La pobresa és evitable: contra les desigualtats justícia social
En el marc del Dia Internacional per a l’eradicació de la pobresa més de 4.200
organitzacions que formem la plataforma Pobresa Zero a Catalunya vam elaborar un
document que es va lliurar tant a la Presidenta del Parlament com a les Comissions de
Benestar Social i d’Acció Exterior, UE i Cooperació. L’objectiu d’aquest era demanar a
les forces polítiques parlamentàries corresponsabilitat per frenar els processos
d’empobriment amb polítiques més justes i equitatives que tinguin una visió global i
incloguin mesures contra l’evasió i el frau fiscal.
Aquesta setmana el Parlament celebrarà un Ple monogràfic sobre pobresa al qual el
PSC i ICV-EUiA van sol·licitar que intervinguéssim representants de Pobresa Zero i
d'altres organitzacions. Davant la negativa de la Mesa i de la majoria de grups
parlamentaris, i la impossibilitat, per tant, de participar i poder exposar les nostres
demandes, anàlisis i propostes, manifestem la nostra preocupació pel fet que el debat
pugui quedar deslligat de les realitats socials amb les quals treballem dia a dia milers
d’organitzacions per donar resposta a les conseqüències, els reptes i les mancances
que generen les polítiques socials i econòmiques que s’estan duent a terme
actualment, i que afecten directament i amb duresa bona part de la ciutadania.
En aquest sentit, lamentem que el debat no es pugui realitzar a partir de dades més
actualitzades de l’IDESCAT, que permetrien treballar en base a una fotografia real de
la situació d’exclusió social i precarietat que viuen avui centenars de milers de
persones a Catalunya.
Tanmateix volem plantejar alguns aspectes que creiem condicions fonamentals per al
debat i per poder avançar en la construcció d’un model de societat emmarcat en els
principis de la justícia social:
1. Incorporar la lluita contra la pobresa com un eix principal en les polítiques
i pressupostos generals. Aquesta demanda s’ha de reflectir al Pla contra la
pobresa, que ha d’estar dotat d’un pressupost suficient per assolir els objectius
fixats. Aquests han de garantir un serveis socials bàsics universals i de qualitat,
i s’han de poder avaluar en base a indicadors.
2. Reconsiderar la qüestió del deute públic. El deute públic a Espanya és avui
el 90% del seu PIB, i un de cada tres euros de despesa prevista en el
Pressupost de l’Estat 2013 anirà destinat a pagar interessos del deute. Això
està obligant a la ciutadania a suportar polítiques de retallades, d’austeritat i
d’augment de la fiscalitat indirecta. Tot plegat provoca una contracció de
l’economia i accentua les desigualtats.
3. Reformular les polítiques fiscals amb criteris més justos i equitatius. En
lloc d’impulsar polítiques que agreugen les desigualtats i que impacten en les

persones més desfavorides, calen mesures fermes de lluita contra el frau i
l’evasió fiscal, així com l’aplicació d’una fiscalitat més redistributiva i
progressiva.
4. Desenvolupar polítiques amb una visió global. La manca de polítiques
basades en el respecte als Drets Humans amb caire universal suposa un
important dèficit democràtic i social. Així ho reflecteixen les polítiques i els
pressupostos de cooperació al desenvolupament dels darrers anys, que cada
cop ens allunyen més del tant reclamat 0,7%. Esperem que els canvis a
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament facilitin una millor
interlocució amb els agents implicats per reconstruir el camí desfet.
5. Reforçar la transparència de la gestió política i pressupostària. Davant la
crisi de confiança de la ciutadania en les institucions i la feblesa de l’Estat de
Benestar, és imprescindible millorar els criteris de transparència i rendició de
comptes per afavorir la participació activa de la ciutadania i del teixit associatiu.
6. Dotar de competències reals els espais de participació i fer-los vinculants.
La no participació de les organitzacions i els moviments socials en un Ple
parlamentari posa de manifest la necessitat de crear i mantenir espais
d’interlocució permanents, amb sessions presencials periòdiques, on
intercanviar informació, fer seguiment de les actuacions que es duen a terme i
construir conjuntament respostes eficaces a les situacions que es donin.

Plantegem als grups parlamentaris aquestes qüestions amb l’esperança que, més
enllà de ser escoltades, es tradueixin en resolucions que impliquin canvis reals en les
polítiques públiques. I confiem també que les preocupacions que expressem com a
organitzacions i ciutadans s’incorporin al debat i trobin reflex i resposta en els
programes electorals als propers comicis europeus. No podem perdre la visió global,
enfront de la de l’Europa-fortalesa i dels mercats, que sembla estar-se desenvolupant.
És urgent començar a construir una Europa social basada en la igualtat de drets i
oportunitats per a tothom.

