
La pobresa no és una malaltia que 
aparegui de cop i resulti incurable. 
Té causes i pot ser combatuda. Una 
altra cosa és que no sigui una prio-
ritat. Per intentar que ho sigui, les 
entitats socials catalanes van llan-
çar ahir una proclama que no és 
nova però que a penes ha estat es-
coltada: combatre el frau fiscal és 
essencial per combatre la pobresa. 
Desinvertir en política social, un 
perill de futur.
 Amb el Dia Internacional per 
l’Eradicació de la Pobresa com a 
motiu, al migdia es va llegir davant 
la delegació d’Hisenda el manifest 
Una fiscalitat injusta ens empobreix. 
«La principal raó de ser dels impos-
tos és sostenir l’Estat del benestar: 
educació, salut, vivenda, serveis so-
cials i prestacions econòmiques», 
recorda el manifest. Agrupades en 
la Plataforma Pobresa Zero, repre-
sentants de les 4.200 entitats que 
aglutina van advocar per una no-
va fiscalitat i van reclamar un can-

sol acord en la lluita contra la pobre-
sa. De fet, al març es va fer un ple mo-
nogràfic sobre la pobresa, que va ser-
vir per debatre sense dedicar ni un 
euro més a combatre-la. H
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Frau fiscal
i pobresa
Oenagés reclamen fermesa en la lluita contra 
el delicte fiscal, que furta 60.000 milions a l’any

vi per modificar la situació actual, 
que penalitza els assalariats i re-
dueix l’aportació dels que més te-
nen. 
 El manifest, que xifra el frau i 
l’evasió fiscal en 60.000 milions 
d’euros anuals, assenyala que Es-
panya té fixats els percentatges 
més alts en pagament d’impostos 
i malgrat això només recapta per 
valor d’un 37,8% del PIB, davant 
del 46,8% de mitjana de la Unió Eu-
ropea. «El pes de la recaptació re-
cau sobre les persones físiques i, en 
especial, els treballadors. Les ren-
des del treball tributen fins a un 
52% i les de capital, un màxim del 
27%», prossegueix el text. Les en-
titats alerten de la reforma fiscal 
que persegueix el Govern del Par-
tit Popular, de la qual diuen que 
comportarà 6.000 milions d’euros 
menys de recaptació anual.
 A la tarda, hi va haver un acte 
institucional en què van partici-
par l’alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias, i la consellera de Benestar, 
Neus Munté, entre altres. La presi-
denta de la Taula del Tercer Sector, 
Àngels Guiteras, va lamentar en la 
seva intervenció que els grups del 
Parlament no hagin tancat ni un 
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La Taula del Tercer 
Sector lamenta 
l’absència de 
pactes  polítics 
sobre la pobresa

33 Acció de les entitats davant la delegació d’Hisenda, ahir a la plaça de Letamendi de Barcelona.
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