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Les exigències burocràti-
ques –explica Katy Trias
Trueta, directora de la
Fundació Catalana Sín-

drome de Down (FCSD)– són tan
intricadesenentitatspetites sense
ànim de lucre que poden acabar
ofegant el propòsit del seu funcio-
nament. “Estic d’acord que cal
retre comptes i actuar amb lamà-
xima transparència possible –ad-
met–peròaramateixunaorganit-
zacióde lesnostresdimensionsha
d’invertir moltes hores de feina
percompliramblagestióadminis-
trativa”. Calcula que a laFCSDse-
ria necessari unnou llocde treball
a temps complet. “I aquest càrrec,
si el creéssim, seria per millorar
l’atencióa les famílies”.
La fundació té unpressupost de

3,3 milions d’euros, la meitat pro-
cedeix de finançament públic.
Ocupa uns 60 treballadors, atén
dosmilers de famílies, amb fills en
edats compreses des del naixe-
ment fins a la vellesa. Moltes són
estrangeres i procedeixen d’en-
tornsvulnerables.

Per què tants nens procedei-
xend’altrescultures?
Enconcret, 66de 113 famílies amb
nens menors de 6 anys. Venen de
Llatinoamèrica, l’Àfrica (zona del
Magrib i el Senegal), de l’Europa
de l’Est i també d’Àsia (especial-
ment, el Pakistan). En aquests
països no s’ha estès la detecció
precoç en l’embaràs o no està ben
vist l’avortament. Aquí, principal-
ment, s’avorta si no hi ha una con-
vicció religiosa.

La diversitat de famílies exi-
geixunanovaatenció.
Les nostres famílies són transver-
sals socialment perquè atenem fa-
mílies amb fills amb síndrome de
Down ialtrespersonesambdisca-
pacitat intel·lectual.Donemunsu-
port integral. Tractem la persona
en la seva globalitat, des del punt
de vista psicològic, pedagògic, so-
cial... ens adaptem a les circums-
tànciescomhemfetsempre,inclo-
ent-hi lesculturals.Qualsevolper-
sonaésbenvinguda.

Per què creu que ara és un
període especialment difícil per
a lesentitatsdel tercersector?
Els recursos són limitats. La gent

cada vegada té menys diners per
donar a projectes solidaris. Les
gransempresesobancscanalitzen
les seves inversions socials en les
seves pròpies fundacions. I, final-
ment, s’hanconstituïtmoltespeti-
tes associacions amb causes dife-
rents.Ambtot,elpitjornoés la fal-
ta d’ingressos, que en el nostre cas
nohanbaixat, és laburocràcia.

Comelsafecta?
La normativa exigeix un esforç
cada vegada més gran, protecció
de dades, transparència, penals...
Aquesta feina administrativa, que
aramateixensrepartimalafunda-
ció entre diverses persones, l’hau-
ria de fer un sol treballador a jor-
nada completa. Això fa cinc anys
no passava. Estem acabant, per
exemple, elCompliancePenal per
protegirelspatronsquedesdel’úl-
tim canvi de normativa ja no no-
més responen amb el patrimoni,
sinóquepodensersancionatsamb
penes de presó. Hem identificat
els nostres punts febles per refor-
çar-los. En cas que passés alguna
cosaels jutgesveurienquehemfet
tot el possible perquè no passés.
L’impactealanostraentitatésmés

granquesicomptesambmoltstre-
balladors comUnicef oCreuRoja.

Sónnormes innecessàries?
No, sí que són necessàries perquè
garanteixen la seguretat, però ens
implica una despesa interna i di-
fícil de costejarperquèmolts ajuts
vanvinculats aprojectes. I això és
pura gestió.D’on traiemels diners
pera lagestió?

D’on?
No volem augmentar quotes, tot i
que finalment ho haurem de fer.
Però una fundació ha de tenir
espais reservats gratuïts. De fet,
quan els pares venen descon-
certats ambnenspetitsnocobrem
gairebé res. Així que hem de re-
córreralacreativitat.Hemheretat
un pis i l’hem posat de lloguer.
Aquests diners, per exemple,
podem destinar-los a sufragar
tasquesadministratives.#

FCSD

Katy Trias

“Laburocràcia ensmenja
recursosnecessaris”

ENTREVISTA

Katy Trias Trueta, directora de la Fundació Catalana Síndrome de Down

E l futur de la Rambla
de Barcelona ha
estat una de les
qüestions sobre les

quals hem escrit més vegades
d’ençà que vam començar a
publicar el nostre article
mensual en aquest diari.
Any rere any hem reclamat
la urgentíssima i eterna-
ment posposada reforma d’un
dels espais més paradigmàtics
de la ciutat i, també, un dels
més afectats per la massifica-
ció turística, la hipermercan-
tilizació de l’espai públic i
altres problemes derivats
d’una greu desorganització
urbanística. El 2017, quan
vam saber que l’equip liderat
per l’exregidora de Ciutat
Vella i arquitecta Itziar Gon-
zález havia guanyat el con-
curs per repensar el model
integral i els usos de la Ram-

bla, vam celebrar la notícia
i ens vam convèncer que, per
fi, es prendrien mesures per
resoldre aquesta antiga i com-
plexa problemàtica. Però no
ha estat així. Fa pocs dies
llegíem amb incredulitat i
decepció que el projecte de
reforma torna a ser dins un
calaix i deixa l’ambiciosa
proposta de l’equip de Gon-
zález a l’aire. El motiu l’hem
de buscar en l’arena política.
Amb les eleccions munici-
pals ben a prop, els desacords
i el tacticisme sembla que
s’han imposat sobre les de-
mandes d’una ciutadania que
contempla com la degradació
d’una zona vital de Barcelona
s’accelera vertiginosament

mentre les solucions s’allu-
nyen cap a l’horitzó.
A aquesta notícia se n’hi

afegeixen d’altres que durant
els darrers mesos han posat
de manifest el caos que regna
a la Rambla respecte als seus
usos i a les iniciatives que
podria albergar en el futur.
A finals de març llegíem que
l’Associació d’Empreses de
Teatre de Catalunya pretén
convertir aquesta via en
l’equivalent català del Walk
of Fame de Hollywood, una
proposta que ni es preveu ni
encaixa en l’actual proposta
de reforma. Un mes abans
s’anunciava que el club de
striptease més gran de Bar-
celona obriria les portes a la

Rambla amb un nom tan
horriblement sexista com
el de Dollhouse (Casa de
nines). I així ha estat. “No
és un local que voldríem a
la Rambla però no podem
impedir que facin ús de la
seva llicència”, va declarar
en aquell moment Gala Pin,
l’exregidora de Ciutat Vella.
Deixant de banda l’espe-

cificitat dels diferents proble-
mes de la Rambla, les seves
causes i les dificultats que
comporta cadascuna, el que
queda clar és que el rigorós
treball d’anàlisi i creació d’es-
pais per al diàleg i la coopera-
ció ciutadana que han fet els
darrers dos anys els respon-
sables del projecte de refor-

ma podrien quedar en paper
mullat. Però la crisi de la
Rambla, l’eterna assigna-
tura pendent de Barcelona,
planteja en el fons una pre-
gunta molt més general i
preocupant: ¿no es tracta del
símptoma inequívoc d’una
manca absoluta de projecte
de ciutat? ¿La Rambla no és
la “zona zero” d’un model de
ciutat completament a la
deriva i a la mercè d’un lais-
sez-faire allunyat dels inte-
ressos de la ciutadania? ¿La
Rambla no és la cara més
lletja d’una Barcelona que
cada vegada s’agrada menys
a si mateixa i que, per aquest
camí i a la llarga, només pot
deixar d’agradar als que la
veuen des de fora?
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El símptomaRambla

Música de Savall
per homenatjar
la fundadora

! La FCSD és una orga-
nització de referència en
l’àmbit de la discapacitat.
L’entitat ha millorat
substancialment la vida
de les persones amb sín-
drome de Down i de les
seves famílies en els seus
35 anys d’existència. De
l’ostracisme han passat a
exercir una ciutadania
de ple dret. Estudien,
treballen, ara voten, i
poden construir la seva
pròpia llar. Projectes
pioners com Vida inde-
pendent han servit de
mirall a altres entitats
perquè els joves s’inde-
penditzin dels seus pares,
comptant només amb un
discret suport. Avui mig
miler de persones amb
discapacitat intel·lectual
a Catalunya viuen pel seu
compte. Cent són síndro-
me de Down. Aquest és
el caràcter de la fundació
que va crearMontserrat
Trueta, dona del polític
Ramon Trias Fargas i
mare de Katy i Andy
Trias, la raó primera de
la constitució de la fun-
dació. Dijous vinent dia
9, la música de Jordi
Savall inundarà la basí-
lica de SantaMaria del
Mar en homenatge a la
seva fundadora, que va
morir ara fa un any.

FAMÍLIES

Mésde lameitat
delsnensmenorsde
6anystéprocedència
estrangera
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