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Una assignatura pendent
A Catalunya segueix sent una necessitat urgent un gran pacte per lluitar de forma efectiva contra la pobresa 

La creixent bretxa social 

ar i els partits de l’oposi·
ció van forçar un debat al 
Parlament fa poques set·
manes. No obstant, mal·
grat que aquesta vegada 
sí que es va parlar del te·
ma, els acords obtinguts 
van ser mínims i no van 
suposar cap augment de 
les partides pressupostà·
ries.
 La realitat, per tant, 
ens continua interpel·
lant. Ens diu que és ne·
cessari revisar el que es va 
aprovar en el seu moment 
i ens empeny a buscar no·
ves ocasions per afrontar 
el problema, perquè els 
nostres conciutadans es·
tan patint situacions insostenibles i 
els nivells de pauperisme resulten in·
acceptables; més fins i tot en un país 
que està entre les potències econòmi·
ques del món i que té recursos sufici·
ents. Sentim vergonya que no es tro·
bin alternatives a una realitat tan do·
lorosa, reflex de la injustícia d’aquest 
món ric i suposadament civilitzat. 
 No obstant, malgrat la decepció 
crec que no tot està perdut. M’agra·
daria que les experiències una mi·
ca amargues d’aquests mesos ens 
servissin per evitar els mateixos er·
rors en el futur. La nova ocasió per 
identificar i potenciar nous recur·
sos contra la pobresa ja existeix, 
és a la nostra agenda, i vull pensar 
que aquesta vegada els nostres po·
lítics seran capaços de superar els 
seus interessos particulars. El Go·
vern va presentar al febrer una pro·
posta de pacte contra la pobresa que 
va ser –juntament amb les entitats 

L
a realitat és més incisiva 
que els discursos. En la llui·
ta contra la pobresa i les 
desigualtats, els últims 
mesos ens han brindat bo·

nes ocasions per anar més enllà de 
les paraules i les bones intencions, 
però els moments d’esperança s’han 
convertit en desenganys i deixen pas 
a una certa desesperació.
 L’aprovació dels pressupostos de 
la Generalitat del 2014 va ser la gran 
oportunitat per establir prioritats 
i assegurar una cobertura mínima 
de les necessitats dels ciutadans, pe·
rò els debats parlamentaris van pas·
sar de puntetes sobre aquestes qües·
tions. Les preocupacions es van cen·
trar a no superar el dèficit fixat i, 
amb el beneplàcit de la majoria, es 
van aprovar uns pressupostos pre·
sentats com «els més socials de la his·
tòria». La xifra del 71% destinat a po·
lítiques de benestar, incloent·hi sa·
lut i educació, va deixar al marge el 
detall que les successives retallades 
ens obliguen a respondre a una de·
manda creixent amb menys recur·
sos que fa deu anys.

Des D’aleshores, els 
fets ens demostren que els pressu·
postos i les polítiques que se’n des·
prenen no aborden amb decisió la 
penúria de molts catalans. L’incre·
ment de la pobresa i les desigualtats 
és una realitat que no es pot obvi·

socials, que no vam poder interve·
nir en el ple malgrat la sol·licitud 
expressa dels seus convocants– el 
gran absent del debat parlamentari.
 A alguns partits no els va interes·
sar discutir·ho, però encara hi ha 
una mínima confiança que aquest 
pacte pugui ser una nova oportuni·
tat, i no podem desaprofitar·la. El do·
cument proposat, encara en brut, es·
pera la veu dels partits i de la societat 
per aconseguir que projecti accions 
noves i diferents per afrontar l’extra·
ordinari repte que ens planteja el dia 
a dia de la gent.
 El pacte ha de permetre transfor·
mar la realitat. Se li ha de donar un 
contingut d’acord amb les necessi·
tats actuals, que reculli les resoluci·
ons mínimes aprovades en el debat 
del Parlament i garanteixi més trans·
parència. Ha de quedar clar què es 
modifica, què és nou, què se segueix 
fent i amb quins recursos compta ca·

TERESA

Crespo
da acció. Ha de fixar objectius clars 
a curt, mitjà i llarg termini, i fixar 
indicadors que permetin contro·
lar i avaluar la seva aplicació, sense 
oblidar la participació de tots els ac·
tors de la societat.
 Juntament amb el pacte, hem 
de recordar que és obligat un can·
vi en les polítiques fiscals per obte·
nir més ingressos que permetin fer 
front a l’increment de la inversió 
social. La Plataforma per una Fis·
calitat Justa, Ambiental i Solidà·
ria ha fet propostes sobre la futu·
ra reforma fiscal que s’haurien de 
tenir en compte. Demana un siste·
ma tributari proporcional i redis·
tributiu que garanteixi la justícia 
fiscal i impedeixi escapar·se de la 
seva aplicació per mitjà del frau i 
l’evasió fiscal. Reclama una rees·
tructuració del sistema impositiu 
que permeti una recaptació supe·
rior a través de l’impost de socie·
tats, el de patrimoni i les operaci·
ons especulatives, en lloc de carre·
gar la pressió fiscal sobre les rendes 
del treball o l’IVA. 

avUi CatalUnya neces·
sita un gran pacte de lluita contra 
la pobresa i les desigualtats i una 
nova política fiscal que superi els 
interessos particulars, polítics i 
econòmics per construir un país 
no només lliure i sobirà, sinó tam·
bé més just i menys desigual. No po·
dem esperar que el pas del temps 
o un canvi en el context polític re·
solguin el problema per si mateix. 
És urgent i no hi ha cap altra opció 
que actuar. H
Presidenta d’Entitats Catalanes
d’Acció Social (ECAS).

MONRA

A
nant pel carrer he vist, 
al meu davant, un noi 
que s’ajupia i agafava 
una cosa de terra. Des·
prés, quan hi he passat 

pel costat, m’he adonat que era 
una punta de cigarret: se l’ha po·
sat als llavis, l’ha encès i l’ha xu·
clat amb avidesa. És un gest, 
aquest de reaprofitar puntes de ci·
garret, que abans era força habitu·
al i ara feia molt de temps que no 
veia, com si hagués passat de mo·
da. Quan sortia a les pel·lícules, 
servia per mostrar que el perso·
natge era pobre, o de mala vida, 
però ara ni això. 
 És veritat que cada cop hi ha 
menys gent que fuma i suposo 
que, com passa amb moltes coses, 
la culpa és sobretot de la crisi. La 
prohibició de fumar als locals ha 
fet que ara es vegin més puntes de 
cigarret per terra, al davant d’un 
portal o al voltant d’un banc en 
una plaça, i sempre són puntes pe·
tites, esgotades, al límit del filtre. 
En època de bonança, als fuma·
dors no els recava de llençar el ci·
garret a mitges, o tot just comen·
çat, i ara s’hi miren molt més. Més 
d’un cop he vist un dependent, fu·
mant a la porta de la seva botiga, 

que si li entrava un client, apaga·
va el cigarret tot rascant·ne la bra·
sa, amb la intenció d’encendre’l 
de nou més tard, quan tingui cinc 
minuts.
 Si hi ha algú que es dediqui a 
documentar la història del cigar·
ret –hi ha gent per a tot–, segura·
ment consignarà aquesta època 
nostra com un període de deca·
dència. D’una banda, l’estalvi i la 
recerca de tabac més natural ha 
fet que molts fumadors es passin 
al cigarrets de cargolar, però en 
lloc de fer·se’ls a mà amb tota la 
paciència –com Josep Pla, que de·
ia que fumava per trobar adjec·
tius–, ara fan servir complicades 
màquines on fiquen el tabac de 
picadura, el filtre i el paper, i el 
cigarret surt fet. L’altre element 
de decadència, és clar, és el cigar·
ret electrònic, que és com el robot 
dels cigarrets: incansable, no dei·
xa cendra, ni puntes per llençar. 
És tan discret que ni tan sols es ve·
uen els fumadors. A vegades fa la 
impressió que hi ha més botigues 
de cigarrets electrònics que no 
pas gent que en fuma. 

La banya del croissant

En època de bonança, 
als fumadors no els recava 
llençar un cigarret a mitges, 
i ara s’hi miren més 

Puntes
de cigarret

JORDI

Puntí

Dues mirades

terra humida

mateix temps, però, quatre eixe·
lebrats (no es poden comptar pe·
rò són minoria) la insulten i li di·
uen de tot per Twitter. L’assump·
te passa a la premsa internacional 
(la de per riure i la seriosa) i es con·
verteix en una campanya contra 
qui és vista per alguns com a «fa·
vorable a la independència de 
Catalunya». Després arriba el Go·
vern de la Generalitat i, en boca 
del conseller Homs, anuncia que 
li ha transmès «escalf i solidaritat» 
pels insults que ha rebut. 
 El globus s’ha inflat tant que 
ara només falta que a la comtal vi·
la de Ripoll (que és d’on prové la se·
va família) reservin una tomba per 
a Shakira al costat de la de Guifré 
el Pilós. En lloc de gregorià, això 
sí, sonarà, en la terra humida, Pep 
Sala. H

E
m penso que exagerem de·
terminats detalls: ho em·
boliquem tant que magni·
fiquem la minúcia per con·

vertir·la en una catedral de la 
crispació. Signes dels temps. El cas 
de Shakira és l’últim i potser un dels 
més significatius dels que hem vis·
cut, perquè s’hi ajunten uns quants 
factors que, aplegats, converteixen 
una situació que hauria de ser nor·
mal i intranscendent –que la noia 
canti en català– en, pràcticament, 
un assumpte d’Estat. 
 Anem per parts. Shakira fa una 
versió de Boig per tu amb els seus es·
garips naturals i resulta que triom·
fa a Espanya. És la primera en les 
descàrregues a l’iTunes perquè, en·
sucrada com és (la cançó i la can·
tant), agrada a una àmplia (i quan·
tificable) franja de la població. Al 

JOsep maRIa Fonalleras

costat de l’Ebre. Tant és. La qüestió 
és que, per una acció o per una al·
tra, el debat públic està segrestat 
per un únic tema saturat d’emoci·
ons. Cada moviment de peça pro·
voca una infinitat d’interrogants i 
anàlisis. Cada declaració, una co·
lossal allau de sentiments.
 Mentrestant, no deixen d’en·
cendre’s les alarmes d’emergèn·
cia. L’última, l’informe de Càritas 
Europa que constata la tremen·
da injustícia que assola els nos·
tres carrers: Espanya és el segon 
país de la UE en risc de pobresa 
infantil, només superat per Ro·
mania. ¿Quants esforços, quan·
tes elucubracions es dedicaran a 
aquesta realitat lacerant? Monto-
ro va respondre acusant Càritas 
de falsària. A falta de Catalunya, 
bo és l’insult.  H

P
er a molts, la independèn·
cia és un objectiu, un 
somni, una il·lusió. I està 
bé que així sigui. Per a 

molts altres, la realitat és un mal·
son. I aquest dolor hauria de ser in·
suportable per a tots. És evident la 
importància del dilema nacional 
que està vivint Catalunya, però el 
debat de les essències es conver·
teix en una trampa quan eclipsa 
els problemes reals. Tertúlies i in·
formatius estan pràcticament ca·
pitalitzats pel procés. Sempre 
ajustant·se a un guió mil vegades 
repetit. Un dia, el Govern català 
mou una peça que sap que causa·
rà un tremolor en el tauler. El Go·
vern espanyol replica amb un al·
tre moviment que sap que provo·
carà un sisme encara més gran. Un 
altre dia, la jugada s’inicia a l’altre 

alarma
emma Riverola
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