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CIUTADANS
més dels paràmetres relacionats
amb la intensitat en el treball. Un
11,9% dels menors de 17 anys vivia
el 2014 en una llar en què cap dels
laqualcapmembresnoteniafeina,
set punts més que al principi de la
crisi,el2008,però3,6puntsmenys
que el 2013. Tot això influeix en les
penúries que pateixen milers d’in
fants. El 28,8% dels que no han
complert els 16 anys estan en risc
de pobresa.
L’informe subratlla un lleuger

Objectiu del
Gran Recapte: 5.000
tones d’aliments
]El Gran Recapte va arrencar

ahir a Barcelona amb l’objec
tiu d’aconseguir 5.000 tones
d’aliments bàsics, prop de 350
més que el 2014, per poder
atendre les necessitats de
250.000 persones. Els quatre
bancs d’aliments de Catalunya
han habilitat 2.500 punts de
recollida en mercats i super
mercats de 371 municipis. Les
persones que vulguin col∙la
borar també ho podran fer
durant tot el dia d’avui donant
preferiblement llet, arròs,
pasta, llegums i tonyina o
sardines en conserva. També
poden aportar diners a través
de la web Granrecapte.com.
MÉS INFORMACIÓ SOBRE
EL GRAN RECAPTE A
http://bit.ly/1PSrfbw

La temporalitat de
la feina afectava,
el tercer trimestre
del 2015, un 66,7% dels
joves de 16 a 24 anys

Recollida d’aliments ahir al mercat del Ninot a la campanya del Gran Recapte

INMA SAINZ DE BARANDA

Gairebé un 12% de la població
viu en la pobresa extrema
Les Entitats Catalanes
d’Acció Social alerten
que els més vulnerables
cada vegada ho tenen
més difícil per sortir
de la misèria
ROSA M. BOSCH
Barcelona

A ManoliGarcía,de 51 anys,ialseu
marit les coses els van començar a
anar malament quan el 2009 van
haver de tancar el bar que regenta
ven a causa de la caiguda de la cli
entela. Després d’una vida treba
llant de cambrers, primer en un
restaurantdeMontjuïcidesprésal
seu propi negoci, se’n van anar al
carrer. Més tard, van passar pel
mateix procés que moltes altres
persones sense feina: l’atur es va
acabar i difícilment podien pagar
els 524 euros de lloguer de l’habi
tatge. El desnonament es va mate
rialitzar fa unes setmanes. Com
Manoli García, un 6,3% de la po

blació catalana va patir el 2014
“privació material severa”, o el que
és el mateix, no poder permetre’s
almenys quatre d’una llista de nou
necessitats: pagarellloguerolahi
poteca del pis, mantenirlo a una
temperatura adequada, anar una
setmana de vacances, fer front a
despeses imprevistes, menjar carn
o peix cada dos dies i tenir telèfon,
rentadora, televisió i cotxe.
La federació d’Entitats Catala
nes d’Acció Social (ECAS) va pre
sentar ahir l’estudi Polarització so
cial i pobresa més severa, que, entre
altres dades, destaca que a Catalu
nya un 6,3% de la població patia
l’any passat privació material se
vera (un 6,1% el 2013), percentatge
que en el conjunt d’Espanya s’ele
vava al 7,1%.
Prop d’un 17% va haver de re
nunciar a tres dels nou ítems es
mentats el 2014, més del doble que
el 2013. “Cada vegada la pobresa és
més severa, profunda i dura més
en el temps... Per això la gent té
més difícil sortir d’aquesta situa
ció. Cada vegada els rics són més
rics,elspobresméspobresilaclas

se mitjana està tocada i tendeix a
una reducció progressiva”, va in
dicar ahir Teresa Crespo, presi
denta d’ECAS. “La pobresa extre
ma creix: un 11,7% sobrevivia el
2014 amb ingressos inferiors al
40% de la renda mitjana, en com
paració amb el 9,1% del 2013,” des
taca el document.
L’informe inclou diversos indi
cadorsperavalarlatesidelacroni

Un 11,9% dels menors
de 17 anys viuen
en una llar en què
cap dels membres
no té feina
ficació de la misèria: la taxa d’ex
clusió social Arope (acrònim de
l’anglèsatriskofpovertyandexclu
sion), utilitzada a la UE, que arriba
a un 26% (24,35% el 2013) dels ha
bitants de Catalunya, i la taxa de
risc de pobresa, que afecta un
20,9%, un punt més que el 2013, a

El jutge cita un exregidor de Calafell
per haver ‘eliminat’ més de 500 multes
SARA SANS
Calafell

Mentre va ser regidor de Segure
tat Ciutadana (entre els anys 2011
i 2015), Francisco Clavero (CiU)
va eliminar més de 500 multes
per no haver de pagar tiquet d’es
tacionament o per haver aparcat
en zones prohibides que la policia
local i els vigilants de la zona bla
va li havien posat a ell mateix, a
familiars directes i també a altres

regidors i funcionaris de l’Ajun
tament de Calafell. Clavero ha de
declarar dilluns davant el jutge
que investiga l’anul∙lació sense
motiu ni justificació d’aquest mig
miler de multes, per les quals el
Consistori va deixar d’ingressar,
com a mínim, uns 12.000 euros.
El serial sobre el cotxe reitera
dament mal aparcat de l’exregi
dor (ara a l’oposició) va ser vox
pòpuli a Calafell durant l’últim
mandat, fins al punt que l’afer va

arribar a discutirse acalora
dament en un ple. Tot i això, no
va ser fins a l’octubre de l’any pas
sat que l’assumpte va arribar a
Fiscalia. Un agent de la policia lo
cal va presentar la denúncia i la
fiscal encarregada del cas va
sol∙licitar a BASE (l’organisme de
la Diputació de Tarragona que té
delegada la tramitació de les
multes) tots els expedients que
s’havien resolt amb la noimpo
sició de la sanció que havia trami
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tat l’ara imputat i que va facilitar
per això la signatura electrònica
de l’exregidor.
Unes setmanes després, l’agent
va ampliar la denúncia aportant
més documentació, com resolu
cions en les quals s’acordava la
noimposició de sanció i que do
naven de baixa els expedients
sancionadors, i dades d’expedi
ents anul∙lats sense al∙legacions.
Amb la informació de BASE i
l’aportada pel denunciant va que
dar patent, segons la fiscal, l’exis
tència d’una possible infracció
penal, per la qual cosa l’assumpte
es va enviar als jutjats del Ven
drell. El titular del jutjat ha impu
tat Francisco Clavero i, en quan
tificar que l’import estimat de les

augmentdelespersonesqueviuen
amb menys ingressos: el 2014 un
9,4%delesfamíliessubsistienamb
un màxim de 9.000 euros a l’any,
un 1,2% més que el 2013. El 2014,
un 20% dels ciutadans amb un ni
vell econòmic més alt guanyaven
6,5vegadesmésdelqueingressava
el 20% amb rendes més baixes.
Mercè Darnell, cap de progra
mes i serveis de Càritas a Barcelo
na, destacava com la precarització
de la feina fa que persones amb un
lloc de treball també estiguin im
merses en la misèria. Un 11,7% dels
ciutadans ocupats tenen uns in
gressos que els situen al llindar de
la pobresa
“El percentatge de treballadors
amb un contracte temporal era el
2014 d’un 18,3%, xifra que se situa
en un 66,7% en el cas dels joves de
16 a 24 anys durant el tercer tri
mestre d’aquest any. També es pot
assenyalar que un 15,3% (23,5% de
les dones i 7,8% dels homes) de la
població ocupada ho és a temps
parcial.Ilataxad’aturdellargadu
radaésaCatalunyad’un11,5%,gai
rebé el doble que la mitjana de la
Unió Europea.
Manoli García explica que des
que van tancar el bar només han
aconseguit alguna ocupació per
horesidemaneramoltesporàdica.
Ella ha constatat que superar la
barrera dels 50 anys no ha fet més
quefrenarelsintentsdeteniralgu
na feina. Per això inverteix el
temps en el voluntariat al seu an
tic barri, Sant Antoni. Aquesta do
na fa notar que la part positiva
d’aquest ombrívol panorama és
que ha descobert la generositat
dels veïns, que els han ajudat en tot
el que han pogut.
El desnonament va allunyar la
Manoli i la seva família de Sant An
toni, però ara viuen en un pis social
que els permet arribar a fi de mes.c

multes no pagades puja a uns
12.000 euros com a mínim, se
gons una primera estimació,
l’Ajuntament de Calafell també
s’ha personat en la causa. “Si es
confirma el perjudici econòmic
és obvi que el Consistori ha de re
cuperar els diners que va deixar
d’ingressar”, manté l’alcalde, Ra
mon Ferré (PSC), qui afegeix que
més enllà del tema econòmic, “cal
aclarir què ha passat i arribar fins
al final”.
Les multes als cotxes de Cla
vero, parents directes i altres re
gidors i funcionaris són bàsica
ment per no haver pagat el tiquet
en zones blaves i per altres in
fraccions com estacionar en zo
nes prohibides.c

