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Coses de la vida
L’Estat del benestar

societat

REACCIONS A UNA SESSIÓ PARLAMENTÀRIA

Pobresa,
oportunitat
perduda
Les entitats
lamenten l’ineficaç
llegat del ple
monogràfic
TONI SUST
BARCELONA

J

a ho han dit per activa i per
passiva, i ahir ho van tornar a
fer. Les entitats socials van fer
balanç del ple monogràfic sobre pobresa i hi van trobar a faltar
més entesa. «Valorem la celebració
del ple i les resolucions aprovades,
però lamentem la falta de resposta
unitària a l’enorme repte que suposa combatre els elevats índexs de pobresa actuals», diu el comunicat que
va emetre ahir Entitats Catalanes
d’Acció Social (ECAS). La federació
no renuncia que les resolucions
aprovades tinguin recorregut, encara que va advertir al text que perquè
això passi és imprescindible «una comissió de seguiment, amb calendari
i prioritats».
ECAS, presidida per Teresa Crespo, no compra l’explicació que va
aportar el president de la Generalitat, Artur Mas, sobre l’escassetat de
recursos: «No podem acceptar l’ar-

el ple
ACORDS SENSE
PES REAL
BEQUES DE MENJADOR
J CiU, ERC i el PSC van tancar un
pacte sobre beques menjador.
Els punts principals ja havien
estat anunciats pel Govern, com
ara la concessió de beques del
100% a alumnes en extrema
pobresa i la partida oberta. Que
es puguin donar en qualsevol
moment, la novetat.
POBRESA ENERGÈTICA
J S’estén a tot l’any el decret que
preveu impedir talls d’energia
per impagament, i que ja s’ha
revelat inútil.

Temen que la falta
TODÓ
de consens debiliti GUIOMAR
UNICEF CATALUNYA
el pacte contra
«Es desaprofita
la pobresa
una oportunitat
gument que no hi ha diners, perquè
els diners hi són: en mans públiques
destinats a altres coses menys urgents i fins i tot qüestionables –com
el pagament d’interessos del deute–
i, sobretot, en mans privades i insolidàries que no només acumulen capital, sinó que incompleixen la seva
obligació de contribuir a les arques
públiques evadint impostos».
ECAS considera que la falta d’unitat amenaça el pacte per la pobresa, que s’ha de constituir ben aviat
per aglutinar mesures en favor de
les persones més vulnerables i canviar tendències. «Les entitats d’acció social seguirem donant resposta a les demandes immediates i urgents per pal·liar les conseqüències
de l’emergència social que vivim, però volem recuperar la nostra tasca
constructiva i transformadora cap a
una societat més cohesionada, que
garanteixi els drets socials, la igualtat d’oportunitats i una vida digna
per a tothom».
Tot seguit, el comunicat assenyala una aposta de la qual el Govern
ja ha pres distància: la renda garantida ciutadana, sobre la qual el Parlament haurà de pronunciar-se ben
aviat. ECAS sosté que aquesta serà
una oportunitat per «confirmar la
voluntat del Govern de donar compliment a l’article 24.3 de l’Estatut»,
que és el que recull aquest projecte de pagament per a les necessitats
mínimes.
LA CULTURA DEL SUBSIDI / La menció és

rellevant, perquè CiU es refereix a la
renda garantida com si fos un projecte gairebé insultant i no un article de l’Estatut. Els diputats nacionalistes s’han passat la setmana abominant de la «cultura del subsidi» que,
segons diuen, podria generar encara
més ajudes i aquesta en concret. I
s’apunten al discurs que ben aviat hi
haurà més feina i que arribarà la recuperació. H
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ARRELS FUNDACIÓ

de consensuar»

«Decebedor. El
resultat ha sigut
molt pobre»

«Cap decisió que
doni esperança
als que pateixen»

«Amb alguns acords es podrà
avançar en el dret del nen a un nivell
de vida adequat, encara que s’ha
desaprofitat l’oportunitat de
consensuar mesures eficaces a curt
i llarg termini de lluita contra la
pobresa infantil amb polítiques i
pressupostos. Seguirem treballant
perquè la reducció de la pobresa
infantil sigui un objectiu polític
prioritari».

«Decebedor. El resultat ha sigut
molt pobre. A quatre dies d’unes
eleccions europees, amb dades
alarmants de desigualtat, va faltar
visió global en les anàlisis, i els
acords són mesures-pegat. El
Parlament falla a una part cada
vegada més gran de la societat.
Sense pactes seriosos i mesures
econòmiques, no hi ha compromís
real contra la pobresa».

«No hi ha hagut en el ple sobre la
pobresa cap decisió contundent
que ofereixi esperança a les
persones que estan patint. Si ja no
es compleixen les lleis que
‘garanteixen’ els drets, ¿quina
confiança poden suscitar aquests
acords, que només representen
bones intencions? Com a mínim,
aquests dies s’ha parlat de la
pobresa».
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«Esperàvem
molt més esforç per
part dels partits»

«És un primer
pas que ha d’anar
més enllà»

«És imprescindible
la concreció
pressupostària»

«Esperàvem molt més esforç per
part dels partits amb representació
al Parlament per arribar a un
compromís consensuat a curt
i mitjà termini en aquest ple
sobre la pobresa. La situació
d’emergència social exigeix un
acord ampli de país, que segueix
sense assolir-se, ni entre els partits
polítics ni amb les entitats i la
societat civil».

«És un primer pas que
ha d’anar més enllà. Ara
necessitem la concreció
de les propostes, una dotació
suficient de recursos, un
seguiment de les mesures
aprovades i més participació per
part de la societat civil. Hem de ser
capaços de generar un vincle
social a partir del consens. Aquest
és el repte».

«Lamentem l’absència d’un pacte
amb transformacions profundes. És
imprescindible la concreció
pressupostària per fer realitat la lluita
contra la pobresa. Sense dotació
econòmica clara per a les mesures
en vivenda, ocupació i renda
garantida, difícilment es pot
aconseguir un avanç en la
dignificació de la vida de les
persones».
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«La lluita contra la
pobresa és qüestió
de recursos»

«No han arribat
a cap acord
unànime eficaç»

«Paraules boniques
per a titulars fàcils
i previsibles»

«És sorprenent la
falta de consens en
un tema central»

«Un govern que
es parapeta en
tercers no és bo»

«La lluita contra la pobresa és una
qüestió de recursos i de la
priorització d’aquests recursos. Per
sortir d’aquesta crisi és necessari
que entre totes i tots tinguem clar
que primer és la persona, el factor
humà. També és necessari un
consens de totes les forces
polítiques, econòmiques i socials
amb l’objectiu d’avançar en
l’ocupació».

«Sentim una forta decepció perquè
els diputats no han arribat a cap
acord unànime eficaç contra la
pobresa, ja que han prioritzat els
objectius polítics partidistes. El
país i les persones es mereixien
l’acord. La Creu Roja incidirà al
màxim amb l’objectiu d’aconseguir
unanimitat social i política davant
aquesta emergència social que és
la pobresa».

«Una oportunitat perduda per
entrar en el fons de la qüestió,
paraules boniques per a titulars
fàcils i previsibles que no aborden
la realitat del problema, acords de
mínims sense consensos que no
permeten un pacte de país que
ataqui les causes d’un sistema
desigual i injust. Pobres resultats
davant les moltes persones en
dificultat».

«És sorprenent (i d’una gran
miopia) la falta de consens en un
tema tan central com la pobresa.
Els acords més rellevants que
s’han pres són sobre mesures
pal·liatives que no apunten
gaire a les causes que la generen.
Hem avançat una mica però
perdem una oportunitat per centrar
el debat en la igualtat
d’oportunitats».

«Jutjo els resultats del ple del
Parlament des de la tristesa més
absoluta.Un govern que es parapeta
en tercers per justificar la seva
irresponsabilitat, no és un bon
govern. Aquest és un problema
sobre el qual cal actuar de manera
decidida ara, sense més excuses.
La manera d’imaginar i fer política
pot crear o fer desaparèixer la
pobresa».

MIKHAÏL ACOSTA

MARIA SERRA

JOSEP RODRÍGUEZ

CARLES CAPSETA

JAUME CLUPÉS

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

FUNDACIÓ COMTAL

ASSOCIACIÓ CAN PALET

ASSOCIACIÓ ALVENT

FEDAIA

«És lamentable la
falta de consens
entre els partits»

«La gravetat de la
situació obligarà a
reprendre el tema»

«Hem perdut una
altra oportunitat.
Falta voluntat»

«Els resultats
han sigut pobres
i insuficients»

«La falta de
consens resulta
desesperant»

«La part positiva és que com a
mínim la realitat de la pobresa ha
ingressat en l’agenda política i que
s’han pres algunes mesures
concretes. La part lamentable
és la falta de consens per part
dels partits polítics per arribar a
pactes més rellevants així com la
falta d’un pla global que serveixi per
detenir l’abisme de desigualtat
social».

«Una bona oportunitat perduda,
amb respostes superficials. La
gravetat de la situació obligarà a
reprendre el tema, al més aviat
possible, i serà imprescindible
arribar a un pacte social. Les
entitats socials hem de seguir
donant a conèixer aquesta realitat,
i en això, els mitjans de
comunicació tenen un paper
fonamental».

«Hem perdut una altra oportunitat.
Tenim al damunt de la taula
solucions, només falta la voluntat
política per aplicar-les, i sabem que
no es poden aplicar totes
immediatament, però sí marcar un
full de ruta, amb objectius a curt,
mitjà i llarg termini, amb un acord
entre els partits. A les entitats
estem desbordats i ens falta una
resposta política».

«Els resultats han sigut molt pobres
i insuficients. A l’hora de dissenyar
polítiques, el ciutadà del carrer veu
els polítics fets d’una altra pasta,
han sigut incapaços d’aprovar cap
proposta per unanimitat. El Govern
ho té difícil, però té l’obligació de
prioritzar quina política aplica. És
una llàstima que no s’hi deixés
intervenir les entitats del tercer
sector».

«No s’ha avançant pràcticament
gens. El fet més positiu és que
s’hagi celebrat un ple monogràfic
de pobresa al Parlament perquè
ha visibilitzat el problema. La
falta de consens respecte a la
necessitat de reforçar les polítiques
socials en lloc d’apostar per
mesures de caràcter pal·liatiu resulta
decebedor i a la vegada
desesperant».

