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SOLIDARITAT AL CLOT I A CAMP DE L'ARPA DEL CLOT

Oenagé de barri

Dimecres, 27 de febrer - 00:00h.

Petits Somriures facilita ulleres, plantilles i emp astaments, que no cobreix la Seguretat Social, als nens
dels veïns amb pocs recursos

Sota el paraigua d'una entitat més que centenària com el Foment Martinenc, ha sorgit Petits Somriures, una jove iniciativa solidària
que té com a objectiu assegurar una bona qualitat de vida als més petits de les famílies amb pocs recursos econòmics dels barris
del Clot i Camp de l'Arpa del Clot. «Amb aquest projecte aconseguim o financem la tota litat dels materials sanitaris que la
Seguretat Social no cobreix, com per exemple les ul leres, les plantilles, els empastaments o l'ortodòn cia», explica la
cofundadora de l'entitat, Olga Martínez. «D'aquesta manera donem resposta a un problema de s alut d'alguns menors
d'aquests barris», exposa.

El circuit és senzill: els treballadors socials, amb el diagnòstic previ d'un especialista, informen l'equip de Petits Somriures de les
necessitats dels menors del barri de fins a 16 anys d'edat. Després deriven aquesta petició a la xarxa de professionals que estan
implicats en el projecte. «Els nostres col·laboradors són clíniques dentals,  òptiques i centres ortopèdics, tots del barri, i
participen en la iniciativa amb la donació de mater ial sanitari o ajustant al màxim el preu»,  afegeix la cofundadora de Petits
Somriures.

En el cas que els col·laboradors únicament puguin assumir una part del servei, la resta va a càrrec de l'oenagé. Per aquest motiu,
les aportacions econòmiques de particulars i petites empreses són molt ben rebudes. «Per aconseguir més fons, també estem
venent unes polseres i collarets que fem nosaltres els dissabtes a la tarda al Foment», afegeix Martínez.

Total discreció

Els membres de l'entitat no tenen contacte directe amb els beneficiaris per guardar el seu anonimat i evitar que puguin sentir-se
incòmodes. Treballadors socials de la zona, com Mercè Canet, són els encarregats d'atendre les demandes. «L'aparició d'aquesta
entitat ha estat providencial ja que ha donat soluc ió amb molta celeritat a problemes que abans potser  trigaven més temps
perquè era necessari dirigir les peticions a entita ts més grans», explica la treballadora social del CAP Maragall, que lamenta
que «les retallades i l'atur»  estiguin castigant famílies que fins ara no havien viscut mai d'una manera tan precària. «La crisi es
nota molt, i veiem en les famílies dificultats per cobrir necessitats bàsiques per als bebès i nens en  edat escolar», afegeix
Canet.

Cinc mesos després de la seva presentació oficial, Petits Somriures ja compta amb un grup de set voluntaris i una desena de
professionals. Anna Tutusaus-Rubio, propietària d'Òptiques Tutusaus (Rogent, 80), va ser de les primeres a sumar-se a la iniciativa.
«Quan l'Olga em va dir que estava buscant col·labor adors per ajudar nens del barri no m'ho vaig haver de pensar gaire»,
explica la propietària, que ja ha regalat dues ulleres graduades a dues nenes.

«La iniciativa ha tingut una molt bona acollida al barri des de la primera vegada que vaig sortir al c arrer a la recerca de
col·laboradors»,  explica Martínez, que subratlla la importància de comptar amb el recolzament d'una entitat tan arrelada com el
Foment Martinenc.
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