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Alguns apunts :

ESTAT DEL BENESTAR: és SOSTENIBLE ?
Del web de la TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIA DE CATALUNYA

http://www.tercersector.cat/
Publicat a 21/04/17
POBRESA

La Taula del Tercer Sector alerta que seria “un error” que
la RGC no sigui una realitat ben aviat
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La pobresa no ha desaparegut sinó que s’ha tornat més invisible
Una delegació de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya,
encapçalada pel president Oriol Illa i pels vicepresidents Enric Morist i Sònia
Fuertes, ha assistit aquest divendres a la Comissió de Seguiment de les mesures que
es van aprovar en el Ple sobre l’Emergència Social que es va celebrar el 9 i 10 de març
de 2016. La reunió s’ha celebrat al Palau de la Generalitat. Aquesta és la tercera
reunió de la Comissió de seguiment convocada pel Govern per donar comptes de com
s’estan portant a terme les mesures aprovades en aquell Ple. Malgrat que alguns
indicadors certifiquen un creixement econòmic del país, Catalunya continua tenint uns
alts índex de desigualtat que es tradueixen en: 98.600 llars sense cap persona amb
ingressos, 171.200 llars amb totes les persones actives desocupades i un 19% de la
població sota el llindar de la pobresa, entra d’altres.
Davant, al principi d’acord sobre la Renda Garantida de Ciutadania, per la Taula del
Tercer Sector era necessari poder garantir estratègies de complementarietat a les
rendes del treball, especialment per a les jornades a temps parcial inferiors a la quantia
fixada per la RGC, 664€. El pas endavant anunciat en aquest sentit situa la RGC com
l’eina que ha d’evitar que cap ciutadà percebi uns ingressos per sota dels mínims de
subsistència.
Queden encara molts aspectes per acabar de tancar un text definitiu, però la Taula del
Tercer Sector estem convençuts que totes les parts implicades (Govern, grups
parlamentaris, Comissió promotora de la ILP, entitats socials) hem de seguir treballant
perquè aquest instrument s’aprovi el més aviat possible. Descarrilar en aquest punt
seria un “error”, i més tenint en compte les alarmants xifres de desigualtat i exclusió
social que patim al nostre país malgrat el creixement econòmic global dels darrers
mesos.
A la sortida de la reunió, el president de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa ha
atès als mitjans de comunicació. Per Illa “tenim la certesa que hem construït un
instrument vàlid, tot i que no perfecte, per poder fer el seguiment de l’impuls de l’acció
de Govern en totes aquelles mesures relacionades recollides en la Resolució 17/XI”.
”Amb l'aprovació dels Pressupostos ara ja no hi ha excuses per culminar el compliment
de la Resolució 17/XI i impulsar totes les mesures aprovades pel Ple” ha sentenciat.
Oriol Illa ha demanat que “en un context econòmic favorable cal revisar les polítiques
de lluita contra la pobresa”.
Per la Taula del Tercer Sector resulta imprescindible que poder tenir el coneixement de
quina planificació té el Govern per executar les mesures que depenien de pressupostos
i saber quin impacte i quina avaluació es vol realitzar amb les mesures que ja s’han
començat a aplicar.
Entre les mesures aprovades al Ple sobre l’Emergència Social i que depenien de
l’aprovació de nous pressupostos cal destacar:
Ampliació RMI: El Parlament de Catalunya (PC) insta el Govern a recuperar la
renda
mínima
d’inserció
com
a
dret
subjectiu,
ampliarne el pressupost per a garantir el cent per cent de cobertura i garantir el
manteniment
en
el
Programa
interdepartamental
de
la
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renda mínima d’inserció a totes les persones que, passats els seixanta
mesos de permanència, mantenen les circumstàncies que van generar el
dret a percebre-la. Aquesta mesura s’ha d’incorporar al pressupost de la
Generalitat per al 2016 perquè sigui dotada econòmicament. (Resolució 15)
o

Increment de 115M€, total 288M€

Habitatge: El PC insta el Govern a incorporar les mesures de les resolucions 20,
21 i 22 al pressupost de la Generalitat per al 2016 perquè siguin dotades
econòmicament. (Resolució 23)
o S’hi destinaran 70M€ en les polítiques d’habitatge recollides en les
resolucions
Ajuts lloguer: Adaptar els ajuts implícits al pagament del lloguer dels llogaters
del parc públic de la Generalitat als criteris de la Llei 24/2015 respecte al lloguer
social. (Resolució 19.j)
o

Es realitzarà en funció de les disponibilitats pressupostàries

Places residències : L’augment de places de residència amb finançament
públic, especialment en les zones determinades d’actuació preferent d’acord
amb la programació territorial dels serveis socials especialitzats. (Resolució
38.a)
o

Depenia de pressupostos però el 2016 s’han fet actuacions parcials

•

Es realitzarà en funció de les disponibilitats pressupostàries

Atenció domiciliària: El creixement dels serveis d’atenció domiciliària.
(Resolució 38.b)
o

Depenia de pressupostos però el 2016 s’han fet actuacions parcials

o

Es realitzarà en funció de les disponibilitats pressupostàries

Pla de barris: Fer convocatòries
destinades als barris amb risc
d’exclusió per a impulsar projectes transversals d’intervenció social i
comunitària que en reforcin la cohesió i la inclusió social, a l’empara
dels mecanismes i les estructures de desplegament de la Llei 2/2004.
(Resolució 21.a)
o

S’hi destinaran 10M€

Polítiques actives d’ocupació: Dotar els pressupostos del 2016 de
recursos propis que permetinpotenciar les polítiques actives d’ocupació i
formació, amb caràcter complementari a la utilització dels recursos del Fons
social europeu per al període 2016-2020. (Resolució 48.g)
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o

Sense informació de la quantitat pressupostada

Places i beques menjador per a escoles bressol: Impulsar la política de
provisió
de
places
d’escoles
bressol
gestionades
per institucions públiques, entitats d’iniciativa social i de concertació a
preus públics, per a cobrir la demanda insatisfeta i per a impulsar un
programa de beques de menjador a les escoles bressol i la provisió
d’hores complementàries, i destinar aquesta dotació addicional tant a
ampliar el nombre de places existents com a reduir la quota que
actualment abonen les famílies, de manera que es prioritzin en tot cas els criteris
que facilitin l’accés a les places públiques a les famílies amb pocs recursos i la
millora de l’equitat. (Resolució 40.e)
o El Govern diu que el programa de beques de menjador 0-3 (10M€) no
es podia portar a terme per manca de pressupost.
*****************************************************************************

Opinió

ORIOL ILLA – President Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya.
Publicat a NACIÓ DIGITAL - 20/04/2017 A LES 22:00 h

Quan la pobresa ja no es veu
«Les polítiques socials ja no poden ser, només, socials. Garantir-ne la seva
eficàcia implica incidir sobre una economia que genera desigualtats»
El Govern de la Generalitat ha convocat aquest divendres la comissió de seguiment dels acords
adoptats a la resolució 17/XI, més coneguts com els acords del ple de la pobresa. Aquesta
comissió és un instrument útil que ens serveix per fer seguiment de les polítiques acordades, així
com del pressupost que el Govern té compromès executar. Però més enllà del percentatge de
compliment dels acords, debat que ara mateix és contingent, és imprescindible plantejar algunes
qüestions rellevants pel que fa a les polítiques en la lluita contra la pobresa:
- Progrés: la capacitat de progrés que les societats occidentals han mostrat després de la segona
guerra mundial, amb importants avenços en àmbits com la biomedicina, les infraestructures, la
tecnologia o l’energia, fa paradoxal que no haguem pogut lluitar amb la mateixa intensitat contra
la pobresa i els seus efectes. Més aviat al contrari, de forma oberta s’està imposant la ideologia
que justifica, com a inevitables i fins i tot tolerables, determinats nivells de pobresa no extrema
perquè hi hagi progrés. És inacceptable acceptar que la pobresa és conseqüència directa de
l’actitud d’individus inadaptats a un sistema econòmic què, per funcionar, genera iniquitat i
injustícia.
- Creixement econòmic: som un país que fa compatible la capacitat de créixer econòmicament
més del que ho fan la resta de països avançats. Pel 2017, el 2’6% d’augment del PIB segons el
Fons Monetari Internacional, amb el dubtós privilegi de generar més desigualtat que cap altre
país del nostre entorn. Ni les polítiques redistributives –via transferències socials-, ni les
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predistributives –ocupació-, s’estan mostrant efectives per aturar la tendència d’una societat cada
cop més polaritzada en quant als recursos que és capaç de generar.
- Habitatge: una de les noves formes d’exclusió que s’està incrementant de forma preocupant al
nostre país és l’exclusió residencial. L’habitatge, un dels principals drets per garantir
l’autonomia i la dignitat d’una persona, s’està convertint des del 2008, en un dels principals
motius d’expulsió de zones urbanes que pateixen les famílies amb menys poder adquisitiu.
Substituïm veïns i veïnes per capital –un exemple n’és el cas recent de l’empresa MK Premium i
la compra d’un edifici al Raval de Barcelona-.
- Treball: els nous "pobres" són víctimes d’un mercat laboral profundament ineficient amb
marcs legals que contribueixen a aquesta ineficiència. Un mercat laboral que és incapaç de
reincorporar aturats de llarga durada –més de 319.000- o de col·lectius, com els discapacitats –
amb un atur proper al 70%- i que els margina del mercat ordinari. Un mercat laboral què, alhora,
crea llocs de treball amb salaris que no superen els ingressos mínims per evitar la pobresa i
l’exclusió, fixats en 9.667 euros/any per llars d’una persona i en 20.301 euros/any per a llars de
dos adults i dos nens. Un 15% de les persones que estan sota el llindar de la pobresa són
persones treballadores.
- Prestacions socials i ingressos per família: sense cap mena de prestació social (pensions,
RMI, prestació per atur, pensions no contributives, etc) els índexs de pobresa a Catalunya
s’enfilarien fins al 46% de la població. El recent debat sobre una renda garantida de ciutadania és
el debat sobre la necessitat, i el dret, que tenen totes les famílies de disposar d’ingressos mínims.
Avui a Catalunya hi ha 98.600 llars sense cap persona amb ingressos, 171.200 llars amb totes les
persones actives desocupades i un 19% de la població sota el llindar de la pobresa. La garantia
de rendes és, i serà amb més intensitat de cara a futur, un tema estructural en qualsevol sistema
de protecció social que tingui com a objectiu la inclusió social.
Existeixen moltes certeses per afirmar que el sistema econòmic actual és còmplice directe de la
generació de desigualtats i de la iniquitat que pateix la societat. I les desigualtats no creen només
problemes de caràcter social, efecte prou greu de per sí, sinó que són la llavor de problemes
econòmics que sovint han de resoldre els pressupostos públics, així com de caràcter polític, fent
disminuir la participació en els afers col·lectius, augmentant la desafecció i, en conseqüència,
propiciant escenaris favorables al populisme i la xenofòbia.
Les polítiques socials ja no poden ser, només, socials. Garantir-ne la seva eficàcia implica incidir
sobre una economia que genera desigualtats. Implica apostar, de forma ineludible, per sistemes
econòmics alternatius, que siguin socialment responsables i que reverteixin, en justa mesura, en
el bé comú. Reduir la pobresa també implica apostar, de forma decidida, per l’economia social.
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