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Política
La qüestió catalana

El Parlament es compromet
a reduir la pobresa a Catalunya

NINOTS

Les entitats reclamen que es dotin de pressupost les iniciatives aprovades

TONI
BATLLORI

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El compromís de combatre la po
bresa hi és; ara falten els diners.
El Parlament va aprovar ahir
40 resolucions amb mesures con
tra la desigualtat, 13 de les quals
per unanimitat, però pràctica
ment totes manquen de dotació
econòmica i estan subjectes als
nous pressupostos. Amb tot, les
entitats socials van valorar
l’avenç que han fet els grups par
lamentaris respecte al ple de la
pobresa del 2014. “Almenys ara
hi ha hagut acords; esperem que
el compromís es transformi en
mesures tangibles amb un finan
çament al darrere”, va assenyalar
Pepa Muñoz, secretària de la
Taula del Tercer Sector, l’òrgan
que agrupa 3.000 entitats socials.
El 20,9% de la població de Ca
talunya és pobra, 510.237 perso
nes estan a l’atur i 101.000 famíli
es subsisteixen sense cap ingrés.
La desigualtat s’ha cronificat i el
creixement de l’economia no s’ha
traduït en una millora de les con
dicions de vida, alerten la Creu
Roja i Càritas. Amb aquest pan
orama, les entitats instaven el

CÉSAR RANGEL

Els diputats aplaudint els representants de les entitats socials ahir al Parlament

Govern a actuar en tres àmbits
prioritaris: revertir les restricci
ons de la renda mínima d’inser
ció, posar fi a la pobresa infantil i
garantir un habitatge a les perso
nes afectades pels desnona

ments. Les úniques iniciatives
aprovades en el ple d’ahir amb
una assignació pressupostària
concreta segueixen la línia del
que ja es va acordar en el pla de
xoc de Junts pel Sí i la CUP, que

depèn de l’aprovació dels nous
comptes. Són 30 milions d’euros
per finançar un pla de barris, in
crementar el parc d’habitatges
socials i lluitar contra la pobresa
energètica.

Els pressupostos del 2015 ja in
cloïen una partida de deu milions
per pagar les factures de submi
nistraments de les famílies sense
recursos, però només es van exe
cutar 1,2 milions per problemes
burocràtics i dificultats per ator
gar els ajuts. La resolució aprova
da pel Parlament incorpora mi
llores per evitar aquest desajust
que permetin esgotar un pressu
post necessari.
Altres mesures marquen el ca
mí que hauria de seguir Catalu
nya a partir d’ara per combatre la
precarietat. Inclouen l’increment
de les beques menjador, abaixant
els llindars de renda per poder
accedirhi i augmentant el nom
bre de nens que reben el 100% de
l’ajuda. Catalunya Sí que es Pot
xifra en 12 milions d’euros aquest
reforç. Aquest curs, 16.525 alum
nes amb “dèficits alimentaris
greus” –segons la terminologia
d’Ensenyament– reben una beca
del 100% del cost del menú, i
51.634 nens més tenen beques or
dinàries, que cobreixen la meitat
del preu del dinar. Es concentren
a primària, perquè les beques
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El socialista Odón Elorza defensa una
consulta no vinculant per a Catalunya

Solució a la
canadenca

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Roger Torrent (ERC) indicant vot a favor, i Marta Pascal (CDC), abstenció ahir al Parlament

CÉSAR RANGEL

Les tensions internes a JxSí
obliguen a ajustar la cúpula
Crítiques a Germà Bel pel seu “afany de protagonisme”
ÀLEX TORT
Barcelona

El conat del número u per Tarra
gona, Germà Bel, de deixar la di
recció de Junts pel Sí ha desembo
cat en la reformulació de la cúpula
de la formació. Es tracta d’un ajus
tament que, de fet, segons diputats
del grup, ja s’havia plantejat
abans, però que s’ha accelerat. Ai
xí, entre dilluns i dimarts JxSí re
farà el seu òrgan de direcció per
què estigui format exclusivament
per diputats del grup i no per
membres de CDC i ERC que no
ocupen cap escó al Parlament.
De totes maneres, s’ha fet palès
que el risc a Junts pel Sí és doble:
hi ha divergències en el sentit del
vot amb la CUP, però també hi ha
disparitat interna de criteris entre
els que el formen: CDC, ERC, Mo
viment d’Esquerres (MES), De
mòcrates de Catalunya i un bon
grapat d’independents.
En la votació de la setmana pas
sa per la retirada del monument
franquista de Tortosa sense con
sulta ciutadana, CDC es va mos
trar contrari, mentre que ERC es
va abstenir. Després d’això JxSí va
formalitzar,dimarts,plantejardo
nar llibertat de vot als seus dipu
tats en tot el que no estigui recollit

en el programa electoral de la for
mació, amb què va anar al 27S.
Aquesta situació va provocar la
reacció de Bel, que es va queixar a
la primera reunió setmanal de
Junts pel Sí de funcionar més com
una coalició que com un grup co
hesionat, i també va reprovar la
presència a les reunions de grup
de tècnics i membres dels partits o
del Govern.

“Sembla dolgut per no
haver pogut ser alguna
cosa més que president
d’una comissió”, diuen
fonts de JxSí de Bel
La decisió de Bel va ser recon
duïda finalment després de reu
nirse abansd’ahir amb Marta
Rovira, Jordi Turull i els números
u per Girona i Lleida, Lluís Llach i
Josep Maria Forné. Però no hi ha
qui amagui les divergències inter
nes. Ni tampoc les crítiques al di
putat tarragoní.
Fonts de JxSí retreuen a Bel el
seu “afany de protagonisme” i
l’acusen de ser “un estrateg nat”.
Fins i tot dubten que realment

El Govern català haurà
de reforçar les beques
menjador i l’RMI
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pràcticament desapareixen en
l’ESO. Això provoca que alumnes
que complien les condicions per
rebre l’ajuda a primària la perdin
quan passen a secundària. Per ai
xò les entitats han hagut d’orga

nitzar menjadors socials o ator
gar targetes per al supermercat.
En aquest sentit, Ensenyament i
el Consorci de l’Educació de Bar
celona tenen pendent desen
volupar una prova pilot en deu
instituts de la ciutat per portar
entrepans i fruita a nens amb difi

s’equivoqués en la votació del mo
nument franquista a l’Ebre a Tor
tosa, quan es va abstenir. A més a
més, asseguren que “després
d’aquesta en farà una altra” i que
“sembla dolgut per no haver arri
bat a ser alguna cosa més que pre
sident d’una comissió” [la de Medi
Ambient i Sostenibilitat].
Però amb aquesta protesta Ger
mà Bel ha aconseguit no sotme
tre’s a la disciplina de vot d’ERC ni
de CDC i garantir per als indepen
dentscomelllacapacitatdediscu
tir i de discrepar, que no és
poca cosa en un grup en què no so
bra ni un vot.
En tot cas, ahir Junts pel Sí va
portar a la pràctica la llibertat de
vot acordada a la reunió de grup:
CDC i ERC van tornar a votar per
separat en unes resolucions de
Catalunya Sí que es Pot i la CUP en
el ple monogràfic sobre la pobresa
en què s’insta a posar en marxa
iniciatives legislatives que impul
sin la derogació de les recents re
formes laborals, en especial de les
que ha dut a terme el Govern del
PP.
Caldrà veure fins a quin punt
s’ajusta la direcció de Junts pel Sí,
ja que fonts del grup parlamentari
no descarten que s’acabi fent una
“mera endreça” de la direcció.c

cultats econòmiques. El ple tam
bé es va comprometre a impulsar
lleis ja aprovades, però el desen
volupament està paralitzat. És el
cas, per exemple, de la d’emer
gència habitacional i la de pobre
sa energètica –aquesta última pel
Govern central–. En aquest sen
tit, s’insta la Generalitat a desti
nar a lloguer social 3.000 pisos
cedits per grans tenidors i expro
piar almenys 3.000 habitatges
més als bancs que es neguin a ce
dirlos. Actualment el Govern
disposa de 1.830 pisos mitjançant
convenis amb bancs.
La reforma de la renda mínima
d’inserció s’haurà d’abordar, se

El diputat socialista Odón Elor
za va proposar ahir que es faci
una consulta no vinculant sobre
el futur de Catalunya prevista en
una llei de Claredat –com la que
hi ha al Canadà– i que, a partir
d’allà, es comenci a negociar la
relació entre Catalunya i Espa
nyao,finsitot,queesdefineixila
possible reforma de la Constitu
ció. “Una consulta amb una pre
gunta clara i pactada”, va defen
sar Elorza en el transcurs d’un
debat organitzat ahir per l’Asso
ciació Tercera Via al Cercle
d’Economia, en què també van
participar el coordinador d’ICV,
Joan Herrera, i el vicepresident
de la Fundació Alternativas, Ni
colás Sartorius, entre d’altres.
“Una consulta no vinculant no
exigeix la reforma de la Consti
tució, sinó aprovar una llei. I ens
podria permetre saber fins a
quin punt és necessària la refor
ma de la Constitució”, va defen

talunya inclosa. Cal fer grans re
formesperconvertirEspanyaen
un projecte atractiu. El deterio
rament de Catalunya respecte a
Espanya és evident. Tenim un
problema polític, i els problemes
polítics es decideixen amb el
diàleg, amb l’acord i amb el vot
del que s’acorda”, va manifestar
Sartorius, que va defensar, en
aquest sentit, una reforma cons
titucional sobre la qual s’hagin
de manifestar tots els espanyols.
“Iqueelqueespactisesotmetial
territori”, va afegir.
Joan Herrera va reclamar al
PSOE que se sumi a la celebració
d’un referèndum sobre Catalu
nya i va insistir que, si no se’n

Joan Herrera
argumenta que
sense referèndum no
és possible construir
una Espanya federal

Sartorius, Elorza i Mario Romero al debat

sar el veterà dirigent socialista
basc, que, això sí, va lamentar
que Podem hagi posat com a lí
nia vermella en la negociació
d’un govern a Espanya presidit
per Pedro Sánchez la celebració
d’un referèndum a Catalunya.
Nicolás Sartorius va rebutjar
lapropostad’Elorzapelfetque,a
parer seu, pot allargar el debat,
sense que s’acabi d’aconseguir
una veritable solució al proble
ma. “Cal reformar Espanya, Ca

gons el que ahir va fixar la cam
bra. La subvenció haurà de tornar
a ser un dret subjectiu, que no de
pengui dels pressuposat de la Ge
neralitat i amb requisits més am
plis. El Govern està disposat a re
vertir les restriccions de la renda
mínima que Artur Mas va im
plantar el 2011, però, una altra ve
gada, només si s’aproven els nous
pressupostos a què presumpta
ment ha de donar suport la CUP.
En l’aspecte més estrictament
polític, el Parlament va instar a
derogar les reformes laborals del
PSOE i el PP. Es tracta de dues re
solucions de Catalunya Sí que es
Pot i la CUP, que consideren que

XAVIER CERVERA

fa cap, no es podrà construir un
estat “federal plurinacional”. A
més a més, va alertar que si no es
dónaunarespostad’aquesttipus
a Catalunya “l’onada indepen
dentista” tornarà a créixer. “El
militant del PSOE andalús
s’identifica més amb la realitat
federal que Susana Díaz”, va afe
gir Herrera, que va insistir que el
PSOE ha d’aprofitar la majoria
de forces progressistes per for
mar govern.c

aquestes reformes han contribuït
a fomentar la precarietat. Aquí
Junts pel Sí va tornar a evidenci
ar els seus conflictes i ha dividit el
vot: ERC a favor de la derogació,
CDC es va abstenir –va donar su
port a la reforma laboral del PP
del 2015– i els independents van
actuar cadascun pel seu compte.
“La sensació és agredolça –as
senyalava Teresa Crespo–, ha mi
llorat el to i hi ha més consens en
tre els partits; vetllarem perquè
compleixin el que han promès–”.
Per garantir que s’apliquin les
iniciatives, es crearà un grup
de seguiment que mesuri el grau
de compliment.c

