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La política social catalana 3 El debat del Parlament

Barcelona q JxSí va votar en doble 
sentit dues propostes de Catalunya 
Sí que es Pot i la CUP que 
convidaven a rebutjar la reforma 

laboral que el PP va aprovar amb el 
suport de CiU. Van tirar endavant: 
els diputats d’ERC hi van votar a 
favor i els de Convergència es van 

JxSÍ ES DIVIDEIX
PER LA REFORMA 
LABORAL

Voluntat
contra la 
pobresa

TONI SUST
BARCELONA

E
l ple sobre la pobresa es va 
tancar ahir al Parlament 
sense que donés a llum res 
que no es conegués abans, 

sense cap aposta econòmica que ser-
veixi com a punt d’inflexió. Va servir 
per arribar a diversos acords, alguns 
d’ells rellevants i potencialment sig-
nificatius, però que majoritària-
ment no van acompanyats d’una do-
tació pressupostària que en garan-
teixi el futur i queden pendents de 
l’aprovació d’uns nous comptes.  
 El ple parlamentari va confirmar 
partides ja anunciades en el pla de 
xoc social, per valor, únicament, 
de 30 d’aquests 270 milions, en po-
bresa energètica, vivenda i el pla de 
barris. I existeix un compromís ver-
bal per valor de 12 milions d’euros 
més en relació amb les beques de 
menjador.
 Junts pel Sí (JxSí) va convertir la ses-
sió, ja per endavant, en un estira-i-ar-
ronsa amb la CUP perquè s’avingués 
a pactar els pressupostos. I va advertir 
que si no hi havia pacte el pla de xoc 
no seria viable. No en la seva integri-
tat. Dels 270 milions previstos en 
aquest pla –una quantitat que les en-
titats socials ja van considerar clara-
ment insuficient–, les propostes de 
resolució aprovades en van confir-
mar només la novena part.

30 MILIONS / 30 milions que constaran 
als pressupostos tant sí com no i que 
corresponen a tres partides del pla: 
els 10 milions previstos per incre-
mentar el parc de vivenda social; 10 
milions més per al fons de la pobre-
sa energètica, i 10 milions més per al 
pla de barris.
 S’ha de tenir en compte que, per 
exemple, els 10 milions d’euros per 
a pobresa energètica no només són 
al pla de xoc, sinó que ja existien el 
2015, tot i que la seva execució va ser 
molt reduïda: només es va arribar a 

invertir 1,4 milions d’euros en aju-
des a famílies.
 Les propostes aprovades també 
es dirigeixen en un gran nombre  a 
agilitzar el desenvolupament de la 
llei 24/2015, sobre vivenda i pobresa 
energètica, el reglament de la qual 
encara no ha sigut redactat pel Go-
vern. En aquest àmbit, s’aposta per 
aconseguir 3.000 pisos de grans te-
nidors en bon estat i 3.000 més en 
mal estat. Actualment, el Govern té 
1.830 pisos cedits mitjançant conve-
nis amb bancs.

BEQUES DE MENJADOR / El cas de les be-
ques de menjador és particular, eco-
nòmicament parlant. El ple va apro-
var una proposta de Catalunya Sí que 
es Pot (CSQP) i el PSC que conté diver-
sos punts: garantir que les famílies 
que viuen sota el llindar de la pobre-
sa reben beques; garantir l’accés a 
aliments d’alumnes de secundària 
que no tenen menjador perquè el 
centre fa jornada intensiva; assegu-
rar l’alimentació en períodes no lec-
tius dels alumnes que la requerei-
xin; informar els beneficiaris, ja des 
de l’1 de setembre, del fet que ho són 
(en els últims anys s’han confirmat 
la majoria de beques amb el curs co-
mençat, amb els problemes que això 
comporta) i garantir els recursos ne-
cessaris per a beques a ajuntaments 
i consells comarcals.
 El cost que suposaria la resolució, 
si esdevé una realitat, seria d’uns 12 
milions, segons una quantificació 
feta ahir per la Conselleria d’Econo-
mia. Així ho van dir diputats de Jx-
Sí a Catalunya Sí que es Pot. Segons 
aquesta versió, Economia ha assu-
mit el compromís verbal que aquests 
12 milions seran a sobre la taula. Per 
tant, no és una partida confirmada 
però tampoc és a l’aire. El Govern 
ha invertit aquest any 53 milions en 
beques de menjador. Va començar 
amb 48 milions i hi ha afegit recur-
sos en funció de la necessitat.

El ple confirma 
només 30 dels 
270 milions del 
pla de xoc social

La Cambra dóna via 
lliure a resolucions 
rellevants sense els  
diners necessaris

els acords més significatius

RMi
El Parlament insta a 
recuperar la renda 
mínima d’inserció (RMI) 
com a dret subjectiu,  
és a dir, qui reuneixi  
els requisits accedirà a 
la prestació i hi haurà 
una partida oberta en 
funció de la necessitat. 
Com passava fins a  
la retallada del 2011.  
No obstant, falta 
confirmar  
pressupost.

Beques
S’incrementa en 12 
milions d’euros, segons 
el que és per ara un 
compromís verbal, la 
inversió en beques de 
menjador.

Vivenda
En el marc del 
desenvolupament de la 
llei 24/2015, s’aposta per 
incrementar el parc de 
residències socials en 
3.000 pisos en bon estat 

de grans tenidors 
de vivenda. 
I en sis mesos, amb 
3.000 pisos més.

Pla de xoc
Es confirmen els 10 
milions d’euros 
previstos per a pobresa 
energètica, els 10 
milions d’euros 
previstos per augmentar 
el parc social i 10 milions 
més previstos per al pla 
de barris.
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gran barcelona 3 BCN fixa un màxim 
de 12.000 noves places turístiques r P. 38

DISTrIcTeS 3 Xavier Lezcano dirigeix 
l’Americana Film Fest de l’Eixample r P. 43

Les entitats socials van sortir ahir 
del ple sobre la pobresa celebrat al 
Parlament de Catalunya amb un 
regust agredolç. El to del debat, el 
consens polític i l’aprovació d’al-
gunes mesures van ser la part dol-
ça. L’amarga, que els acords queda-
ran en l’aire sense recolzament eco-
nòmic. «Sense nous pressupostos 
per al 2016 no es podran executar 
i tornarem a dir que ha quedat tot 
en paper mullat», va assegurar Pe-
pa Muñoz, secretària de la junta 
directiva de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector. «Hi ha hagut acords 
importants contra la pobresa», va 
concloure Muñoz.
 Les organitzacions ciutadanes 
van criticar que en 48 hores s’hagi 
enllestit la precarietat a Catalunya. 
Van elogiar, no obstant, les dife-
rències d’aquest ple sobre emer-
gència social amb el que es va cele-
brar fa dos anys, que va passar sen-
se plena ni glòria i en què quasi no 
hi va haver diàleg. Per això, les en-
titats van ressaltar l’acord perquè 
ara es constitueixi una comissió 
de seguiment, amb presència de 
les entitats socials, per controlar 
el compliment dels pactes. És ne-
cessari «que les propostes no que-
din només en paraules», va mani-
festar un portaveu de l’entitat Sa-
ve the Children.

Compromís fallit

La Federació Catalana de la Disca-
pacitat Intel·lectual (Dincat), que 
representa unes 300 entitats, va 
carregar contra la decisió dels 
grups parlamentaris de Junts pel 
Sí i la CUP de votar en contra de «la 
derogació de l’ordre de copaga-
ment dels serveis d’atenció a les 
persones amb discapacitat». El co-
pagament és l’aportació que han 
d’abonar les persones amb disca-
pacitat per ser ateses en residèn-
cies i centres d’atenció especialit-
zada.
 La federació Dincat reclama, 
des de fa un any i mig, la modifi-
cació d’aquesta ordre que va qua-
lificar de «mesura confiscadora i 
abusiva» que aboca els discapaci-
tats sense recursos i les seves famí-
lies a la pobresa i l’exclusió social. 
A més, recorda que la consellera 
de Benestar Social i Família, Neus 
Munté, ja es va comprometre a fer-
ho el setembre passat. La proposta 
per anul·lar el copagament en de-
pendència la van presentar el PSC 
i Catalunya Sí que es Pot.  
 La Plataforma Pobresa Zero-Jus-

TERESA PÉREZ
BARCELONA

Por del tercer sector
Les organitzacions socials aplaudeixen algunes de les mesures 
aprovades, però temen que no hi hagi partida econòmica per executar-les

tícia Global també va lamentar 
que no s’hagi derogat el copaga-
ment en dependència perquè re-
presenta «una discriminació addi-
cional» i va reconèixer al conclou-
re el debat parlamentari que les 
mesures amb caràcter d’urgència 
«no revertiran la condició estruc-
tural de la pobresa i les desigual-
tats». Així mateix, va ressaltar que 
Catalunya necessita «un projecte 
de mesures socials transforma-
dores que empoderin les perso-
nes en situació de vulnerabilitat i 
tinguin una mirada de futur i cores-
ponsabilitat global».

Vot de confiança

L’entitat va celebrar alguns acords 
parlamentaris, com l’increment 
de les beques de menjador, la regu-
lació de les persones immigrades, 
les polítiques d’igualtat de gènere 
i la proposta de derogació de la re-
forma laboral. Teresa Crespo, por-
taveu de la plataforma, va instar el 
Parlament «a aprovar uns pressu-
postos que prioritzin d’una vega-
da per sempre la lluita contra la po-
bresa i les desigualtats». Crespo ha 
donat un vot de confiança als par-
tits, però no ha atorgat «la confian-
ça plena».
 El psicòleg social Jaume Funes 
és crític amb el desenvolupament 
del ple: «Ha sigut un debat des 
dels núvols, en la distància, que 
ha tingut molt poc a veure amb la 
vida real de les persones». Funes, 
que ha coordinat el cicle Reflexions: 
La pobresa amb ulls d’infant, que aca-
ba de clausurar-se a Barcelona i en 
què han participat 60 experts, va 
citar com a exemple les beques de 
menjador i la renda mínima que, 
segons el seu parer, s’han d’abor-
dar des d’un altre punt de vista. El 
Parlament «no s’ha parat a mirar 
què es vulnera dels drets de la in-
fància. Són propostes per quedar 
bé». I va concloure: «Han parlat de 
la teoria social i poc de la vida hu-
mana».
 L’organització Save the Chil-
dren també va aportar el seu punt 
de vista després del debat parla-
mentari i va ressaltar l’aprovació 
de les propostes que fan referència 
a la garantia dels drets de la infàn-
cia i l’educació. El portaveu de l’en-
titat va indicar que els acords «trac-
ten dels problemes que afecten els 
nens, com la violència, la pobresa 
i la injustícia educativa». Segons la 
seva opinió, hi ha un enorme inter-
rogant, i és «la falta de pressupost» 
per poder implementar aquestes 
mesures.   H

Pepa Muñoz
TAuLA d’ENTiTATs dEL TERCER sECTOR

«Sense els 
pressupostos no   
es podran executar 
els acords  
i tot quedarà 
en paper mullat»

Teresa crespo
PLATAFORMA POBREsA ZERO

«Les mesures 
urgents no 
revertiran la 
condició estructural 
de la pobresa  
i les desigualtats»

Jaume Funes
PsiCÒLEG sOCiAL

«Ha sigut un debat 
des dels núvols. 
Ha tingut molt 
poc a veure  
amb la vida real
de les persones»

ELISENDA PONS

abstenir. Era una votació simbòlica 
que va escenificar els matisos en el 
grup que comparteixen diputats de 
CDC, d’ERC i independents. Per 

matisos entre les dues propostes, 
l’independent Germà Bel va votar 
no a la de Catalunya Sí que es Pot i 
es va abstenir en la de la CUP.

 CSQP també va aconseguir apro-
var una proposta de resolució que 
demana poder augmentar el parc 
de vivenda destinat a dones vícti-
mes de la violència domèstica i als 
seus fills.
 
LA CUP I ELS TITULARS / Políticament, 
la CUP es va mostrar dura i va re-
clamar com a mitjà per poder aca-
bar amb la pobresa el final del sis-
tema capitalista. La diputada Anna 
Gabriel va criticar la naturalesa 
d’aquest ple i va denunciar la im-
possibilitat d’analitzar amb prou 
deteniment el que es proposa i acor-
da. També va rebutjar que els titu-
lars periodístics se centrin en si la 
CUP rebutja votacions o acords. 
 La sessió també va tenir cabuda 
per a resolucions de caràcter crea-
tiu, com una de Jxsí que indica que 
no s’abaixarà el sou als treballa-
dors públics «durant la transició 
nacional». H

UN TO MILLOR / El que sí que va millo-
rar en comparació amb el ple del 
2014 sobre la pobresa ha sigut el to. 
Hi ha hagut més acords, i entre més 
socis. La conclusió és que hagués si-
gut més útil esperar a tenir nous 
pressupostos per fer el ple. Entre les 
propostes de resolució aprovades hi 
ha acords que si acaben comptant 
amb els diners necessaris sí que re-
presentaran un avanç notable.
 La renda mínima d’inserció 
(RMI) és un exemple d’això. La 
Cambra catalana va aprovar que 
la prestació recuperi el seu caràc-
ter de dret subjectiu: tothom qui 
acrediti els requisits per accedir a 
l’ajuda la rebrà. Això porta a recu-
perar la partida oberta, de mane-
ra que es va afegint pressupost du-
rant l’any segons la necessitat que 
hi hagi. Això podria arribar a  dis-
parar el pressupost fins a uns 300 
milions. El Govern xifra el del 2015 
en 200 milions.

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
 


