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La desigualtat entre rics i 
pobres va ser un dels te-
mes centrals del Fòrum 
Econòmic Mundial, cele-
brat a finals de gener a Da-

vos. L’informe preliminar de la ma-
teixa trobada la citava com un risc, 
i un informe d’Oxfam Intermón pre-
sentat pocs dies abans en culpava la 
influència de les elits i els poders 
econòmics en les decisions políti-
ques, i reclamava solucions. Cinc ex-
perts aporten les seves receptes con-
tra la desigualtat des del punt de vis-
ta dels impostos, les prestacions, 
l’educació, el model productiu i la re-
generació democràtica. 
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JJOAN MAJÓ 

ENGINYER I EXMINISTRE D’INDÚSTRIA 

Reformar el sistema fiscal 
perquè sigui redistributiu 

 
Joan Majó recorda que “per comba-
tre les desigualtats s’havia pensat 
un sistema fiscal redistributiu” i la-
menta que “de la manera que s’han 
muntat els nous impostos, quins 
s’han tret i quins s’han tocat, el sis-
tema fiscal no ajuda a reduir les des-
igualtats sinó que fins i tot les fa 
créixer”. L’enginyer i exministre 
d’Indústria detalla que actualment 
“si guanyes diners treballant pagues 
molts més impostos que si guanyes 
diners amb una operació de la bor-
sa, cosa que afavoreix el capital i ata-
ca el treball”. Reivindica que la solu-
ció ha de passar per “una reforma 
del sistema fiscal perquè ajudi a re-
duir les desigualtats”. 

En la línia de l’informe d’Oxfam 
Intermón, Majó assenyala com a 
culpable la gran influència del po-
der econòmic sobre el poder polític: 
“El sistema està cada vegada més se-
grestat pel capital”, assegura l’engi-
nyer i exministre d’Indústria. “Es 
legisla, i sobretot en l’àmbit fiscal és 
claríssim, a favor de les fortunes”, 
afegeix. Capgirar aquesta tendèn-
cia, en la seva opinió, no serà fàcil: 
“Se’n poden sortir una mica alguns 
països que tenen un estat molt fort 
i molt gran, però països com el nos-
tre, que no és una Xina ni uns Estats 
Units, són absolutament impotents 
davant les pressions”. 

Reportatge

BENESTAR SOCIAL
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MAITE MONTAGUT 

PROFESSORA DE SOCIOLOGIA DE LA UB 

Garantir ingressos mínims 
reordenant les prestacions 
 
La professora de sociologia de la UB 
Maite Montagut planteja que “les 
polítiques socials no acaben d’en-
caixar amb l’hetereogeneïtat de les 
necessitats d’avui” i que “hi ha mol-
tes problemàtiques que no entren 
en determinats programes perquè 
no acaben de complir el que fins ara 
era normal”. Concretament, es re-
fereix al rol central que sempre ha 
tingut la feina. “L’Estat ajuda en el 
moment que no hi ha feina”, diu en 
referència a l’atur i les pensions. 
Avui, però, “hi ha treballadors que 
estan cobrant salaris per sota del 
llindar de la pobresa”. També ha 
canviat la idea de família. “La pobre-
sa de famílies monoparentals ha 
crescut exponencialment”, alerta. 

Montagut posa sobre la taula la 
possibilitat de garantir uns ingres-
sos mínims als ciutadans que no ar-
riben a un determinat nivell. “No 
seria per a tots els ciutadans, sinó 
només per als que tenen carències”, 
aclareix. Assegura que aquest plan-
tejament permetria “estalviar en 
polítiques parcials com les beques 
menjador i la renda mínima d’inser-
ció”, que ja no serien necessàries, i 
es mostra convençuda que pot ser 
viable. Matisa que la quantitat hau-
ria de ser baixa, però afegeix que els 

ajuts actuals també ho són, i insis-
teix que es tractaria d’una “reorde-
nació” de les prestacions. 
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ISMAEL PALACÍN 

EDUCADOR SOCIAL I DIRECTOR  
DE LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL 

Potenciar la FP mantenint 
el nombre d’universitaris 

 
“L’educació és el motor més pode-
rós per amplificar o reduir les des-
igualtats socials”, sentencia Isma-
el Palacín, educador social i director 
de la Fundació Jaume Bofill. “En el 
nostre cas, tenim un sistema educa-
tiu bastant equitatiu, comparat amb 
altres”, afegeix Palacín, que recorda 
que no és el mateix reduir les desi-
gualtats socials que facilitar la mo-
bilitat social. Pel que fa a les possi-
bilitats de mobilitat, segons el direc-
tor de la Fundació Jaume Bofill, “els 
nostres resultats són molt bons per-
què gairebé tota la variabilitat és 
atribuïble a l’educació”. 

Palacín subratlla que “el gran 
drama és l’abandonament escolar 
prematur”, que contrasta amb la 
quantitat d’universitaris. Inicial-
ment l’educació “iguala”. Després 
“polaritza”. Últimament, aquesta 
polarització s’ha agreujat i el llindar 
de protecció s’ha situat més amunt 
que abans: “Abans els estudis se-
cundaris ja donaven protecció i ara, 
amb la societat del coneixement i la 
crisi, l’únic que protegeix són els es-

tudis terciaris”. Palacín defensa que 
invertir en les primeres etapes és el 
que dóna més bons resultats. Per a 
etapes posteriors, demana potenci-
ar la formació professional mante-
nint el nombre d’universitaris. 
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MIQUEL PUIG 

ECONOMISTA 

Crear ocupació per a  
treballadors qualificats 

 
L’economista Miquel Puig creu que 
la solució a les desigualtats no són 
les transferències de renda ni els 

Les receptes  
dels experts contra  

la desigualtat
Les fórmules: del canvi del model productiu del país a la 
creació d’una prestació que garanteixi ingressos mínims

A.G.M. 
BARCELONA 

Un altre informe d’Ox-
fam Intermón sobre la 
gana arreu del planeta 
alertava que, malgrat 
que l’eradicació és una 

fita assolible, l’objectiu de les Na-
cions Unides de reduir-la a la mei-
tat l’any 2015 no es complirà. Afe-
gia, a més, que hi ha molt risc que es 
perdin els avenços fets fins ara i 
que la situació alimentària de la 
població mundial empitjori. “El 
progrés està sent molt lent i, si les 
coses segueixen igual, no es podrà 
assolir l’objectiu, que ja era poc 

La política és clau per eradicar 
la gana als països pobres

ambiciós”, lamenta Lourdes Bena-
vides, autora de l’informe i respon-
sable de seguretat alimentària de 
l’ONG. 

Dels 842 milions de persones 
subalimentades, 685 milions són a 
l’Àsia meridional, l’Àfrica subsaha-
riana o l’Àsia oriental. A les regions 
desenvolupades només hi ha 16 mi-
lions en aquesta situació. A l’Àfrica 
subsahariana, una de cada quatre 
persones passa gana, i hi ha països 
en què la fam afecta més de la mei-
tat de la població. A l’Amèrica del 
Nord i Europa, cap país arriba al 5%. 
Benavides alerta que “són dades es-
tructurals, que mesuren la gana crò-
nica”, i que la crisi econòmica i la re-

El suport a petits camperols que produeixen arròs a 
Burkina Faso els permet pagar l’escola. OXFAM INTERMÓN

Propostes  
Demanen una 
reforma fiscal 
redistributiva 
i canvis en 
l’educació
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canvis en el sistema educatiu, sinó 
la creació d’ocupació per a treballa-
dors qualificats. “Si el país creix amb 
activitats de mà d’obra poc qualifi-
cada, el més probable és que els nois 
abandonin l’escola perquè no val la 
pena estudiar, i que hi hagi més des-
equilibri perquè hi ha més gent a 
baix, cobrant salaris baixos”, expli-
ca. En canvi, afegeix, “si creix amb 
activitats que tenen mà d’obra qua-
lificada, l’abandonament escolar 
baixarà perquè els nois veuran que 
sense acabar els estudis no troben 
feina, es pagaran millors salaris, el 
PIB per càpita creixerà, i serà menys 
desigual”. Amb un canvi de model 

productiu, diu Puig, les condicions 
millorarien i s’igualarien per dalt. 

Segons l’economista, la base de la 
situació actual és en la creació de 
llocs de treball en la construcció i el 
turisme. Juntament, subratlla, amb 
l’arribada d’immigració: “Els immi-
grants han competit amb els autòc-
tons amb baixa qualificació per llocs 
de treball de baixa qualificació, i ai-
xò ha deprimit els salaris de baixa 
qualificació”. Apostar per la “indús-
tria avançada”, conclou, acabaria 
amb aquests problemes, i també 
amb la dificultat de competir en sa-
laris baixos amb països del Tercer 
Món de la indústria tradicional.  
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JJOAN SUBIRATS 
PROFESSOR DE CIÈNCIA  

POLÍTICA DE LA UAB 

‘Reset’ democràtic per  
recuperar legitimitat 

 
Joan Subirats, professor de ciència 
política de la UAB, creu que als can-
vis en fiscalitat que detecta Majó 
s’hi suma una precarització de la fei-
na que els fa més insostenibles, i afe-
geix que “aquest és un problema que 
acaba sent de crisi de l’Estat, perquè 
no té la capacitat anterior per man-
tenir els equilibris”. “La desafecció 
democràtica té molta relació amb la 
incapacitat del sistema de respon-
dre a la sensació d’injustícia”, deta-
lla. En un article inclòs en l’informe 
d’Oxfam Intermón, el professor de 
ciència política de la UAB demana-
va “un reset democràtic que torni a 
legitimar la política i la cosa públi-
ca, com a espai de resposta col·lecti-
va als problemes comuns”.  

Segons Subirats, avui “la sensació 
d’injustícia és tan alta que fa que el 
fet de votar cada quatre anys no si-
gui significatiu, des del punt de vis-
ta de la qualitat de la democràcia”. 
Des del seu punt de vista, en aques-
tes circumstàncies la democràcia 
“queda buida de contingut”, i s’ha de 
tornar a omplir amb mesures en 
l’àmbit de la transparència, amb 
canvis en la legislació sobre partits 
pel que fa al finançament i a l’elec-
ció de representants, i amb avenços 
en la defensa dels béns comuns, els 
recursos bàsics com l’aigua, l’ener-
gia i l’habitatge.e

ducció de l’ajuda al desenvolupa-
ment, sumades al canvi climàtic i a 
les crisis dels preus dels aliments, 
suposen riscos addicionals. 

Feina que dóna bons resultats 
Benavides destaca que “l’ajuda al 
desenvolupament no és l’única so-
lució”. Denuncia que la reducció ha 
estat “brutal”, però també dema-
na decisions polítiques atrevides 
“per protegir l’accés a la terra dels 
petits camperols, reduir l’impacte 
del canvi climàtic, regular la pro-
ducció i el consum de biocombus-
tibles, i controlar l’especulació 
amb els preus dels aliments”. L’úl-
tima campanya de l’ONG, Aliments 
amb poder, mostra que la feina en 
aquesta línia, fins i tot a molt peti-
ta escala, dóna molt bons resultats. 
A Burkina Faso, la producció d’ar-
ròs garanteix l’educació a moltes 
famílies.e

Xifres de la desigualtat 
a l’informe d’Oxfam

Dades

46% 
de la riquesa mundial està en mans 
de l’1% de la població més rica

En l’enfrontament de l’1% més ric i 
el 99% restant, el primer grup acu-
mula fins al 46% de la riquesa mun-
dial. Als Estats Units l’1% més ric 
acumula fins al 95% del creixement 
posterior al 2009.

FRACTURA QUE S’OBRE   
Els rics són més rics i els 

pobres més pobres, i el sistema 
no ho compensa. CÈLIA ATSET

■ Brussel·les posa Barcelona 
com a model d’integració 

La Comissió Europea ha posat Barcelona com a 
model d’integració de ciutadans estrangers. 
Brussel·les ha triat per la seva “capacitat 
integradora” la capital catalana i cinc ciutats 
europees més –Dublín, Hamburg, Lilla, Praga i 
Torí– per participar en un estudi per investigar els 
fluxos migratoris dels ciutadans comunitaris i 
l’impacte econòmic que tenen en aquestes 
ciutats. “Barcelona té una llarga tradició 
d’immigració i inclusió social que és ben coneguda 
per la cohesió social dels seus residents i per la 
consciència de les institucions de la necessitat de 
fer front als temes socials”. Segons l’estudi, els 
europeus que més canvien de país són joves en 
edat laboral que busquen oportunitats de feina. 

L’estudi conclou que la mobilitat interna a la 
Unió Europea d’aquests treballadors “pot aportar 
beneficis en termes de rendiment econòmic a la 
comunitat que acull, i en cap cas hi ha un impacte 
negatiu”. Segons recull l’estudi, el 4,3% de 
barcelonins són ciutadans procedents d’altres 
països europeus, sobretot d’Itàlia (31,6%), de 
França (16,6%), de Romania (9,5%) i d’Alemanya 
(9,1%). El nombre de ciutadans comunitaris a 
Barcelona s’ha doblat des del 2004 al 2012, tot i 
que en els últims anys l’arribada d’estrangers s’ha 
frenat a conseqüència de la crisi econòmica. 
Segons l’informe, els europeus no sempre tenen 
les mateixes oportunitats que els barcelonins per 
accedir al mercat laboral, a l’habitatge o a 
l’escolarització dels fills. L’estudi afirma que 
Barcelona té diferents programes exitosos 
d’acollida i integració de persones procedents de 
fora de l’Estat i posa com a exemple el programa 
dirigit als estudiants estrangers a la Universitat de 
Barcelona (UB) per facilitar-los aspectes no 
acadèmics, com l’allotjament i l’estudi de llengües. 
Brussel·les també destaca un programa de 
formació per a voluntaris, professors i 
organitzacions que es dediquen a ensenyar 
idiomes als nouvinguts. Laia Forès

enbreu

Un professor de primària que havia fet classes en 
diversos centres de la Zona Educativa Rural (ZER) 
del Montseny hauria abusat sexualment de sis 
alumnes, d’entre 6 i 8 anys, un cas que està en 
fase d’instrucció judicial després que l’estiu passat 
les famílies denunciessin els abusos a partir del 
testimoni d’una de les alumnes. Un cop notificat el 
cas a Ensenyament, la conselleria va decidir 
apartar el mestre de l’activitat docent fins que 
s’hagi celebrat el judici, tal com va avançar ahir el 
programa 8 al dia i va poder confirmar l’ARA. Les 
exploracions a les alumnes –un tràmit sol·licitat 
pel jutge i que elaboren els pèrits per determinar 
si el relat de les víctimes és veraç– es van 
completar a l’octubre, tot i que la instrucció del cas 
no es tancarà fins que es completin els informes 
sol·licitats pel jutge. El professor, que ja va ser 
interrogat quan les famílies van denunciar els 
abusos, continua apartat de la feina.

■ Investiguen un professor  
per abusar de sis alumnes 

FRANCESC MELCION

L’Unicef reclama que 
la cooperació no s’aturi
Un nou informe de l’Unicef, titulat 
Ara no podem parar, destaca que la 
mortalitat infantil per causes evi-
tables es va reduir un 47% entre el 
1990 i el 2012, i que l’ajuda oficial 
al desenvolupament ha contribuït 
a aquesta fita. L’informe alerta de 
la “dràstica caiguda dels fons pú-
blics per al desenvolupament”, que 
a l’estat espanyol ha estat molt 
més important que als països del 
nostre entorn. L’Unicef subratlla 
que l’objectiu d’acabar amb “la 
vergonya de la pobresa” als països 
pobres està a l’abast per primera 
vegada, i recomana recuperar els 
pressupostos per a cooperació, re-
cordar-ne la importància a la soci-
etat i oferir-li lideratge polític.

85 
persones tenen tant com la 
meitat de la població més pobra

Només entre les 85 persones més 
riques del món sumen la mateixa 
riquesa que la meitat de la població 
més pobra. Als Estats Units és on 
aquestes diferències són més 
grans i també on més han crescut 
des del 1980 fins al 2012.

20 
persones tenen tant com  
el 20% més pobre a Espanya

A l’Estat els 20 més rics acumulen 
la mateixa riquesa que el 20% de la 
població més pobra. Espanya és lí-
der europeu segons l’índex Gini de 
desigualtat entre rendes altes i 
rendes baixes.


