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La lluita contra la precarietat

La pobresa no 
és inevitable
Experts consultats per aquest diari expliquen quines mesures 
hauria de prendre el nou Govern per combatre la necessitat

TONI SUST
BARCELONA

L
es entitats socials catalanes 
defensen un dels eixos del 
seu discurs: la pobresa no és 
un mal inevitable. Té causes 

i es pot eradicar. Quan falten poques 
setmanes perquè es formi un nou 
Govern a Catalunya, EL PERIÓDICO 
pregunta a set experts quines mesu-
res prendrien d’entrada, mesures 
que portin resultats, que apuntin a 
un canvi de paradigma. Que lami-
nin la pobresa. Ofereixen diverses 
respostes, i aposten per elements 
concrets. El denominador comú és 
la inclinació clara per una única 
prestació que agrupi les existents, 
una ajuda que asseguri el mínim ne-
cessari per viure.
 La presidenta d’Entitats Catala-
nes d’Acció Social, Teresa Crespo, té 
clar què s’ha de fer: «Ja hem escol-
tat massa vegades que no hi ha di-
ners. Garantir uns mínims a la po-
blació és prioritari. Això es pot fer 
transformant el sistema impositiu i 
controlant la fiscalitat i l’economia 
submergida». Crespo no eludeix ter-
reny pantanós: «No accepto que par-
lin d’independència sense uns mí-
nims per a tothom. Potser les am-
baixades no són necessàries, i s’han 
d’abaixar sous, no tots els polítics ho 
han fet. Potser és la xocolata del llo-
ro, però anem sumant».

FISCALITAT / La fiscalitat és el camp 
que tria per a la seva proposta Patri-
cia Cantarell, integrant de Lafede.cat, 
col·lectiu per la justícia global que 
agrupa 114 entitats. «Tots aquests 
anys hem escoltat el discurs que no 
tenim diners. Una mesura concreta 
que demanem al Govern és augmen-
tar la capacitat recaptatòria en suc-
cessions i donacions. A més a més, 
cada any a Espanya Hisenda deixa 
d’ingressar 60.000 milions d’euros, i 
el 72% d’aquesta xifra, 43.000 mili-
ons, són recursos perduts per evasió 
fiscal». Cantarell reclama una llei 
que impedeixi la contractació públi-
ca d’empreses amb seu en paradisos 
fiscals.
 El president de la Taula del Ter-
cer Sector, Oriol Illa, proposa inici-
atives en ocupació, vivenda i benes-
tar. En ocupació, advoca per apujar 
el salari mínim i fugir de reformes 

que estimulin la precarietat. En el 
terreny de la vivenda, aposta per in-
crementar l’oferta de lloguer asse-
quible, més que social, és a dir, pen-
sant també en persones que treba-
llen però que amb prou feines poden 
tirar endavant. A Catalunya, recor-
da, hi ha 50.000 pisos buits en mans 
de bancs: «Els bancs prefereixen te-
nir el pis buit que cedir-lo per a llo-
guer social. S’ha de fer pressió. Els 
governs poden pressionar». En ben-
estar, Illa defensa una renda de mí-
nims, es digui garantida, mínima o 
com sigui.
 
EDUCACIÓ / La directora del Casal dels 
Infants del Raval, Rosa Balaguer, es-
cull l’educació. Una mesura clara i 
directa: «Hem de recuperar la inver-
sió en educació. S’ha de garantir l’ac-
cés a l’escola de manera gratuïta i fer 
una sola xarxa pública per evitar la 
segregació escolar. Que a l’escola hi 
hagi la mateixa diversitat que en la 
societat, i tot cobert per fons pú-
blics». Balaguer també reclama in-
versió en educació fora de l’escola: 
«Casals, centres oberts, activitats es-
portives. Els nens amb més proble-
mes no tenen accés a totes aquestes 
activitats».
 La presidenta del Col·legi de Tre-
ball Social de Catalunya, Núria Car-
rera, cita dos fronts apel·lant a allò 
amb què els treballadors socials to-
pen cada dia al carrer: el de la viven-
da i el del dia a dia. «Els treballadors 
socials demanem una prestació que 
cobreixi els mínims necessaris, en-
tre ells l’accés a una vivenda digna». 
Cosa, diu, que es pot posar en pràcti-
ca immediatament.
 Albert Sales, politòleg i sociòleg, 
i també assessor de l’Ajuntament 
de Barcelona, aposta sense dubtar-
ho per una nova prestació: «Com a 
mínim compactaria les ajudes pe-
tites existents actualment; n’hi ha 
moltes de quantia ridícula que car-
reguen els serveis socials i obliguen 
les persones a peregrinar. Facilitaria 
l’accés a les prestacions. S’ha d’evitar 
que s’hagin de demanar ajudes fina-
listes per a necessitats bàsiques». Sa-
les considera que també s’ha d’aca-
bar la desconfiança en qui es benefi-
cia d’aquestes ajudes. Es fiscalitza el 
pobre però no pas el ric, afirma. En 
vivenda, advoca per oferir allotja-

ments estables més que no pas tem-
porals a les persones que en neces-
sitin: «Un enfocament dirigit més 
a crear una llar que només a un sos-
tre comporta més autonomia perso-
nal», sosté.

ELS REFUGIATS / Francesc Mateu, di-
rector d’Intermón-Oxfam a Catalu-
nya, escull una proposta una mica 
diferent, que entronca amb la idea 
que tot està relacionat i que coope-
rar amb els altres contribueix a mi-
llorar la situació també a casa teva: 
«Si hagués d’apostar per una cosa 
concreta, apostaria per la crisi dels 
refugiats. Si tractem bé aquesta crisi 
haurem fet un gran pas, un pas im-
pressionant endavant. Internament, 
tindria un reflex. Hauríem d’abor-
dar la pobresa com a problema glo-
bal. Per exemple: com es poden ge-
nerar estratègies per tenir una socie-
tat diferent», proclama. H

«S’ha de transformar  
el sistema impositiu i 
controlar l’evasió fiscal i 
l’economia submergida»

TERESA CRESPO
PRESIDENTA D’ECAS

«Demanem augmentar  
la capacitat recaptatòria 
en successions 
i donacions»

PATRICIA CANTARELL
INTEGRANT DE LAFEDE.CAT

«Els bancs prefereixen  
el pis buit que cedir-lo 
per a lloguer social. 
S’ha de fer pressió»

ORIOL ILLA
PRESID. TAULA TERCER SECTOR

«S’ha de garantir l’accés  
a l’escola de forma 
gratuïta i fer una sola 
xarxa pública»

ROSA BALAGUER
DIRECTORA CASAL INFANTS RAVAL

«Cal una prestació que 
cobreixi els mínims, 
incloent-hi la vivenda»

NÚRIA CARRERA
PRESID. COL. TREBALL SOCIAL

«Compactaria les ajudes 
petites, n’hi ha moltes 
de quantia ridícula»

ALBERT SALES
POLITÒLEG I SOCIÒLEG

«Si tractem bé  
la crisi dels refugiats, 
farem un gran pas»

FRANCESC MATEU
DIR. INTERMÓN-OXFAM CATALUNYA

ÚLTIMS DE LA LLISTA
J Espanya i Grècia són els dos 
països integrants de la Unió 
Europea en els quals més  
ha crescut la pobresa des que  
va començar la crisi. A Espanya 
es calcula que el 29,2% de la 
població, gairebé 14 milions  
de persones, està actualment  
en risc de pobresa i d’exclusió, 
quan el 2008 la situació afectava 
el 24,5%, 11,1 milions de 
persones. La dada s’obté 
estudiant renda i altres 
elements; si es mira només  
per renda, és inferior.

ESPANYA, EL 
SEGON PITJOR

desigualtat
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gran barcelona 3 Colau rectifica i 
posarà abans els llums de Nadal r P. 34

la ProPoSTa 3 Dues iniciatives difonen 
els rudiments de la programació r P. 38

David Fernández gira la 
caixa del PP, absent en un 
acte contra la pobresa, ahir.

ALBERT BERTRAN

3.200 entitats 
socials insten el 
Parlament a actuar 
contra la pobresa

T. S.
BARCELONA

La plataforma 
Pobresa Zero reclama 
canvis en 12 fronts  
contra la desigualtat

L
a plataforma Pobresa Zero 
va portar ahir al Parlament 
les seves reclamacions. Ho 
va fer davant la Cambra ca-

talana, a l’exterior, on el grup va pre-
sentar un manifest que sota el títol 
12 fronts en la lluita contra les desigual-
tats, i amb el lema Posa-t’ho a l’agenda, 
proposa combatre la desigualtat en 
12 àmbits. Els representants de les 
entitats agrupades en la plataforma, 
3.200, van instar els nous diputats al 
Parlament a posar-se a l’agenda fins 
a 41 mesures concretes en economia 
i treball, vivenda, educació, salut i 
serveis sociosanitaris, prestacions 
socials, polítiques migratòries, co-
merç , fiscalitat i cooperació.
 Van llegir per torns peticions re-
lacionades amb aquests 12 fronts, 
que es resumeixen en l’objectiu de 
lluitar contra les causes estructurals 
de la pobresa. Tot plegat ho van fer 
acompanyats per diputats de tots els 
grups amb representació al Parla-
ment, excepte el PPC, que no hi va 
ser present. L’absència va valer als 
populars una clatellada gestual: hi 
havia una caixa per a cada partit po-

lític i cadascuna amb les sigles cor-
responents, i l’exdiputat de la CUP 
David Fernàndez va capgirar la del 
PP perquè sortís del revés a les fotos.
 El manifest que va presentar la 
plataforma subratlla «la necessitat 
d’un canvi de model econòmic i so-
cial orientat a la justícia global» i 
assenyala que la manera d’aconse-
guir-ho és posar en pràctica políti-
ques predistributives i redistributi-
ves per reduir la desigualtat i eradi-
car la pobresa. En dies en què es forja 
el nou Executiu català, Pobresa Ze-
ro ha entregat el manifest i un docu-
ment marc a tots els parlamentaris. 
L’objectiu, en global, és el que recull 
el manifest: «Fer de Catalunya un pa-
ís més just, en què totes les persones 
tinguin les mateixes oportunitats 
per a una vida digna i plena, i que a 
la vegada contribueixi a fer-ho possi-
ble a tot el món».

AUDITAR EL DEUTE / El text també in-
clou tot un seguit d’iniciatives diri-
gides a penalitzar les males pràcti-
ques econòmiques. Així, proposa au-
ditar el deute públic amb l’objectiu 
de dilucidar si és legítim; supervisar 
les inversions efectuades per empre-
ses transnacionals, establir per fi 
que el 0,7% del PIB es destini a coope-
ració internacional. Potser el 0,7% 
s’ha de revisar, però, tal com van dir 
ahir en l’acte, encara que sigui amb 
aquest percentatge, la cooperació 
tindria resultats. H
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