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REDACCIó

l taula del tercer sector con-
sidera que és urgent que, 
en compliment de la recent 

sentència del tribunal suprem 
que obliga l’estat a transferir a la 
Generalitat els recursos del 0,7% 
de l’irpf per a finalitats socials, 
el Govern espanyol, el Govern de 
catalunya i les organitzacions del 
tercer sector s’asseguin a parlar 
per pactar un nou model de gestió 
d’aquests fons.

Malgrat la setència, el 21 de febrer, 
el Congrés dels Diputats va rebut-
jar, amb els vots en contra de PP, 
PSOE i UpyD, una moció presen-
tada per ERC en la qual s’instava 
el govern espanyol a acatar aquesta 
sentència del Tribunal Suprem, que 
s’havia fet pública a finals de gener.

La Taula del Tercer Sector, que 
considera incomprensible que el 
Congrés hagi debatut i votat el 
compliment d’una sentència ju-
dicial i que, a més, alguns partits 
hi hagin votat en contra, planteja 
que el nou model que ara corres-
pon pactar ha de garantir l’estric-
te compliment del que estableix 

EL tribUnaL SUprEm Ha diCtat SEntènCia donant La raó a La gEnEraLitat 

La taula i la generalitat reclamen els 
recursos i la gestió del 0,7% de l’irpF
Catalunya aporta 52 milions d’euros, i només en tornen la meitat

la sentència del Suprem, i alhora, 
permetre la viabilitat futura de les 
organitzacions estatals del Tercer 
Sector que fins avui s’han vingut 
beneficiant d’aquests recursos.
La Taula del Tercer Sector vol ser 
partícip de la construcció d’aquest 
nou model, i per això s’ha adreçat 
tant a la Ministra Ana Mato, com 
al conseller Josep Lluís Cleries, i 

a les principals organitzacions es-
tatals del Tercer Sector, amb l’ob-
jectiu d’obrir espais de diàleg que 
permetin pactar entre tots aquest 
nou model a la vista de la recent i 
inequívoca sentència del Suprem.

acte reivindicatiu
En la mateixa línia, el  17 de febrer, 
la Taula del Tercer Sector va orga-

nitzar un acte on hi van participar 
els representants de les entitats que 
conformen la Taula i que també va 
comptar amb el recolzament de re-
presentants  de tots els partits polítics 
catalans amb representació al Con-
grés dels Diputats: Carles Campuza-
no (CIU), Esperança Esteve (PSC), 
glòria Martín (PPC), Joan Tardà 
(ERC) i Laia Ortiz (ICV-EUiA).

Acte del 17 de febrer, organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector

En el transcurs d’aquest acte, la 
presidenta de la Taula del Tercer 
Sector, àngels guiteras, va des-
tacar que “per al conjunt de les 
4.000 entitats socials que agrupem 
la Taula del Tercer Sector, el fet de 
gestionar el 0,7% de l’IRPF des de 
Catalunya és molt important, entre 
d’altres raons, perquè podria per-
metre superar un greuge històric 
que ve patint Catalunya en la dis-
tribució d’aquests recursos”. 

Catalunya ha vingut recaptant 
un 28% del total d’Espanya de 
la casella del 0,7% de l’IRPF, i 
únicament n’ha rebut un 14% 
aproximadament, any rere any. 
Això vol dir, amb xifres de 2011, 
que mentre  Catalunya va aportar 
uns 52 milions d’euros destinats a 
programes socials, el govern cen-
tral en el moment de la distribució 
només va destinar 29 milions als 
programes socials duts a terme a 
Catalunya. O sigui, pràcticament 
la meitat. És a dir, 23 milions 
d’euros menys dels que els ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya 
havien aportat en la seva decla-
ració de la Renda amb aquesta 
finalitat. ■

Lluitar contra l’exclusió a Etiòpia 
La Fundació IPI-COOPERACIó (Iniciativa Pro Infància) 
és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 2000 
amb seu a Barcelona. L’objectiu social és la protecció de la 
infància i el desenvolupament de projectes de cooperació 
a l’Àfrica. Escola, educació, formació i sanitat han estat els 
eixos vertebradors de la seva activitat, principalment a Eti-
òpia. Aquests elements són pilars fonamentals en els quals 
se sustenta el futur d’un individu, d’una comunitat i d’un 
país. Per això IPI-COOPERACIó ha adreçat la seva tasca a 
dotar de recursos i infraestructures les escoles públiques, 
millorant instal·lacions, creant-ne de noves i lluitant contra 
l’abandonament escolar prematur, amb l’objectiu que els 
infants puguin millorar les seves expectatives i les de la 
seva comunitat, donant-los les eines per poder combatre la 
pobresa, la manca de serveis sanitaris, la discriminació de la 
dona i altres estigmes encara presents a la societat africana.

gran Vía 646, 1r 2a 08007 barcelona. 
tel. 93 412 01 02
www.ipi-cooperacio.org  info@ipi-cooperacio.org

L’acció d’IPI Cooperació s’adreça a la infància sobretot

Una entitat que funciona amb voluntariat 
ADAMA  va néixer l’any 2008 fruit de la sensibilitat per ajudar 
a persones sense recursos i en situació d’exclusió social, mit-
jançant les teràpies alternatives i naturals. Col·lectius com per-
sones sense sostre, malalts de VIH, dones víctimes de violència 
de gènere, tercera edat o infància sense recursos econòmics 
en són els beneficiaris. A ADAMA hi ha una visió holística 
de la persona, com a valor central i eix fonamental de l’acció 
social. ADAMA és una entitat de voluntariat. A dia d’avui 200 
voluntaris, 80 a l’àrea de gestió i 120 a l’àrea de teràpies, duen a 
terme programes i projectes basats amb teràpies com Massat-
ges, Risoteràpia, Reflexologia, Reiki, Musicoteràpia, Ioga, etc. 
L’acció d’ADAMA ha vist reduïda les dependències dels ajuts 
socials, a través de la facilitació de la reinserció social, com 
queda demostrat amb les accions realitzades a l’ Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials, l’ Associació Ciutadana 
Anti-Sida de Catalunya, Fundació FIAS o Caritas Diocesanas.

C. atlàntida, 21, 2-1. 08930 Sant adrià de besòs. barcelona
tel. 93 462 73 95
www.adama.org.es

La persona és l’eix fonamental de l’acció de l’entitat

Si l’educació és divertida, mai s’oblida!
BIOSFERA és una associació que s’origina amb l’esforç 
d’un equip multidisciplinari format per biòlegs, ambien-
tòlegs i pedagogs. El seu objectiu és fomentar el conei-
xement del medi natural com a eina essencial en la lluita 
contra la regressió i la desaparició dels ecosistemes na-
turals. Actualment, la via d’actuació principal de l’entitat 
és l’educació ambiental adreçada als centres escolars i 
col·lectius diversos com ara cases d’oficis, centres de for-
mació, casals i esplais de Catalunya. BIOSFERA disposa 
d’un programa educatiu basat en activitats pràctiques 
(tallers a l’aula, activitats d’un dia, colònies i crèdits de 
síntesis) relacionades amb el coneixement i el respecte 
per la natura. 
Paral·lelament, BIOSFERA promou mesures actives per 
a la sostenibilitat del nostre patrimoni natural davant els 
impactes que comporta el desenvolupament de la societat.

L’Hospitalet de Llobregat
tel. 93 518 21 00   
www.biosferaeduca.com  biosferaeduca@gmail.com

Es fa educació ambiental per a col·lectius diversos

iniciativa pro infància-cooperació adama Biosfera, associació d’educació ambiental
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