El seu director, Frederic Udina, primer convidat dels Cafès de l’Àmbit Social

Les dades processades per l’IDESCAT són de gran
utilitat per a focalitzar les necessitats que atenen les
fundacions de l’Àmbit Social
L’ampli i variat fons de dades estadístiques de què disposa l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) suposa una eina molt útil per a avaluar
les necessitats de la població catalana i focalitzar d’aquesta manera molt millor
les actuacions de les fundacions que treballen en l’àmbit social. Això es va
posar de relleu en el primer Cafè de l’Àmbit Social organitzat per la
Coordinadora Catalana de Fundacions a través de la Comissió de l’Àmbit
Social en què Frederic Udina, director de l’IDESCAT i president de l’Institut
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, va ser el convidat.
Entre aquests fons estadístiques, Udina va citar les dades sociodemogràfiques,
els indicadors territorials de pobresa, l’enquesta de condicions de vida i
l’estadística econòmica dels centres i entitats de serveis socials. Aquest darrer,
l’EECESS 2015, ha permès establir un cens i un retrat robot de les entitats que
s’ocupen de l’atenció social, on la tercera edat ocupa el primer lloc en nombre
de centres, seguit dels que s’ocupen de les persones amb discapacitat, la
infància i joventut i els malalts mentals.
Els acabats d’estrenar Cafès de l’Àmbit Social pretenen també enfortir el
coneixement del sector i de les fundacions que formen part de la Coordinadora,
com va recordar la portaveu de la Comissió, Anna Iglesias, de manera que en
cada trobada hi haurà una exposició resum d’una de les associades. En
aquesta primera edició ha estat la Fundació Nostra Senyora dels Àngels. La
seva directora, Montserrat Milian, va explicar abastament el que fa aquesta
entitat tutelar de gent gran amb dèficits cognitius, creada a Barcelona l’any
1995, que ha ajudat a gestionar les necessitats de 800 persones.
El president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere-A Fàbregas,
que va obrir la jornada, va agrair l’esforç dels membres de la Comissió en
instituir aquestes trobades que tenen el valor de reunir persones que treballen
en el mateix àmbit social però que no es coneixien prèviament. Fàbregas va
recordar el pes específic que té aquest col·lectiu que representa una part
important de les fundacions associades a la Coordinadora.

La Comissió de Tecnologia i Recerca també va instituir a la tardor de 2015 els
Cafès de la Recerca, que ja compta amb quatre edicions.
La Comissió de fundacions de l’Àmbit Social, constituïda l’any 2012, està
oberta a totes les fundacions d’aquests àmbits que treballen en l’atenció a les
persones i els col·lectius necessitats d’ajut i més vulnerables. Juntament amb la
d’Educació i la de Tecnologia i Recerca, és una de les tres comissions de la
Coordinadora Catalana de Fundacions, creada fa trenta anys i que representa
davant les administracions els interessos d’un col·lectiu de més de 500
fundacions de tot tipus i dimensions, que actua bàsicament en els camps de la
cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la cooperació i la recerca.
Barcelona, 20 de juny de 2016
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