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La Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social va celebrar el 17 
d’octubre un acte institucio-

nal amb motiu del Dia Internacio-
nal per a l’eradicació de la pobresa, 
a l’Orfeó Martinenc de Barcelona, 
que va comptar amb la participa-
ció de la presidenta de la Taula, 
Àngels Guiteras, del president de 
la Generalitat de Catalunya, Artur 
Mas i l’alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias i amb la presència del con-
seller de Benestar Social i Família, 
Josep Lluís Cleries, i el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Francesc 
Xavier Mena.

Àngels Guiteras va destacar que 
eradicar la pobresa és possible i 
que és qüestió de voluntat polí-
tica. Guiteras va posar l’exemple 
de com seria possible una Renda 
Bàsica de 600 euros per a totes les 
persones aturades que ja no reben 
cap prestació amb només el 12 % 
del frau fiscal que hi ha a Espa-
nya.

Pacte per al 2012
El president Mas es va comprome-
tre a impulsar en el 2012 el Pacte 

CAMPANYA “DONEM EL MILLOR DE NOSALTRES”  

La Taula apel.la a la voluntat política 
per lluitar contra la pobresa   
També s’han presentat propostes als partits per la cohesió social

Nacional per a la pobresa i la in-
clusió que li va demanar per una-
nimitat el Parlament de Catalunya 
el passat 20 de setembre.
L’alcalde de Barcelona, Xavier Tri-
as va ressaltar que el govern de la 
ciutat de Barcelona és un aliat de 
les entitats i fundacions del Tercer 
Sector Social per lluitar contra la 
crisi.

Promoció del voluntariat
Aquest acte va posar punt final 
a la campanya contra la pobresa 
‘Donem el millor de nosaltres’, per 
sensibilitzar i mobilitzar la ciutada-
nia perquè se sumi a la lluita con-
tra la pobresa. Amb la campanya 
es va mostrar també el treball de 
les entitats socials que atenen els 
col.lectius més vulnerables.  En-

guany, la campanya va estar em-
marcada dins l’Any Europeu del 
Voluntariat, promovent, especial-
ment,  la participació, la col.labo-
ració i el voluntariat en les entitats 
socials.

Propostes als partits
D’altra banda, la Taula del Tercer 
Sector va publicar el document 

Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, durant l’acte del 17 d’octu-
bre, amb el president Artur Mas

‘Preservar la cohesió social’ on es 
recullen 25 propostes adreçades 
als partits polítics perquè les po-
guessin incloure en els seus pro-
grames electorals de les eleccions 
generals del 20 de novembre. Les 
propostes corresponen a matèries 
de competència estatal en relació 
a les polítiques socials, econòmi-
ques, d’ocupació i d’habitatge.

A fi de presentar aquestes propostes 
als partits, la Taula del Tercer Sector 
s’ha anat reunint des de finals d’oc-
tubre, amb els candidats dels princi-
pals partits catalans que concorren 
a les eleccions generals. 

Donar visibilitat a la diferència
Es tracta d’una associació nascuda al barri de Gràcia de 
Barcelona el 1995. El seu objectiu és ajudar la ciutadania a 
superar les seves pors cap a la diferència. En conseqüència, 
una de les tasques principals és la de viure la vida pública 
al màxim. També, d’inserció laboral a les dones amb disca-
pacitat, el grup de Teatre No Estàndard, el Servei d’Atenció 
a la Dona amb Discapacitat, el Programa d’Eradicació de la 
Violència Masclista envers la Dona amb Discapacitat... tot 
està pensat perquè aquells que es considerin no estàndards 
duguin una vida el màxim de plena i autònoma, és a dir, una 
vida social productiva. Han participat al Consell d’Europa 
en l’elaboració d’informes en matèria de dona i discapacitat 
i han estat diverses vegades a l’ONU com a representants 
de les dones catalanes. Han guanyat diversos premis per 
projectes (M. Aurèlia Campmany, el 1995) o pel reconeixe-
ment a la tasca diària (Premi UGT 8 de març).

C. Roger de Flor, 330. 08025. Barcelona.
tels.: 93 459 23 39 / 93 458 45 97
www.donesnoestandards.cat

Un dels objectius és viure la vida pública al màxim 

Vincles entre Europa i Amèrica Llatina  
OBREAL és una associació integrada per 28 institucions aca-
dèmiques i centres de recerca d’ambdues regions presidida 
per la Universitat de Barcelona, on té la seu.

Tot i ésser una “organització de cooperació al desenvolupa-
ment”, el seu principal objectiu és convertir-se en un canal 
facilitador del diàleg i les sinèrgies entre els sectors gover-
namental, universitari i social de la UE i Amèrica Llatina. En 
aquest context OBREAL es proposa “identificar i desenvolupar 
totes les possibilitats d’associació entre ambdues regions a fi 
d’aconseguir una millor comprensió de la problemàtica regional 
i sectorial que condiciona la configuració de les polítiques”.
Les accions de OBREAL tenen com a resultat productes que 
adopten diferents formats: preparació i promoció de projectes 
internacionals, articles, llibres, esdeveniments públics, material 
multimèdia, etc.    

Universitat de Barcelona. C/A. Florensa 8
08028 Barcelona
Tel: 93 403 44 79 - Email: acalabrese@obreal.org

Mapa de socis d’OBREAL

Lluitant amb les malalties “rares”  
La Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y Sín-
dromes Relacionados (MPS) va néixer al 2005 per promou-
re activitats per donar resposta a les múltiples necessitats 
de les persones afectades per aquest grup de malalties. 
Les Mucopolisacaridosi són desordres lisosomials d’em-
magatzematge causats per una anormalitat genètica. Es 
tracta de malalties catalogades com a “rares” per l’OMS i 
actualment no hi ha curació. L’MPS tracta de donar suport 
a les persones afectades,  les  famílies i les persones que 
en tenen cura que pateixen desinformació sobre com han 
d’ajudar els fills en el procés de la malaltia. Els objectius de 
l’associació són: fomentar la investigació científica sobre 
les causes, desenvolupament i teràpia; assessorar, donar 
Suport i informació a les famílies afectades promoure les 
actuacion de caràcter preventi i divulgar el coneixement 
d’aquest grup de malalties.

C. Anselm Clavé, 1. 08787 La Pobla de Claramunt
Tel. 93 804 09 59 
www.mpsesp.org 

Fent activitats lúdiques amb famílies

Associació Dones No Estàndards Obs. de les Relacions UE-Amèrica Llatina Mucopolisacaridosis y Síndromes Rel.
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La pobresa a Catalunya
1 de cada 5 catalans és pobre. 

Un 20,4% de la població catala-
na viu sota el llindar pobresa. 
1 de cada 4 menors a Catalunya 

és pobre. 
La població major de 65 anys és 

el col.lectiu més vulnerable amb 
una taxa de risc a la pobresa del 
25,1%, seguida dels menors de 
16 anys (23,4%)

1 de cada 5 llars catalanes té 
uns ingressos anuals inferiors a 
14.000 euros.
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