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Les entitats,
decebudes per la
falta de concreció

a Les associacions socials insisteixen que cal “un pacte de
país” més enllà de partidismes a Demanen accions urgents
Redacció
BARCELONA

Menys paraules, menys
discursos partidistes i més
accions concretes. Les entitats socials, que ahir es
van haver de conformar a
seguir el debat sobre la pobresa des de la tribuna de
convidats, van sortir del
Parlament amb un sentiment de fracàs i decepció.
De la primera sessió parlamentària no en va sortir
cap mesura concreta.
Tampoc no hi va haver cap
acostament entre el govern i l’oposició.
Més enllà de valorar el
debat en si –és el primer
cop que el Parlament dedica un monogràfic a la
pobresa–, les entitats

La frase

—————————————————————————————————

“El que volem saber
és què faran de nou.
Tenim confiança
que sortiran
noves mesures”
Teresa Crespo

PRESIDENTA DE L’ECAS

van trobar a faltar
l’anunci de mesures concretes i van insistir en la
necessitat d’un “pacte de
país” que estableixi les
prioritats d’actuació.
La presidenta de la
Taula del Tercer Sector,
Àngels Guiteras, va insistir que el debat ha de ser
un primer pas per emprendre “accions conjun-

tes” per millorar la lluita
contra la pobresa a Catalunya, i va insistir en la
necessitat que del ple en
surti un “acord de país, o
com a mínim que es posin
les bases per anar cap a
aquest acord”.
Alienes a les negociacions d’última hora entre
CiU i ERC, que van permetre anunciar propostes
d’acords en matèria de pobresa energètica i renda
mínima d’inserció, les 95
entitats agrupades dins la
federació Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
van lamentar que no hi
hagués “cap acostament
entre govern i oposició” i
que el debat no hagués suposat “cap avenç real en la
lluita contra una xacra
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que afecta cada dia més
persones i famílies”.
La presidenta d’ECAS,
Teresa Crespo, va reclamar
als polítics compromís. “El
que volem saber és què faran de nou. Tenim confiança que sortiran noves me-

sures”, va dir Crespo.
L’ECAS també va fer una
crida als representants polítics perquè “renunciïn als
interessos partidistes i focalitzin els esforços a forjar
un pacte de país”. Pobresa
Zero, una altra plataforma

d’entitats socials, va demanar que les polítiques contra la pobresa “tinguin com
a principi bàsic la redistribució de la riquesa” i aquest
sigui un dels eixos dels programes electorals per a les
eleccions europees. ■

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OPINIÓ

Jaume Clupés

President de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència
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Improvisar amb la infància

E

l Parlament va celebrar ahir
i clourà avui un ple monogràfic sobre la pobresa a
Catalunya. El debat arriba precedit de diversos mesos de polèmica entorn de les conseqüències
que està tenint el deteriorament
de la situació econòmica en els
infants que viuen al sí de les famílies més desafavorides.
Les persones que treballem
amb la infància més vulnerable
del nostre país veiem cada dia
com la crisi està destruint el futur d’un ampli col·lectiu de nens
i joves. Encara que entenem que
la situació actual no permet
massa marge de maniobra, creiem també que la política actual
d’improvisació respecte a les necessitats de la infància no es pot
perpetuar en el temps.
Una lluita efectiva contra la
pobresa infantil a mitjà i llarg ter-

mini requereix trencar d’una vegada amb les polítiques de beneficència, solidàries o de caritat,
que són les que estan predominant en aquests moments i que
no poden ser les que marquin el
camí a seguir en el futur.
Els infants tenen uns drets que
estem obligats a garantir. L’accés
a un nivell de vida adequat pel seu
desenvolupament és un d’aquests
drets i s’ha d’avalar amb unes polítiques públiques finançades
amb els nostres impostos. El futur dels infants no pot dependre
de la solidaritat ciutadana.
A Catalunya ens hem dotat de
dos instruments potents que aspiren a ser garants d’aquests
drets: la llei de drets i oportunitats de la infància i el pacte nacional per la infància. S’hi afegeix
la recent proposta d’un pacte nacional per l’eradicació de la po-

Els drets dels infants preocupen
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bresa presentat per Benestar Social. Són les eines que haurien
de permetre’ns una lluita efecti-

va contra la pobresa infantil i
servir-nos com a guia.
El pas que hem de fer ara és
disposar dels recursos necessaris
per començar a treballar amb
aquestes eines. Sense una dotació
pressupostària, difícilment aconseguirem resultats.
Necessitem també impulsar
una coordinació efectiva entre els
diferents agents que tenen a les
seves mans les polítiques públiques, el govern i les entitats que
treballem amb els col·lectius més
afectats, perquè els recursos de
què disposem tinguin el millor
rendiment possible.
Des de la Fedaia apostem per
organitzar tots els recursos que es
troben ara dispersos per la creació d’un sistema integral de prestacions que es materialitzi en una
renda de suficiència econòmica
per a les famílies amb infants que
garanteixi que aquests disposin
dels mínims necessaris per tenir
un nivell de vida adequat.
També apostem per augmen-

tar de manera decidida el percentatge dels nostres recursos que
destinem al combat de la pobresa,
ja que seguim estant a la cua en
aquesta matèria. Segons les dades d’Eurostat del 2010, Espanya
va gastar aquest any en programes per combatre l’exclusió social
57 euros per habitant enfront dels
66 euros de Portugal, els 133 de
Grècia, els 668 d’Holanda o els
270 de Dinamarca.
Creiem que el debat sobre la
pobresa que des de diferents sectors hem anat fent en els últims
mesos respecte a la precarietat
creixent i els seus efectes sobre la
infància ha aconseguit que la societat assumeixi que vivim una situació d’emergència. Ara ha arribat el moment d’actuar. No podem seguir improvisant amb el futur de la infància. És urgent consolidar unes polítiques públiques
que impedeixin que, quan tornem
a viure una crisi econòmica en el
futur, es repeteixin situacions com
les que veiem en l’actualitat.

