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Després de sis anys de “travessa pel desert”, 
tal com ho descriu Martí Solé, la Fundació 
Pinnae ha tornat a posar enguany sobre 
la taula un bon paquet d’ajudes per finan-
çar projectes socials. L’entitat destinarà 
100.000 euros a subvencionar diverses pro-
postes, que escollirà a través d’un concurs 
públic. Primer serà la Fundació Pere Tarrés 
la que farà una tria de les propostes que es 
presentin, i finalment el Patronat de Pinnae 
serà qui escollirà els destinataris. D’aques-
tes noves ajudes, i de com ha viscut la Fun-
dació penedesenca els darrers anys, n’hem 
parlat amb el seu president. 

Feia 6 anys que Pinnae no convocava 
aquest tipus d’ajudes...

Sí. A la roda de premsa de presentació vaig dir 
que havíem fet la travessa del desert, perquè 
certament han estat uns anys difícils. Els in-
gressos més substancials que tenia Pinnae, 
que eren els dividends de BMN, en el seu mo-
ment, van deixar d’arribar. Des del 2012 que 
no n’ingressàvem, com a conseqüència de la 
crisi bancària. Aquell any també va ser l’últim 
que es van convocar les ajudes socials. 

I què ha canviat?

Ara, la nostra participació a BMN s’ha conver-
tit en una participació a Bankia, val a dir que 
no després de pocs problemes. Aquesta enti-
tat ja ha anunciat que portarà un gruix de di-
vidends a la junta general, i si tot va segons 
el previst, calculem que en el repartiment 
rebrem prop d’un milió d’euros. Amb aquest 
escenari de fons, vam dir que ja havíem tra-
vessat el desert. 

Perquè les ajudes són de 100.000 euros, 
si tenen un milió de benefici? 

El Departament d’Economia de la Generalitat, 
que és qui per llei supervisa els comptes de les 
fundacions especials, ens va alertar que portà-
vem 5 anys en pèrdues, i una part important 
del que cobrarem s’havia de destinar a com-
pensar-les. Tot, menys aquests 100.000 euros, 
ho guardarem per anar pagant això. En prin-
cipi, la Generalitat ens va demanar que ho in-
vertíssim fer front a les pèrdues, però els vam 
convèncer que la feina d’una Fundació és do-
nar ajudes.

I van dissenyar la convocatòria de 
subvencions per a projectes socials.

Sí, vam idear a aquesta convocatòria, que està 
oberta a entitats de tota la vegueria Penedès. 
Després de fer un procés de selecció, cada pro-
posta pot optar a un màxim de 25.000 euros. 
Les iniciatives les avaluarà la Fundació Pere 
Tarrés i amb les que siguin aptes, el Patronat 

de la Fundació farà de jurat. Les temàtiques 
que han de tractar són la inserció social, el 
foment cultural o la promoció econòmica, i 
les candidatures es poden presentar fins al 30 
d’abril.

De cara al futur, creu que creixerà el que 
es destina a aquestes ajudes socials?

Si tot va normal, esperem que amb el pas 
del temps aquesta quantitat pugui ser més 
substanciosa. 

Albiren un bon futur?

Tot depèn de com vagi el negoci bancari en 
general, i el de Bankia en particular. Ara, en-
tenem que ha d’anar bé, i diners de dividends 
n’han d’arribar. En principi han de ser més que 
aquest any, perquè la banca ha passat una èpo-
ca complicada. Però siguin els que siguin, això 
és el que dona estabilitat econòmica a la Fun-
dació. Sense aquesta entrada de diners, Pinnae 

no tenia sentit. Hem passat cinc anys esperant 
que això es clarifiqués, perquè la viabilitat de 
l’entitat venia donada per aquí. 

Han passat sis anys en blanc...

Una mica, sí. Hem anat fent coses, però el 
gruix d’activitat s’ha paralitzat. Tot i això, 
no hem patit per la supervivència de la 
Fundació. 

Històricament, eren les entitats 
financeres, les que feien obra social. 
BMN els va negar aquesta possibilitat. 
Bankia diu el mateix?

No, Bankia no diu el mateix, però tampoc s’ha 
acabat de definir, encara. Ara estem mirant 
d’establir alguna coŀlaboració per ajudar-nos 
a fer coses. Aquesta aportació seria a banda 
dels dividends que ens pertoquen com a acci-
onistes. No han dit que no, de moment. Això 
és un bon senyal. Hi ha bones expectatives.

Martí 
Solé

PRESIDENT DE LA  
fuNDAcIó PINNAE

“Hem estat sis anys 
pràcticament parats, 

però ara ja podem 
dir que hem acabat la 

travessa pel desert”

ENTREVISTA  Eva López
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Sant Martí Sarroca va celebrar 
fa uns dies el ple municipal, el 
qual va servir per donar comp-
te de la gestió econòmica de 
l’exercici 2017, que s’ha tan-
cat amb un romanent positiu 
de 349.863 euros gràcies a les 
polítiques d’estalvi, la renego-
ciació de concessions i optant 
a subvencions per a tot tipus 
de projectes. Amb aquesta 

xifra s’arriba a un romanent de 
3.783.694,11 euros (al principi 
de legislatura estava al voltant 
dels 2.300.000 euros).
 Tot i així, l’oposició va acu-
sar l’equip de govern d’haver 
trencat la llei de la despesa, 
que és una regla del Consell 
de Ministres als ajuntaments 
per evitar que gastin en fun-
ció de la despesa de l’any an-
terior. La regidora d’Hisenda, 
Àngels Rus, va argumentar 
que “aquesta regla, que només 
és indicativa, està dissenya-
da per als ajuntaments amb 

dèficit i, com que no és el cas 
de Sant Martí, s’ha apostat pel 
benestar dels ciutadans ja que 
els diners dels martinencs no 
han d’estar al banc”. També 
va afegir que “un ajuntament 
no és una empresa de gestió 
privada i que, en l’àmbit mu-
nicipal, la millor gestió seria 
acabar l’exercici amb un resul-
tat 0, o sigui, gastar tant com 
es recapta”. L’oposició també 
va afirmar que en el capítol 
pressupostari d’inversions al 
municipi no s’arribava a l’1 
%. El govern va corregir-los, 

assegurant que s’arribava al 20 
% i que la resta havia estat blo-
quejada per la pròpia oposició. 
Precisament, durant aquest 
ple es va rebutjar, amb els vots 
contraris del PDeCAT i del re-
gidor no adscrit Manel Roma-
nos el projecte per reforçar 
l’abastament d’aigua potable al 
barri de la Bleda i una modifi-
cació del pressupost que hauria 
permès el pagament a la Man-
comunitat de diversos serveis 
prestats, especialment el de la 
recollida de residus. El ple es va 
aturar quan el grup municipal 

socialista Movem Sant Martí 
va exigir votar per urgència la 
inclusió com a punt de l’ordre 
del dia d’un prec del ple ante-
rior per crear una comissió de 
seguiment per a les ocupacions 
iŀlegals. Després d’un recés per 
fer les consultes legals, es va 
posar a votació i es va incloure 
com a punt, però es va deixar 
sobre la taula perquè faltava 
un informe jurídic. També el 
grup socialista va presentar un 
prec demanant una altra co-
missió però en aquest cas per a 
la planificació de la fibra òptica 

al municipi. L’equip de govern 
va explicar que l’Ajuntament 
ja estava treballant en aquest 
tema i que quan tinguessin 
els resultats es podria cons-
tituir una comissió Els grups 
municipals de la CUP i ERC 
van presentar una proposta en 
defensa de l’alliberament dels 
presos polítics, del retorn dels 
polítics exiliats i la denúncia 
de la deriva antidemocràtica i 
autoritària de l’Estat espanyol, 
que va ser aprovada pels vots 
de tots els regidors, a excepció 
dels dos socialistes.

Sant Martí Sarroca  |  Ple municipal

Sant Martí tanca el 
2017 amb un romanent 
de 3,7 milions d’euros
// MOTIUS Polítiques d’estalvi, renegociació de 
concessions i subvencions per a diferents projectes

3d8
Sant Martí Sarroca

un instant del ple de Sant Martí | AjuNTAMENT

El Vendrell

La Ballaruga del Vendrell organitza les colònies 
“Emociona’t en família!” per al pont de l’1 de maig

L’estada serà entre els dies 28 
i 30 d’abril a Can Grau, a Oli-
vella (Garraf), en el marc d’un 
paratge natural extraordinari. 
L’objectiu és crear un ambient 
relaxat per compartir-lo en fa-

mília. El preu per persona és de 
85 € per als no socis de l’AMPA i 
de 75 € per als socis, amb gratuï-
tat per als menors de 2 anys. Cal 
apuntar-s’hi al Camí Reial, 17 o 
al web www.laballaruga.org.


