fragmenta els assoliments col·lectius, i va valorar la gran diversitat de situacions jurídiques que 
ha trenat l’estat de dret que porten cap a la individualització.

A casa nostra tenim com a cas recent la lluita per la municipalització de l’aigua de Terrassa. En 
aquest aspecte, Aparicio va parlar de la situació dels immigrants, de la seva condició en relació amb 
la legalitat espanyola, del permanent estat d’excepció en què es veuen obligats a viure les persones 
sense papers. A més, va denunciar que l’eficàcia dels drets no depèn del seu reconeixement sinó 
de la força que tinguin les persones per exercir-los. El problema –va assegurar– és que estem en 
un sistema que centrifuga, en el qual un grup poderós forma el nucli i la resta és expulsada als 
extrems. Els drets han de ser pensats en la seva dimensió individual però també en la col·lectiva. 
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El dret a la mobilitat humana real ha d’estar en una constitució. El punt de partida és la igualtat, i 
es per això que hi ha d’haver un rebuig total a l’estrangerització i la llei d’estrangeria o els centres 
d’internament . Després d’un debat força animat, va acabar dient: «Hem de pensar quins drets 
reconeixem, com els reconeixem i amb quines eines els estem reconeixent. S’han de defensar els 
processos socials que hi ha i se’ls ha d’acompanyar d’alguna manera».

Pau Lanao

FOTOGRAFIES
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CINQUENA TERTÚLIA SOCIAL‑SOPAR

«Economia social sense afany de lucre»
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RESUM

La sala de la Rosaleda ha quedat petita per acollir tots els assistents, cinquanta cinc, a  la cinquena 
Tertúlia Social, que amb el títol «Economia Social sense afany de lucre» ha tingut com a ponent 
convidat  el fundador i president de la Fageda, Cristóbal Colon.  El sopar-tertúlia, és l’últim 
dels organitzats abans de l’estiu  per la Federació Catalana de Voluntariat Social  i la càtedra de 
Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona.

En la primera part, Cristòbal Colon  ha explicat que va començar el seu projecte empresarial el 
1982. Un projecte d’èxit pioner a Europa que té per objectiu integrar persones amb discapacitat 
psíquica o  trastorns mentals severs de la comarca de la Garrotxa , al món  social i laboral. Un model 
de negoci  consolidat amb més de 300 persones ocupades. Cristóbal Colon ha seduït al públic 
des del primer moment explicant, com només ell sap fer-ho, com va néixer la idea de fer iogurts. 
Actualment, 90 milions de iogurts a l’any, unes xifres  que l’avalen com un model d’èxit, estudiat a  
universitats d’arreu del  món i que ha inspirat i inspira nombrosos empresaris.

Un cop acabada aquesta primera introducció, s’ha procedit al sopar, en un entorn meravellós als 
jardins de la Devesa,  en què  la Rosaleda ha ofert un ventall de tastets exquisits. Després del sopar, 
ha començat el debat centrat en l’economia social.

Un intercanvi de coneixements en què s’han posat sobre la taula els dubtes, angoixes i queixes 
davant la llei que vol aprovar la Generalitat. Cristóbal Colon i altres assistents han exposat que la 
Llei d’economia social ha d’estar adreçada a  entitats sense afany de lucre i en canvi es vol concertar 
amb altres empreses. El  problema se centra en el concepte de lucre o no lucre. Una llei que, segons 
alguns assistents, amenaça 40 anys d’història d’entitats sense afany de lucre i  sorprèn que aquest 
perill  pel tercer sector es produeixi  des d’una mentalitat d’esquerra. S’han qüestionat els concursos 
que es  fan que permeten que entrin empreses amb la finalitat d’enriquir-se,  perdent així  l’essència 
del servei que volen donar  certes entitats. També s’ha exposat  que els estatuts de les fundacions  
recullen que són empreses sense ànim de lucre, i això vol dir  que els guanys d’una fundació han 
de reinvertir-se en ella.

El Projecte de llei que està sobre la taula genera un intens  debat sobre la figura de la fundació.  
De fet,  Colon explica que ells van passar de cooperativa a fundació per tal de blindar l’objecte social 
i poder continuar, així,  amb el fi social. Es debat que la figura de la fundació no tingui cabuda en 
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aquesta  nova Llei  i s’assenyala que des de la Generalitat no s’ha parlat amb els que s’hi dediquen. 
S’exposa que en altres comunitats autònomes el marc legal s’ha treballat conjuntament amb el tercer 
sector, cosa que aquí no s’ha fet.

Una de les intervencions ha fet també autocrítica i ha exposat que el tercer sector és feble i 
depenent, que tampoc ha plantat cara.

Entre les conclusions destaquem la idea que  cal unir-se i treballar junts i cal crear opinió, ja que 
molta gent desconeix què pot comportar l’aprovació d’aquesta Llei i cal explicar-ho. El temps es 
va fer curt per escoltar i debatre un tema que desperta moltes incògnites i crítiques.

Sion Biurrun

FOTOGRAFIES
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RECULL DE PREMSA

Neix l’associació IURA per defensar els drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual

Grup Fundació Ramon Noguera | 02-07-2019

Iura neix com una «associació imprescindible» per estendre amb una 
única veu les reivindicacions de les persones amb discapacitat intel·lectual

La mercantilització dels serveis d’atenció a les persones genera una gran preocupació 
a l’associació, formada per entitats de Girona, Sarrià de Ter, Figueres, Palamós, 
Blanes, Arbúcies, Olot, Puigcerdà i Ripoll

Un total de 10 entitats gironines s’han unit per defensar els drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. Sota el 
nom d’Iura, l’associació neix amb la intenció de consolidar-se com a entitat de referència en 
la defensa dels drets de les persones amb discapacitat a les comarques gironines. Les entitats 
sense ànim de lucre que hi formen part són les següents: Fundació Ramon Noguera i Fundació 
Astrid 21 de Girona ,i Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter (Gironès); Fundació Altem de Figueres 
(Alt Empordà); Fundació Vimar de Palamós (Baix Empordà); Fundació Aspronis de Blanes i 
l’Associació Montseny Guilleries d’Arbúcies (la Selva); l’Associació Integra d’Olot (Garrotxa); 
Fundació Taller Cerdanya de Puigcerdà (Cerdanya); i Fundació MAP de Ripoll (Ripollès).
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Iura té com a objectius assumir la representació institucional a la província de Girona per 
col·laborar amb l’administració en el diagnòstic de les necessitats, la planificació i l’avaluació 
dels serveis. La intenció és exercir d’interlocutor amb l’administració territorial en la defensa 
de les persones i sumar-se a la tasca que fa DINCAT a Catalunya com a entitat de segon nivell 
que agrupa a les entitats que ofereixen suports a les persones amb discapacitat intel·lectual. La 
nova associació gironina també vol generar opinió pública en el territori, informant i assessorant.

L’associació, que es va començar a idear ara fa dos anys, s’ha presentat avui a la seu a 
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb la presència de tres membres de la junta 
directiva d’Iura: Salvi Amagat, president;

Jesús Candel, tresorer, i Jordi Sistach, vocal. Amagat ha explicat que «creiem que aquesta 
associació és molt necessària per donar veu a les persones amb discapacitats intel·lectual 
des dels territoris. Sovint, els nostres fills i les persones amb discapacitat intel·lectual estan 
representades per entitats que operen des de Barcelona i creiem que cal que la seva veu sigui 
més directa». El president d’Iura ha afegit que «la tasca que fan les entitats federatives és molt 
important i necessària, però pensem que si des del territori tenim una sol veu podem impulsar, 
fer de palanca de canvi i ajudar a les nostres federatives a aconseguir millors resultats».

Iura, que significa dret en llatí, estarà integrada, diu Amagat, per «entitats amb una 
llarga història, en molts casos de més de cinquanta anys, sense ànim de lucre, impulsades i 
participades per les famílies en un moment en que no existien serveis per aquestes persones. 
Les entitats estan fortament arrelades al territori, són solidàries, tenen vocació de servei 
públic i atenen a les persones de manera integral i en totes les seves etapes vitals».

Preocupació per la mercantilització dels serveis d’atenció a les persones

Davant d’una sèrie de canvis legislatius, des del sector de la discapacitat intel·lectual 
demanen una llei d’acció concertada reservada només a entitats sense ànim de lucre i que 
eviti l’entrada d’empreses de caràcter mercantil.

Candel, tresorer d’Iura, ha apuntat que «els centres especials de treball a Catalunya tenen 
una situació complexa, els serveis d’atenció a persones tenen els mòduls congelats des de fa 
deu anys, però el que més ens preocupa és el canvi
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de model social. Des d’Iura demanem una llei d’acció concertada per entitats sense afany 
de lucre que eviti la mercantilització dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat a 
Catalunya». El president Amagat també apunta

que «estem en un moment de molts canvis, de nous reptes pel sector i cal que fem força 
per afrontar-los plegats».

Sistach, vocal d’Iura, ha explicat que les entitats que en formen part «estan participades 
per les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual i la majoria d’entitats disposen 
de centres especials de treball i fan inserció laboral a empresa ordinària. Totes tenen serveis 
socials d’atenció a les persones, com ara centres diürns, centres ocupacionals i d’atenció 
especialitzada, serveis residencials, escoles d’educació especial i serveis d’atenció precoç».

La suma de les 10 entitats d’Iura -oberta a acollir-ne més- ocupa a més de 1.000 persones, 
de les quals la meitat tenen dificultats especials, i atén a més de 2.000 persones en els seus 
centres d’adults i de nens.

Link de la notícia: 

https://grupfrn.cat/bloc/la-fundacio-al-dia/neix-lassociacio-iura-per-defensar-els-
drets-de-les-persones-amb-discapacitat-intellectual?fbclid=IwAR2EdB1HagQWs0xL090-
HZAOAJfO0m1zITV79BEy0O_HmdAsHaFLao-c71w)
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EL PUNT AVUI +

SOCIETAT GIRONA - 2 juliol del 2019 

ENTREVISTA A PEPITA PERICH DIRECTORA GERENT DEL GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA

CARME VINYOLES - GIRONA

“No es pot ni s’ha de fer negoci amb l’atenció a les persones”
• Reclama que la futura llei d’acció concertada aposti per les entitats –sense afany de lucre– del tercer sector social perquè 

no els mou cap altre interès que el benestar dels seus usuaris.

A finals del 2018, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani es va comprometre a redactar 
una nova llei d’acció concertada per a la provisió de serveis públics d’atenció a les persones. Quina rebuda va tenir 
entre les entitats del tercer sector social?

Molt bona, és una llei absolutament necessària per regular les nostres actuacions. Aquesta iniciativa 
del govern parteix d’una proposta legislativa liderada per la Confederació –organització empresarial 
d’entitats no lucratives– com a representant del conjunt del sector, amb el suport de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya. Es tracta d’una proposta basada en les recomanacions de les directives 
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europees i de la llei de contractes de l’Estat per deixar els serveis d’atenció a les persones al marge de 
les lògiques de la contractació pública.

En l’esmentada proposta es planteja que el tercer sector social esdevingui aliat estratègic de l’administració i 
que l’acció concertada es reservi a operadors sense afany de lucre. S’avança en aquest sentit?

No negaré que s’ha anat instal·lant una certa inquietud almenys entre les més de 220 entitats que 
treballem en l’àmbit d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. Ens preocupa que aquesta llei 
d’acció concertada es vinculi amb la llei, també anunciada, d’economia social i entenem que si finalment 
és així, comportarà un error, un canvi de paradigma que no donarà la millor resposta a la realitat del país.

Ho pot explicar?

Sí, i que quedi clar que valoro positivament l’economia social com un tipus de model productiu que 
posa la persona, i no el capital, en el centre de la seva activitat. Ara bé, dins de l’economia social hi pot 
haver, molt legítimament, afany de lucre, i aquest aspecte la diferencia substancialment de les entitats 
del tercer sector social que justament neixen de la mateixa societat que s’organitza i s’associa per cobrir 
una necessitat al propi territori, i per a les quals la principal missió és oferir el servei més eficient per al 
bé comú. No s’ha de treure benefici ni fer negoci amb l’atenció a les persones, ja que estem parlant del 
respecte als seus drets i a la seva dignitat inherent. Això no vol dir que com a entitats no ens esforcem per 
fer viables econòmicament els nostres projectes i que no tinguem capacitat d’inversió i d’innovació per 
garantir el millor desenvolupament i qualitat de vida dels nostres usuaris i també el suport a les famílies.

Aquest és el model català? És un model d’èxit?

Ho és, un model d’èxit, de proximitat, d’atenció integral i de molta solvència professional i econòmica; 
per això reclamem la seva continuïtat i potenciació. Un model que es va construir fa més de 50 anys, que 
el va iniciar la societat civil, les famílies que es van mobilitzar perquè aleshores no hi havia cap recurs 
per a les persones amb discapacitat intel·lectual. D’un finançament a través de la beneficència es va 
passar al reconeixement dels drets de les persones i en consonància a la col·laboració amb l’administració 
amb el règim de subvenció i, més endavant, amb la contractació no sotmesa a lliure concurrència. Hem 
recorregut un llarg camí que ha aportat molta experiència i valor afegit a la societat, i és hora que el 
govern faci el pas cap a la concertació amb les entitats sense ànim de lucre que tenim demostrada 
vocació de servei públic i una implícita vessant solidària.
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El tercer sector és ben present en la foto social de Catalunya.

El 2018 va atendre 1.584.000 usuaris, té més de 87.000 treballadors/es i mobilitza un voluntariat 
que voreja les 400.000 persones. És una foto que ens dona orgull com a país! La realitat a Catalunya 
és que l’àmbit dels serveis socials està liderat pel tercer sector social, i això té una riquesa i potencialitat 
extraordinàries.

Hi ha indicis que el govern podria concertar serveis amb operadors amb ànim de lucre?

En el sentit que deia abans, d’introduir empreses d’economia social com a operadors. Des de la 
Confederació mantenen el diàleg obert i reclamen que la concertació es reservi exclusivament a les 
entitats del tercer sector i que no es mercantilitzin els serveis a les persones. És un tema de model i de 
futur que estarà condicionat per la decisió que es pregui ara. Hi ha lobbies que pressionen i que intenten 
desprestigiar el tercer sector, però volem confiar en la voluntat política del govern, que acabarà apostant 
per les entitats sense ànim de lucre perquè són la garantia que no els mou cap altre interès que la millor 
atenció a la persona.

A la resta de l’Estat, quines opcions s’estan prenent?

Ara mateix, les comunitats que han aprovat una llei d’acció concertada reservada a entitats sense 
afany de lucre són: Aragó, València, Illes Balears, Navarra, Canàries i Extremadura.

Link a la notícia: 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1629510-no-es-pot-ni-s-ha-de-fer-negoci-

amb-l-atencio-a-les-persones.html
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VALORACIONS DELS ASSITENTS

Els ítems que vam seleccionar per tal de valorar l’opinió de les persones que han assistit a les 
nostres tertúlies socials van ser els següents:
• Lloc, horari i durada de la tertúlia
• Conductors de la tertúlia i interès pel tema presentat
• Facilitat de participació
• Preu menú

Les valoracions eren d’1 (poc adequat) a 5 (molt adequat). Tot i que no tothom va contestar les 
enquestes, els resultats de les opinions expressades en els qüestionaris recollits van ser les següents:
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En relació al lloc, horari, durada de la Tertúlia les puntuacions s’han situat de manera majoritària 
entre 4 i 5. Un 80% de les persones valoren aquests ítems com a molt positius. Una petita minoria 
20% proposa poder començar les  tertúlies una mica més abans per no acabar tant tard al vespre.

En relació  als conductors  de l’ acte i interès pel tema presentat,  han estat valorats com a molt 
adequats amb una puntuació entre 4 i 5. Això ens indica que la valoració d’aquests aspectes es 
també molt positiva.

Quant a la facilitat de participació i el preu del menú, han estat també valorats amb una puntuació 
molt alta.

Fent recull de la part qualitativa hi ha algunes opinions que ens animen a tirar endavant per a 
la millora de les nostres tertúlies.

En podem posar alguns exemples:
«Les tertúlies socials són molt bones i profitoses perquè els temes i ponents són molt interessants. Llàstima 

que dins l ’àmbit dels mitjans de comunicació no es faci més ressò perquè la societat  gironina no sap ni 
acaba de conèixer l ’abast d’aquests problemes.»

«Les tertúlies socials són bones per poder compartir amb els ciutadans de Girona però s´hi haurien 
d’implicar més: moltes més entitats, empreses i institucions a més dels ciutadans interessats. Sempre acabes 
fent contactes interesants.» 

«El lloc de les tertúlies és un entorn privilegiat que molta gent no acaba d ’apreciar ni conèixer i 
participant a les tertúlies,  un descobreix més a fons els projectes socials de les entitats, en aquest cas, el 
projecte d’ integració que fa la Fundació Ramon Noguera al seu espai de La Rosaleda-Jardí Degustació.»

«Les tertúlies són molt interessants i el menú és boníssim, però potser caldria millorar el tema megafonia 
perquè a vegades hi ha algun ponent a qui no se l ’entén gaire quan parla. Però deixant de banda això, 
m´han encantat i seguiré assistint-hi.»

«Animem a que no es perdin les tertúlies socials i que des de la càtedra i la Federació del Voluntariat se 
n puguin organitzar moltes més i se segueixi animant les entitats i empreses a participar-hi.»
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PROPOSTES DE TEMES PROPOSATS 
PELS ASSISTENTS PER TRACTAR A LES 
TERTÚLIES

Els temes proposats pels assistents han estat els següents: 
•  Accions d’aprenentatge per a la integració escolar
•  Accions d’emprenedoria social per l’èxit
•  Accessibilitat 
•  Alfabetització a la ciutat de Girona. Entitats que hi treballen? En quin idioma?
•  Ciclistes, cotxes, patinets i vianants. Quines normes i lleis regeixen?
•  Cohesió social a Girona.
•  Com crear sinergies entre la gent dels barris? 
•  Com detectar i prevenir la violència de gènere? 
•  Com conscienciar, trencar creences de tota la gent que pensa que les ajudes socials només van 

pels estrangers? i que aquests tenen els drets dels d’aquí?
•  Com comunicar millor les preocupacions socials?
•  Comunitat d’aprenentatge: Participació a la comunitat
•  Dones valentes.
•  Dret a l’habitatge / habitatge social
•  Els CRAES
•  Emergència climàtica 
•  Fracàs escolar i immigració
•  Integració dels reclusos
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•  Integració sòcio-laboral: persones amb risc d’exclusió o excloses (indocumentats, ex-presos 
amb 3er grau, ninis…)

•  Investigació Mèdica: IDIBGI
•  L’estigma en salut mental
•  L’accés a la cultura: Tothom en té?
•  La diversitat funcional en el món laboral (discapacitats)
•  La falta d’interès entre els joves per participar en les entitats
•  La fiscalitat de l’associacionisme. Problemàtica
•  La Girona Oculta: Font de la Pòlvora
•  La protecció legal amb persones amb demència senil i Alzheimer: els poders, les últimes 

voluntats… 
•  La RSE, el Tercer Sector Social i projectes d’RSE de les entitats
•  La soledat: exemples de voluntaris
•  La zonificació escolar a Girona i rodalia
•  Marginats socials que no tenen veu
•  Pobresa energètica
•  Problema intercultural de la dona. La dona invisible
•  Reutilitza amb la donació de Productes: entitats i empreses Tots hi Guanyem!
•  Segregació escolar/èxit escolar
•  Solidaritat i sostenibilitat de la societat (ciutadans i empresaris)
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