
La situació econòmica de 
milers de famílies, lluny 
de millorar, cada dia es  
complica més, i pot arri-
bar a ser dramàtica. Ho 

recordaran en públic a l’uníson 
les entitats socials dimecres que 
ve, dia 17, quan se celebri un acte 
institucional reivindicatiu al Cen-
tre Moral i Cultural del Poblenou 
coincidint amb el Dia Internacio-
nal contra la Pobresa. ¿Servirà d’al-
guna cosa? Probablement no. Pe-
rò no es pot deixar passar una data 
com aquesta sense alçar una vega-
da més la veu davant els polítics. El 
més valuós, no obstant, és la divul-

Les oenagés alcen la veu el Dia 
Internacional contra la Pobresa
La Taula d’Entitats del Tercer Sector culminarà el dia 17 una campanya de sensibilització amb un acte institucional en què 
demanaran als polítics, ja en campanya electoral, que incloguin com a prioritat en els seus programes els temes socials
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gació prèvia que ja està portant a 
terme la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, que en-
capçala aquest acte central, una or-
ganització que agrupa unes 4.000 
de les 7.500 oenagés socials del ter-
ritori, i que per tercer any consecu-

palment, per donar a conèixer la 
tasca que les associacions fan i ex-
plicar millor als ciutadans com po-
den ajudar, encara que també, per 
descomptat, per exigir un cop de ti-
mó que planti cara a l’exclusió.

MATÈRIES INTOCABLES / I si el 2010 i el 
2011 els missatges de les campa-
nyes que culminen el Dia Interna-
cional contra la Pobresa se centra-
ven a denunciar l’increment de la 
precarietat, com l’últim eslògan, 
que posava l’accent en el fet que 
«Un de cada cinc catalans és po-
bre», aquesta vegada, quan la rea-
litat de l’exclusió ha entrat a les ca-
ses que abans alimentaven les es-
tadístiques de la classe mitjana, la 
consigna és explicar la necessitat 
que la gent col·labori amb les enti-

tats socials. Unes oenagés que, en 
la pràctica, estan assumint tasques 
que haurien de correspondre a una 
Administració, la qual genera més 
risc d’exclusió amb les retallades 
que aplica en matèries essencials 
dins l’Estat del benestar, com l’edu-
cació, els serveis socials i la sanitat. 
Per això, la tasca de sensibilització 
que ja fa uns mesos porten a terme 
les associacions i tindrà un punt 

de culminació el dia 17 es fa sota 
el paraigua de l’enunciat «Suma’t 
a les oenagés socials. Donem el mi-
llor de nosaltres» (www.donemel- 
millordenosaltres.cat).
 La situació actual, qualificada 
d’emergència, pot acabar conver-
tint Catalunya en un país pobre, 
segons fa temps que denuncien les 
oenagés i coincideix a apuntar Àn-
gels Guiteras, presidenta de la Tau-
la d’Entitats del Tercer Sector. De 
fet, les xifres de pobresa s’han dis-
parat de tal manera que alguns 
han arribat a comparar aquest mo-
ment amb la postguerra, i expres-
sions com ajuda humanitària ja no 
remeten al Tercer Món, com no es 
cansen d’alertar des d’entitats com 
Creu Roja. I és que les dades parlen 
per si mateixes, perquè si un de ca-

tiu ha posat en marxa una campa-
nya de sensibilització amb motiu 
d’aquesta commemoració. Princi-
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Són les entitats 
socials que presten 
ajuda a Catalunya

7.500

És el percentatge 
de menors catalans 
que són pobres

25%
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da cinc catalans és pobre, el percen·
tatge és molt més alarmant entre 
la infància, amb un de cada quatre 
nens abocat a l’exclusió social, xi·
fra que representa que una de cada 
quatre famílies amb fills té greus 
dificultats per cobrir les necessi·
tats bàsiques o, directament, no les 
pot arribar a cobrir.

DADES DEMOLIDORES / Són xifres, com 
la que reflecteix que cinc de cada 
mil catalans no tenen casa o mal·
viuen en un allotjament inade·
quat i que està recordant el Tercer 
Sector des que va iniciar la campa·
nya, remarca Guiteras, que assegu·
ra que un dels principals objectius 
d’aquesta divulgació és treure a la 
llum tant la tasca que fan les oena·
gés per animar els ciutadans a col·
laborar com la terrible realitat so·
cial. Una realitat, seguint amb les 
xifres, amb dades demolidores. 
Entre altres, les relatives a l’atur, 

ris que té la pobresa en la salut. En 
aquest sentit, el director de Càritas 
de Barcelona, Jordi Roglà, reflexi·
ona: «Les persones que viuen en la 
pobresa emmalalteixen físicament 
i emocionalment perquè no veuen 
la llum al final del túnel i se senten 
rebutjades i aïllades. A més, tots vi·
vim amb por i això ens fa ser descon·
fiats. Ho estem vivint actualment 
amb molta intensitat amb el capi·
talisme. Necessitem passar a l’eco·
nomia social de mercat, que té com 
a eix el factor humà. Perquè encara 
més ciutadans participin com a vo·
luntaris hem de continuar sensibi·
litzant i denunciant. En aquest sen·
tit, són necessàries campanyes com 
les del Tercer Sector».
 I encara que en la pràctica l’eficà·
cia d’aquestes campanyes sigui difí·
cil d’avaluar, el que és clar, coinci·
deixen les oenagés, és que s’ha d’in·
sistir i, sobretot s’ha de fer, segons 
considera Teresa Crespo, presiden·

ta de la federació d’Entitats Catala·
nes d’Acció Social (ECAS), en les cau·
ses que genera la pobresa i els mo·
tius pels quals s’ha arribat a aquesta 
situació. Perquè no hi ha dubte que 
gran part de les penúries socials, a 
més de per una especulació denun·
ciada i permesa en sectors com la 
vivenda, vénen d’una falta d’inver·
sió en polítiques de benestar social 
quan l’economia del país s’ho podia 
permetre. De fet, recorda Crespo, fa 
anys que les associacions estan cla·
mant per la situació d’emergència 
de la infància, des de molt abans de 
la debacle econòmica. «Catalunya 
és la comunitat que menys inver·
teix en infància a Espanya, i Espa·
nya de les que menys ho fan d’Euro·
pa», subratlla Crespo.
 La també presidenta del consell 

persones al centre de les polítiques 
públiques».
 L’ECAS, a més a més de formar 
part activa de la campanya de la 
iniciativa que encapçala la Tau·
la d’Entitats, també ha impulsat, 
juntament amb altres oenagés 
com Intermón, Confederació de 
Pau, Drets Humans i Cooperació, 

sols, que tenen al seu costat les en·
titats», diu Crespo.
 La culminació d’aquest dia in·
ternacional reconegut des del 
1992 per Nacions Unides tindrà 
lloc amb un gran acte institucio·
nal al Poblenou, amb la finalitat de 
sensibilitzar la ciutadania sobre la 
greu situació, però sobretot, recla·
mar als dirigents que facin més i 
millors polítiques socials.
 Una petició que si bé l’any passat 
es va dirigir al president de la Gene·
ralitat, Artur Mas, ara no tindrà un 
interlocutor definit, ja que l’avanç 
de les eleccions autonòmiques aga·
farà aquest acte en precampanya 
electoral. Per això, diu Guiteras, a 
més d’insistir en la denúncia que 
darrere de la situació actual hi ha  
una crisi més important que l’eco·
nòmica, que no és una altra que la 
de valors, les oenagés, que estan 
ultimant el manifest que pronun·
ciaran, aprofitaran l’acte per exi·

amb més de 630.000 desocupats a 
Catalunya, 260.000 dels quals són 
de llarga durada, o les d’abandona·
ment escolar, amb un inadmissible 

assessor de la Generalitat en políti·
ques socials reclama, així mateix, 
«revisar la fiscalitat perquè els in·
gressos de les Administracions pu·
guin afrontar la inversió que serà 
necessària per prevenir i comba·
tre la pobresa», i demana «establir 
unes prioritats clares que posin les 

percentatge del 29% en el conjunt 
de Catalunya. Per no parlar de con·
seqüències intangibles, com les re·
latives als greus efectes secunda·

Fundeso Amnistia Internacional i 
Somriures de Bombai, un acte fes·
tiu per al dia 17 en un lloc cèntric 
de Barcelona que s’està acabant de 
concretar, i que acollirà una pro·
posta festiva en què participaran 
jugadors de bàsquet famosos que 
animaran els ciutadans a marcar 
un triple contra la pobresa. 

MISSATGE DE SUPORT / Totes les inicia·
tives, a més d’exposar la realitat i 
explicar a grans trets què fan les 
entitats en aquesta matèria, faran 
una crida a la societat catalana per·
què s’involucri d’una manera acti·
va en la lluita contra la pobresa. Pe·
rò també, i amb especial atenció en 
el seu colofó, «llançaran el missat·
ge als que la pateixen que no estan 

gir a tota la classe política que es 
comprometi en els seus programes 
electorals a prioritzar la lluita con·
tra la pobresa i la cohesió social. H

ferran nadeu

a l’esquerra, campanya de 
sensibilizació de la Taula del Tercer 
Sector. en aquesta pàgina, petició 
d’almoina a la Boqueria.

És la proporció 
d’abandonament escolar 
prematur a Catalunya  

29%

Són les persones sense 
sostre de BCN, el 32% 
més que fa tres anys

2.791

És la taxa de catalans 
amb ingressos anuals 
per sota de 14.000 euros

20%

És el percentatge 
dels joves menors de 
25 anys sense feina

50%

Són les execucions 
hipotecàries realitzades 
a Catalunya el 2011

6.789
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