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Les oenagés donen veu  a la gent amb precarietat laboral i alimentària  H  Quinze persones 
narren  l’angoixa i la culpabilitat que senten al no tenir menjar per donar als seus fills

La nevera de la pobresa
INFORME D’ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL

TERESA PÉREZ 
BARCELONA

El contingut de les neveres de les 
llars en risc d’exclusió només do-
na de si per portar una alimenta-
ció poc variada, precària i insufi-
cient. Aquest col·lectiu únicament 
pot accedir a aliments barats, «a 
productes que aporten molts car-
bohidrats i generen un risc més 
gran de tenir sobrepès». Aquestes 
apreciacions estan incloses a l’in-
forme  Indicadors Socials a Catalunya 
(Insocat), realitzat per les Entitats 
Catalanes d’Acció Social (ECAS), 
que acaba de veure la llum. 

L’obesitat ja és present en algu-
nes aules. Un expert d’ECAS reco-
neix que «en les escoles del Car-
mel hi ha un problema d’obesitat 
brutal». «Es deu –segueix–al tipus 
d’alimentació dels nens: plats pre-
cuinats que són més barats i estal-
vien temps a la cuina que les mares 
no tenen perquè estan treballant». 
Una dieta deficient té altres pro-
blemes associats com el baix ren-
diment escolar, a més d’amenaçar 
el present i el futur dels nens. 

L’informe recopila els testimo-
nis de 15 dones i homes vulnera-
bles –sobretot dones perquè la 
pobresa té rostre femení– que ex-
pliquen el seu dia a dia bregant 
amb les estretors. Darrere de les 
xifres hi ha les veus de l’Eva, la 
Carolina, l’Amina, la Sofia... que 
narren en primera persona pena-
litats laborals, una precària sa-
lut, el problema de la vivenda, la 
pobresa energètica, l’escassetat 
alimentària... Com afirma Teresa 
Crespo, vocal de pobresa d’ECAS, 
són el lament de la gent «que no 
pot dormir perquè la fan fora del 
pis o no pot menjar». 

Sopar amb farina, aigua i sal 

L’Eva, mare de dos nens de 8 i 6 
anys, parla de desesperació, la 
que li produeix no tenir com ni 
amb què omplir-los el plat als 
seus fills. «Et tornes boja perquè 
no saps què els podràs donar per 
menjar demà». També de priva-
cions diàries, de les quals té una 
llarga experiència de vuit anys. 
«No podem comprar amanida o 
peix, només el que és més porque-
ria, el que més engreixa. Pasta, ar-
ròs, farina. Jo compro cinc quilos 
de farina i la preparo amb aigua i 
sal, i ja tenen els nens un sopar... o 
cacau amb aigua. S’ha de sobre-
viure. La verdura fresca és molt 
cara», afirma. 

Les declaracions de les mares 
donen fe de les grans dosis de ge-
nerositat i sacrifici personal per-

què el poc que hi ha sigui per als pe-
tits. La Sofia, de 33 anys i mare 
d’una nena de 2, reconeix que «pri-
mer sempre és ella». «De peix només 
en compro per a ella–afegeix– , el 
mateix que la fruita perquè li agrada 
molt. Miro que no li falti de res. Nos-
altres ni la toquem. És d’ella». La 
fruita i la verdura no formen part 
de la dieta dels més vulnerables, ja 
que les famílies reconeixen que són 
articles prohibitius. 

Culpabilitat 

Eloi Ribé, autor de l’estudi, consta-
ta que «darrere d’un nen mal nodrit, 
hi ha una mare o un pare que té mal-
nutrició». La Carolina, de 47 anys, és 
un exemple de la renúncia al men-
jar perquè les seves filles tinguin 
un plat a la taula. «Recordo –expli-
ca– que algunes vegades perquè 
elles mengessin bé jo no sopava o 
prenia un vas de llet. I les nenes em 
deien: «Agafa un plat i et posem 
menjar del nostre». 

L’Amina descriu la seva angoixa 

i injusta «culpabilitat» que li pro-
voca «no poder proveir uns mínims 
adequats perquè la meva filla d’11 
anys, i el meu fill, de 8, no passin 
gana», narra. I descriu la situació 
extrema que ha viscut: «El més di-
fícil és no tenir llet al matí per do-
nar als teus fills. O, a la nit, quan 
vols menjar i no en tens. De vega-
des per sopar prenem llet amb ai-
gua i sal».  

L’escassetat de recursos mate-
rials obliga a Catalunya moltes fa-
mílies, com la Sofia, a recórrer a 
oenagés perquè els proporcionin 
bosses de menjar per poder sobre-
viure amb un mínim cada setma-
na. Sonia Fuertes, presidenta 
d’ECAS, reclama a l’Administra-
ció «un sistema d’ajuts i prestaci-
ons més senzill i ràpid». Per evitar 
que hi hagi testimonis que, com 
recull l’informe, expliquin: «Et 
venen ganes de fer bogeries al no 
tenir ni un duro, al tenir la nevera 
buida, sabent que et faran fora de 
casa, et tallaran la llum i l’aigua... 
Et tornes boja».H

«Et tornes boja  
perquè no saps què 
els podràs donar 
per menjar demà 
als nens», diu l’Eva
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com bullir la llet abans de consu-
mir-la, i s’extremen les mesures de 
control a les granges». 

De tota manera, segons Emma 
Rodríguez, responsable de Foment 
de Productes Ramaders de la Con-
selleria d’Agricultura, la incidèn-
cia de la venda de llet crua és míni-
ma. «Només hi ha 14 granges que 
tenien el permís fa anys per ven-
dre-la envasada, i només tres o qua-
tre ho han fet. Aquestes són les que 
ara podrien vendre-la a granel o en 
màquina expenedora si s’adapten 
a la nova normativa, molt més es-
tricta», va explicar. A Catalunya hi 
ha unes 500 explotacions ramade-
res làcties. 

La dificultat del transport en 
condicions de refrigeració perquè 
la llet crua acabada d’extreure no 
s’espatlli limiten el seu consum a 
persones que visquin a prop de la 
granja, com els turistes que passin 
uns dies en el Ripollès, o que tin-
guin una màquina expenedora a 
prop. «Amb la seva venda, l’euro per 
litre és íntegre per al pagès, que si 
no només rep uns 40 cèntims de la 
indústria», explica Joan Puigcorber, 
amo de Mas el Lladré, a les Llosses, 
que ja ven a granel la llet crua. Es 
pot anar a buscar-la amb una lletera 
com es feia abans. H
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