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Debat al Parlament LLL

Puigdemont culpa 
espanya de la pobresa 
que hi ha a catalunya

El president atribueix al 
dèficit fiscal que el Govern no 
pugui frenar la desigualtat

TONI SUST
BARCELONA

L
a pobresa a Catalunya és cul
pa de l’Estat espanyol, del 
dèficit fiscal que s’emporta 
diners que no tornaran mai. 

Aquest és el resum de l’argumenta
ció amb què el president de la Gene
ralitat, Carles Puigdemont, va obrir 
ahir al Parlament el balanç de l’apli
cació de les mesures aprovades pel 
ple sobre la pobresa celebrat el març 
del 2016, que en bona part van que
dar en suspens a l’espera de l’aprova
ció dels pressupostos.
 El president català tenia una es
tadística bona i una de dolenta: va 
admetre que la població en risc de 
pobresa a Catalunya va augmentar 
del 19% al 19,2% del 2015 al 2016, 
però va afegir que, si es mira per 
l’índex AROPE, aquest percentat
ge es va reduir del 23,5% al 22,5%. 
Puigdemont va esmentar el fruit 
principal que el Govern pot esgri
mir: la renda garantida de ciuta
dania, que substituirà la renda mí
nima d’inserció, assumint els seus 
titulars actuals i ampliant la cober
tura al col·lectiu de les famílies mo
noparentals.

INDICADORS DE RENDA / El president va 
subratllar que, per renda, Cata
lunya ocupa el número 68 de 272 
regions europees, i que, en canvi, fi
gura en el 163è de l’índex de pro
grés social. «¿Quin és el motiu de la 
diferència entre aquests indica
dors? La resposta és evident: el dèfi
cit fiscal del 8%, que se’n va i no tor
na», es va respondre a si mateix. D’a
quí ve, va argumentar la necessitat 
que Catalunya compti amb el seu 
propi Estat.
 El president va cedir part de la se
va intervenció al vicepresident i ti
tular d’Economia, Oriol Junqueras, 
a la consellera de Presidència, Neus 
Munté, i a la deTreball, Afers Socials 
i Famílies, Dolors Bassa. Junqueras 
va repassar l’augment dels pressu
postos en partides socials: 625 mi
lions d’euros més en educació, 408 
milions més en salut, 239 milions 
més en treball i 29 milions més en 
vivenda. I va vaticinar una millo
ra en l’economia, que, va acabar di

ent, beneficiarà també els més ne
cessitats.
 «Estem parlant d’un alt grau de 
compliment», va assenyalar Munté 
sobre les 273 resolucions que van 
sortir del ple de març del 2016. Se
gons dades de la comissió de segui
ment del ple (el pròxim informe es 
farà públic el 20 de juliol), un 87% 
de les mesures està en curs o apli
cantse. D’aquestes 273, va recor
dar Munté, 80 depenien de l’apro
vació dels pressupostos.

AL SETEMBRE / A Bassa li va corres
pondre exposar el principal bagat
ge de l’actual Govern en la lluita 
contra la pobresa: la renda garanti
da de ciutadania. «La resposta a l’e
mergència social i un canvi de para
digma en la lluita contra la pobre
sa. Estableix un dret subjectiu, 
sense límit pressupostari. Garan
tim la universalitat», va destacar la 
consellera. Amb aquesta prestació, 
va dir, es combatrà la dificultat en 
diferents fronts, inclosa la pobresa 
infantil.
 Bassa va recordar que el Govern 
compta que aquesta renda garanti
da comenci a atorgarse el 15 de se
tembre vinent. De fet suposarà tor
nar, en part, al sistema previ a la 
retallada dràstica de la renda míni
ma d’inserció que va posar en pràc
tica l’Executiu d’Artur Mas el 2012, 
quan aquesta va deixar de ser un 
dret subjectiu i, per tant, va quedar 
limitada a un pressupost concret, 
prèvia expulsió de l’ajuda de més 
de 5.000 dels 30.000 titulars que hi 
havia el juliol d’aquell any.
 Els arguments de Puigdemont, 
Junqueras, Munté i Bassa no van 
convèncer l’oposició. Per Ciuta
dans, Inés Arrimadas va assegurar 
que estava convençuda que no es 
parlaria d’independència a l’abor
dar el seguiment del ple sobre la po
bresa i va criticar per això Puigde
mont. El socialista Miquel Iceta va 
recordar que el risc de pobresa va 
ser el 2016 dues dècimes superior 
al del 2015 i va subratllar que, mal
grat que hi ha hagut recuperació 
econòmica, aquesta no ha arribat a 
tothom, cosa que obliga el Govern a 
actuar.

Bassa afirma que la renda 
garantida dona resposta a 
l’actual emergència social

carles Puigdemont
PrEsiDEnt DE la GEnEralitat

«La resposta és 
evident: el motiu és 
el dèficit fiscal 
del 8%, que se’n
va i no torna
a Catalunya»

Dolors Bassa
consEllEra D’afErs socials

«La renda
garantida ens
situa entre els 
països més 
avantguardistes
i innovadors»

Gabriela serra
DiPUtaDa DE la cUP

«La renda garantirà
una subsistència 
decent,
que no és
el mateix que
una vida digna»

eL PResiDeNt Puigdemont, en el ple de la pobresa d’ahir.

Les entitats i col·lectius socials van 
abocar ahir una galleda d’aigua 
freda a l’optimisme del Govern so
bre l’aplicació de les mesures apro
vades fa un any i tres mesos pel Par
lament en el ple sobre la pobresa, i 
que pretenien aturar la creixent si
tuació d’exclusió social de les famí
lies catalanes.
 Oriol Illa, president de la Taula 
del Tercer Sector, va afirmar que 
sense haverse solucionat les situ
acions denunciades ja han sorgit 
noves necessitats socials que no 
estan resoltes, com l’encariment 
del preu de la vivenda a Barcelona, 
que ha desencadenat «exclusió re-
sidencial i situacions de pobresa». 
Segons el seu parer, més impor

TERESA PÉREZ
BARCELONA

«Només s’han 
fet pegats»
Les entitats socials recorden que moltes mesures 
acordades encara segueixen pendents 

tant que el grau de compliment de 
les resolucions acordades és el seu 
impacte. «Estem lluny d’aconse-
guir la situació que voldríem, amb 
un 19,2% de taxa de pobresa», va 
denunciar.

100.000 llars sense ingressos

Illa, però, va valorar que s’hagi fet un 
seguiment del grau de compliment 
dels acords parlamentaris i també 
que hagin augmentat els recursos 
per combatre la pobresa, encara que 
va reconèixer que «hi ha molta feina 
per fer». De fet, a Catalunya hi ha al 
voltant de 100.000 llars on no entra 
cap ingrés.
 Teresa Crespo, presidenta d’Enti
tats Catalanes d’Acció Social (ECAS), 
va ser crítica perquè en el ple «es van 
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gran barcelona 3 La meitat dels 
barcelonins compartirien cotxe r P. 40

DISTrIcTeS 3 El Club Beisbol Barcelona 
recupera aquest esport a la ciutat r P. 46

JOAN CORTADELLAS / FERRAN NADEU

leS enTITaTS Concentració contra la pobresa energètica el novembre del 2016.

	 La	diputada	de	Catalunya	Sí	
que	es	Pot	Marta	Ribas	va	reme-
morar	que	les	mesures	acorda-
des	en	el	ple	sobre	la	pobresa	te-
nien	caràcter	d’urgència,	si	bé	
un	any	i	tres	mesos	després	no	
s’ha	arribat	a	fer	una	reforma	de	
l’encara	existent	renda	mínima	
d’inserció	que	morirà	per	donar	
pas	a	la	renda	garantida.	«S’han	
fet	coses,	però	creiem	que	no-
més	podem	parlar	d’un	compli-
ment	insuficient»,	va	rematar.
	 «Es	fa	difícil	poder	articular	
un	debat	interessant	quan	el	
que	tens	al	davant	té	com	a	únic	
recurs	culpar	de	forma	sistemà-
tica	el	Govern	d’Espanya»,	va	
afirmar	el	popular	Xavier	García	
Albiol,	que	va	voler	«posar	cara»	
a	les	famílies	que	han	patit	els	
estralls	de	la	crisi.	Famílies	de	la	
classe	mitjana,	va	dir,	que	han	
hagut	de	capejar	el	temporal	
amb	l’ajuda	dels	pensionistes.
	 Per	la	CUP,	Gabriela	Serra	va	
defensar	que	una	nova	repúbli-
ca	catalana	ha	d’afrontar	la	dis-
tribució	de	la	riquesa,	abando-
nant	l’assistencialisme,	i	va	re-
treure	al	Govern	que	tregui	pit	
per	la	llei	de	la	renda	garantida	
de	ciutadania	quan	encara	no	
s’ha	aprovat	i	quan	té	un	abast	
limitat:	«La	renda	garantirà	una	
subsistència	decent,	que	no	és	el	
mateix	que	una	vida	digna».	H

vivenda».	Va	considerar	que	les	da-
des	revelen	que	la	situació	ha	em-
pitjorat	per	a	moltes	famílies	per-
què	la	pobresa	severa,	la	més	greu,	
ha	augmentat;	la	penúria	s’ha	cro-
nificat	i	les	persones	grans	tam-
bé	van	pitjor,	perquè	les	pensions	
no	han	pujat.	Toledano	confia	que	
aquesta	situació	quedi	esmorteïda	
per	la	renda	garantida,	encara	que	
va	afegir	que	el	que	és	realment	
«important és la lluita per una fei-
na digna i derogar la reforma labo-
ral».
	 Maria	Campuzano,	portaveu	de	
l’Aliança	contra	la	Pobresa	Energè-
tica	(APE),	va	lamentar	que	el	ple	
del	Parlament	hagi	passat	de	pun-
tetes	per	aquest	tema	que,	segons	
la	seva	opinió,	representa	«una 
emergència social».	I	va	afirmar	
que	posar	la	calefacció	a	l’hivern	i	
un	ventilador	a	l’estiu	«no és un lu-
xe, és un dret».	Per	a	la	portaveu	de	
l’APE,	«el Govern ha tornat a girar 
l’esquena a les famílies».	També	va	
assenyalar	que	l’Administració	no	
s’ha	pronunciat	sobre	els	convenis	
de	pobresa	energètica	que	les	elèc-
triques	haurien	d’haver	firmat	el	
31	de	març	passat,	«ni s’ha parlat 
de les famílies que viuen en situa-
ció d’ocupació de vivendes»,	va	dir	
Campuzano.	H

ves	places	en	residències,	però	va	ex-
pressar	en	veu	alta	la	seva	principal	
preocupació:	«Garantir uns ingres-
sos mínims a tota la població que ho 
necessiti».
	 Diosdado	Toledano,	portaveu	de	
la	Comissió	Promotora	de	la	Inicia-
tiva	Legislativa	Popular	(ILP)	per	una	
Renda	Garantida	de	Ciutadania,	va	
ser	contundent	a	l’explicar	que	fins	
ara	«només s’han fet pegats»	i	«ni tan 
sols hi ha una política d’ajudes a la 

aprovar mesures urgents»	i,	malgrat	
aquesta	urgència,	«encara no s’han 
aplicat i altres estan congelades». 
«El procés ha sigut molt lent»,	va	afir-
mar	la	responsable	de	l’entitat,	que	
va	afegir	que	les	urgències	«han que-
dat al tinter i s’ha culpat d’això la de-
mora en l’aprovació dels pressupos-
tos de la Generalitat».
	 Crespo	va	elogiar	algunes	mesu-
res	socials,	com	la	millora	de	les	be-
ques	de	menjador	i	la	creació	de	no-

«la situació ha 
empitjorat i ni tan 
sols hi ha una 
política d’ajudes 
per a la vivenda»

LA RÈPLICA

bassa admet
que els centres 
d’acollida estan 
en «situació límit»

T. P.
BARCELONA

La consellera
d’Afers Socials ho 
atribueix a l’arribada 
de menors estrangers

L
a	consellera	de	Treball,	
Afers	Socials	i	Famílies,	Do-
lors	Bassa,	va	reconèixer	
ahir	que	les	cases	d’acolli-

da,	centres	on	van	nens	tutelats,	es-
tan	«en	una	situació	límit».	En	teo-
ria,	els	xavals	només	poden	estar	en	
aquests	recintes	sis	mesos,	fins	que	
se’ls	realitza	el	diagnòstic	i	se’ls	reu-
bica	en	altres	llocs.	No	
obstant,	la	saturació	
que	existeix	en	altres	
locals	de	protecció	a	la	
infància	i	adolescència	
provoca	que	«molts	me-
nors	hagin	de	prorro-
gar	la	seva	estada	en	
aquestes	cases	d’acolli-
da,	malgrat	que	no	es-
tan	adequades	per	a	
llargues	temporades»,	
segons	fonts	sindicals.
	 Bassa 	 va 	 atr ibu -
ir 	 aquesta	 situació	
d’emergència	al	fet	que	
s’ha	duplicat	l’arriba-
da	de	menors	estran-
gers	no	acompanyats.	
La	xifra	ha	passat	de	35	
a	80	o	90	mensuals.	«No	
és	un	tema	del	departa-
ment,	és	una	preocupació	de	tot	el	
Govern»,	va	aclarir	la	consellera.
	 Els	sindicats	UGT	i	CGT,	no	obs-
tant,	matisen	aquesta	versió	i	con-
sideren	que	«la	situació	límit»	no	
es	pot	atribuir	tan	sols	a	l’arribada	
massiva	d’aquests	menors.	Els	repre-
sentants	dels	treballadors	asseguren	
que	aquests	centres	tenen	poc	perso-
nal,	«alguns	ni	tan	sols	compleixen	
les	ràtios	d’educador	per	nen	que	
marca	el	departament	i	tampoc	co-
breixen	les	baixes	laborals	ni	les	va-
cants	durant	les	vacances».
	 Les	mateixes	fonts	reconeixen	
que	aquests	centres	d’acollida	estan	
patint	«problemes	d’alta	complexi-
tat,	a	causa	de	la	barreja	de	tipolo-
gia	i	d’edats	dels	xavals	i	no	s’està	
donant	resposta	a	aquesta	situació».	
«Els	centres	d’acollida	són	actual-
ment	calaixos	de	sastre»,	explica	un	
representant	d’UGT.

	 Un	portaveu	de	la	CGT,	per	la	se-
va	part,	assegura	que	contínuament	
es	produeixen	trucades	de	les	cases	
d’acollida	als	Centres	Residencials	
d’Acció	Educativa	(CRAE)	per	veure	
«si	queden	places	lliures	o	si	hi	ha	al-
guna	fuga	i	es	pot	ocupar	el	llit	del	
fugat».	En	un	d’aquests	centres	de	la	
ciutat	de	Barcelona	fa	menys	d’un	
mes	«es	van	posar	matalassos	a	terra	
a	la	nit	perquè	els	acabats	d’arribar	

poguessin	dormir»,	explica	un	edu-
cador.

BEL·LIGERÀNCIA /	La	consellera	va	rea-
litzar	ahir	aquestes	declaracions	en	
una	compareixença	amb	la	premsa	
al	Parlament	per	lloar	la	feina	del	di-
rector	general	d’Atenció	a	la	Infàn-
cia	i	Adolescència	(DGAIA),	Ricard	
Calvo,	la	dimissió	del	qual	han	recla-
mat	la	CGT	i	la	CUP	per	«adjudicar	i	
afavorir»	amb	contractes	el	conglo-
merat	empresarial	Plataforma	Edu-
cativa.	Bassa	va	dir	que	no	entén	
«aquesta	forta	bel·ligerància	a	dema-
nar	la	seva	dimissió	quan	tothom	
sap	que	estem	davant	d’una	situació	
d’urgència	en	els	temes	d’infància».	
La	consellera	va	anar	més	enllà	a	l’ar-
gumentar	que	el	seu	departament	
«va	buscar	el	millor	professional	en	
temes	d’infància»	per	ocupar	aquest	
càrrec.	H

Els sindicats 
matisen aquesta 
versió i denuncien 
falta de personal

33 La consellera Dolors Bassa.

JOAN CORTADELLAS
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