
 
 
  

COMPAREIXENÇA DE POBRESA ZERO – JUSTÍCIA GLOBAL 
AL PLE D’EMERGÈNCIA SOCIAL AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 
9 de març de 2016 

 
Presidenta del Parlament, senyores i senyors diputats, 
 
Agrair a aquesta Cambra que hagin convidat la plataforma de Pobresa Zero – Justícia 
Global a exposar els nostres punts de vista, les nostres vivències i les nostres propostes en 
aquest moment tant difícil. La superació de la crisi encara no és una realitat, ni és veritat el 
problema de l’atur s’hagi superat, ni es pot afirmar que les desigualtats s’estiguin reduint, ni 
tampoc que la pobresa hagi disminuït. 
 
Som conscients del caràcter extraordinari que té aquest Ple i de la seva invitació per tal que 
hi siguem presents, per la qual cosa expressem el nostre doble agraïment. Aquesta 
compareixença és una mostra clara de que ens uneix el mateix objectiu: l’eradicació de 
la pobresa i les desigualtats. També és un avenç molt important en el reconeixement 
social del sector no lucratiu que, sense gaires recursos però amb una gran carrega 
d’innovació i de capacitat de treball, ha estat capaç de trobar les respostes a bona part de 
les necessitats emergents fruit de la crisi.  
 
La plataforma Pobresa Zero – Justícia Global aglutina 3.200 organitzacions de l'àmbit de 
l'acció social, la cooperació internacional, la pau i els drets humans a Catalunya. 
Majoritàriament som entitats del tercer sector social, però també en formen part altres 
organitzacions com sindicats, col·legis professionals i universitats, que any rere any hem 
alçat la nostra veu el 17 d’octubre, Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa, per 
conscienciar la ciutadania i els poders públics sobre la necessitat de combatre seriosament 
aquesta lacra de la pobresa, que lluny de reduir-se està augmentant, i cada dia de manera 
més severa i profunda.  
 
Aquesta plataforma té quatre portaveus que són la Patricia Cantarell, la Núria Carrera, 
l’Oriol Illa i jo mateixa, i que avui m'acompanyen. Tinc l’honor de parlar en nom de tots ells i 
també en nom de la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global perquè així es va decidir en 
la seva darrera reunió plenària.  
 
L’octubre passat vàrem plantejar-nos que havíem de ser presents cada dia del calendari, 
no només el 17 d’octubre, per tal d’aconseguir un compromís social i polític que 
desencadenés una veritable transformació de la societat, on l’equitat substituís les 
desigualtats que avui patim. Vàrem parlar amb tots els partits polítics amb representació 
parlamentària per demanar el seu compromís en aquesta lluita i la Presidenta d’aquest 
Parlament ens va escoltar i va valorar positivament la nostra demanda d’iniciar un procés 
encaminat a aconseguir una declaració institucional en favor de les nostres 
propostes. Les entitats que formem aquesta plataforma estem convençudes que al llarg 
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d’aquest debat s’arribarà a un acord que expressi la voluntat del Parlament de Catalunya en 
la lluita per eradicar la pobresa. 
 
La meva exposició es fonamenta un document que la Cambra ja coneix perquè el vàrem 
lliurar a cadascun dels parlamentaris –les 135 persones que ens representen en aquest 
Parlament— i també a la Presidenta el passat mes d’octubre. Sabem que aquesta sessió 
està centrada en els temes plantejats per alguns partits, que han demanat la celebració d’un 
debat específic sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la 
gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional. Per tant, miraré de centrar-
me en aquestes qüestions, tot i ser conscients que resten altres temes fonamentals com 
són la fiscalitat justa, el dret a la salut, la cooperació internacional, el comerç equitatiu i 
sostenible, el moviment actual de les persones refugiades, la migració i el racisme, els 
intercanvis comercials i financers, la supervisió de les inversions catalanes realitzades a 
l'exterior, així com l'auditoria del deute públic per dilucidar la seva legitimitat. Aquestes 
qüestions no poden abordar-se en aquesta sessió, però tampoc les volem oblidar i esperem 
que en algun altre moment es tractaran, perquè darrera de cadascuna d’aquestes 
temàtiques poden trobar el rostre de la pobresa o la causa de la mateixa. 
 
 

A. A continuació exposaré algunes dades recollides per la plataforma 
Pobresa Zero – Justícia Global que ens poden donar llum sobre 
l’actual situació 

 
El Banc Mundial calcula que el 2015 hi havia 700 milions de persones que vivien en situació 
de pobresa extrema (amb menys de 1.9$ al dia). De continuar amb aquesta tendència no 
serà possible assolir l'eradicació de la pobresa extrema l'any 2030, tal i com contemplen els 
nous objectius de desenvolupament sostenible aprovats per les Nacions Unides el setembre 
de 2015. 
 
El darrer informe d’Oxfam Intermón ‘Una economia al servei de l'1%’ , de gener de 2016, 
analitza la situació de la desigualtat al món i revela que l'1% més ric de la població 
posseeix més riquesa que el 99% restant, reflectint clarament la bretxa existent entre les 
capes més privilegiades de les nostres societats i tota la resta de la població. Una altra 
comparativa ens confirma que la desigualtat va en augment, ja que el 2015 únicament 62 
persones amb les majors fortunes tenien la mateixa riquesa que la meitat més pobra, un 
total de 3.600 milions, quan 5 anys abans, al 2010 eren 388.  
 
I si parlem de l'Estat espanyol les darreres estadístiques ens diuen que és el país de la 
Unió Europea on més s’ha incrementat la desigualtat desprès de Letònia: 10 vegades 
més que la mitjana europea. I l’any 2015, l’1% més enriquit de la població concentrava 
quasi tanta riquesa com el 80% més empobrit. 
 
Pel que fa a Catalunya, les dades també indiquen un creixement de la desigualtat a favor de 
les minories. Actualment, només el patrimoni de la persona més rica equival a la renda 
anual de 150.000 famílies, i durant el 2015 el patrimoni de les 20 majors fortunes catalanes 
va augmentar un 34%. I aquest comportament no és diferent a Barcelona, on es dóna una 
esperança de vida d’11 anys de diferència entre el barris de Pedralbes i Torre Baró, i 
existeix un diferencial de la renda entre aquests dos barris que oscil·la del 241,9% al 38,5%. 
 
Si no es creen els mecanismes que aturin aquest increment aritmètic de la 
desigualtat arreu, no podrem crear les bases solides per combatre el problema. Des 
de la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global tenim clar que existeix una clara 
responsabilitat dels països rics enfront la pobresa arreu del món i que la desigualtat enlloc 
d’eliminar-se no farà més que augmentar.  
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B. Algunes dades significatives de Catalunya, on portem 8 anys patint 
una greu crisi 

 

B.1. Mercat laboral 
 
La Reforma laboral que es va dur a terme l’any 2012 per incrementar la nostra productivitat 
i competitivitat ha generat una dualitat estructural entre els treballadors estables i els 
més precaris.  
 
Hem patit una destrucció continuada de llocs de treball. S’ha produït una forta precatizació 
de l’ocupació, en definitiva una degradació de les condicions laborals: la principal causa de 
la pobresa i les desigualtats. Avui la precarietat a Catalunya és del 42,6% i amb major 
incidència entre les dones, amb un 51,4%. Elles pateixen la bretxa salarial, els contractes 
parcials, els nivells ocupacionals més baixos amb perfils professionals feminitzats i pitjor 
pagats, com són els treballs de cura. 
 
La precarització es pot copsar en la baixa qualitat de la contractació: 
 

a) Els contractes indefinits han baixat en un 60% entre 2008 i 2014. Després de 8 
anys sembla que comença a canviar aquesta tendència. 
 

b) Hi ha hagut un increment de treballadors autònoms, s’ha multiplicat per 12 (molts 
d’ells falsos contractes o són el pas previ al fracàs amb la pèrdua de la capitalització 
de l’atur). 

 
c) Els contractes a temps parcial han augmentat en un 42%. 

 
d) Hi ha hagut una davallada molt important dels salaris. La disminució va ser d’un 

1,5% de mitjana el 2013. En els salaris més baixos la davallada ha estat del 14%, i 
un 40% en els salaris dels nous contractes. La bretxa salarial per raó de gènere és 
de prop del 20%. Aquesta situació provoca que cada dia hi hagi més treballadors 
(quasi un 15%) que malgrat tenen una ocupació no arriben a tenir uns 
ingressos superiors al llindar de la pobresa, és a dir que són pobres.  

 
e) S’estan fent contractes d’hores i de dies, i s’està cobrant en negre una part del 

salari perquè les empreses només cotitzen per una part de la jornada. 
 
Aquestes pràctiques estan construint la pobresa de demà. Les persones que avui amb 
prou feines poden viure amb el seu salari, no tindran una pensió digna perquè la seva 
història laboral estarà plena de contractes temporals, jornades parcials, salaris baixos i 
llargs períodes a l’atur. La suma de tots aquests elements els dóna una pobresa segura 
durant la seva vellesa, que s’està fent avui sota les lleis del nostre model social, 
econòmic i polític, culpable d’aquesta realitat . 
 
Som conscients que l’ocupació per a tothom a curt termini no és possible, i per això cal 
invertir i identificar nous instruments que generin altres tipus d’activitats que creïn noves 
oportunitats. Cal ser creatius per donar respostes a milers de persones que es troben a 
l’atur. També a moltes famílies amb tots els seus membres desocupats i que no reben cap 
prestació. No podem oblidar que a finals de 2015 només el 55,19% dels aturats rebien la 
protecció per desocupació. Existeix una clara interrelació entre el comportament del 
mercat laboral, la pobresa i les desigualtats, i aquesta dinàmica ha fet que avui tinguem 
una pobresa més extensa, més severa i amb major desigualtat.  
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Davant les darreres informacions de recuperació econòmica i d’una taxa d’ocupació 
creixent, voldríem comentar que aquestes afirmacions ens proporcionen un cert miratge de 
la realitat laboral perquè s’obvia citar que la taxa d’activitat ha baixat en tres dècimes 
(53,43%) perquè moltes persones ja no busquen una feina. Les hores treballades tampoc 
han augmentat i, per tant, la creació d’ocupació ha estat menor en 20.000 persones en el 
darrer any. I és veritat que l’atur ha baixat (17,73%) a Catalunya, però no poden oblidar 
l’efecte estacional i conjuntural. 
 
Una dada il·lustrativa és la taxa AROPE, síntesi de tres índex que ens diuen que la taxa del 
llindar de la pobresa, la privació material severa i la baixa intensitat de treball han 
augmentat a Catalunya durant el període 2007-2014. Tot i ser inferior al nivell espanyol, 
hem passat del 20,8% al 26%, superant la taxa europea (del 21,8% al 23,4%). Aquesta 
dada ens porta a tenir en compte que la pobresa és multifactorial i no depèn únicament 
dels ingressos sinó de molts altres factors del context: factors relacionals, culturals, 
formatius, laborals... Juntament amb els ingressos, cal valorar les despeses mínimes de 
cada família (habitatge, educació, subministraments, alimentació...), ja que aquest 
diferencial el que ens donarà la clau del nivell de pobresa d’una família. 
 
Creiem que ja és hora de pensar en una altra economia al serveis de les persones: una 
economia social, solidària i respectuosa amb les noves generacions. El Govern pot fer 
molt per potenciar altres tipus d’activitats que permetin que tothom se senti útil i 
coresponsable en la construcció de la nova societat de futur. 
 

 
B.2. Educació 
 
La Convenció dels Drets dels Infants i la Declaració Universal dels Drets Humans 
estableixen que tothom tenim dret a l’educació. Aquesta és la clau perquè tota persona es 
pugui desenvolupar i esdevenir lliure, responsable, participativa en la societat i, sobre tot, 
perquè se la reconegui com a subjecte de drets i deures. 
 
Però la realitat a casa nostra ens posa en evidència uns fets molt colpidors que ens 
indiquen que existeixen desigualtats en l’accés a l’educació. Veiem que la classe social i el 
nivell de benestar o l’origen ètnic de la família condiciona l’èxit educatiu dels infants, i 
constatem que encara que hem millorat en la permanència de l’alumnat a l’escola, el fracàs 
escolar està a nivells massa alts (22,2%) doblant la mitjana europea, d’un 14%. 
 
Però l’educació no és únicament l’escola, també hauríem de pensar en una educació al 
llarg de la vida, en com potenciem la capacitat educativa de la família i de l’entorn, en 
noves alternatives que facilitin la capacitació per a les demandes del mercat laboral, en 
una formació dual, en segones oportunitats, en ajudes econòmiques que permetin una 
veritable equitat. No podem deixar ningú enrere i, en conseqüència, és necessari un 
increment important de les inversions en educació, cosa que no s’ha produït en els 
darrers anys de crisi sinó al contrari: s’ha patit una davallada en la inversió que ens situa a 
la cua d’Europa en inversió educativa, malgrat tots sabem que les polítiques educatives són 
el millor instrument per a la prevenció i la inversió en un futur millor. 
 
Alguns temes paradigmàtics que voldríem comentar: 
 
a) S’ha reduït la inversió en escoles bressol –malgrat tothom les valora com element que 

ajuda a l’equitat i al desenvolupament dels infants— i les mares i pares han vist com un 
servei públic els era prohibitiu, barrant l’entrada a aquelles persones que més 
precisarien d’aquesta formació per així compensar el nivell deficitari educatiu de l’entorn 
de l’infant. L’experiència ens diu que són aquests infants els que primerament 
abandonen l’educació escolar i moltes vegades no arriben a assolir els estudis bàsics 
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reglamentaris. Aquests malauradament són els protagonistes de la pobresa infantil i de 
la pobresa del futur (al voltant del 20%). 
 

b) No podem oblidar les polítiques sobre les beques, que malgrat han millorat 
substancialment –cosa que ha representat un esforç econòmic per l’administració—
contemplen uns barems per accedir-hi. De nou, les famílies que pateixin vulnerabilitat no 
tenen mitjans per a pagar el 50% o el percentatge que es fixi del cost dels serveis que 
s’ofereixen. 

 
c) La decisió de modificar la jornada escolar als instituts, avui intensiva, ha justificat 

l’eliminació dels menjadors escolars. Això implica que infants i joves que feien a l’escola 
l’únic àpat calent del dia, ara no el tenen.  

 
Cal una escola pública de qualitat, diversa, inclusiva, gratuïta i d’accés universal, 
sense oblidar el suport i acompanyament que precisen les famílies per a desenvolupar la 
difícil tasca d’educar. 
 

 
B.3. Dret a un habitatge digne per a tothom 
 
L’exercici d’aquest dret és actualment un element troncal de les polítiques socials i 
malauradament a Catalunya ha mancat una política pública suficientment forta i decidida 
sobre aquesta qüestió, en bona part perquè durant anys hem viscut en la bombolla 
immobiliària i ningú pensava que s’esvairia. El nostre país els darrers anys ha encapçalat el 
major nombre de desnonaments de l’Estat espanyol. El 2015, tot i representar el 17,1% 
del total de les execucions hipotecaries de l’Estat, aquestes, gràcies a mesures per part de 
l’administració i també a l’evolució econòmica, han disminuït i han canviat el seu caràcter. 
Ja no són majoritàriament per impagament de la hipoteca sinó per no poder pagar el 
lloguer. Per a les famílies amb escassos recursos el lloguer ha arribat a representar al 
voltant del 40% del total dels seus ingressos, cosa que es pot entendre que és 
inassolible. 
  
No volem deixar de recordar que és indissociable a aquest concepte la garantia al dret 
dels subministraments bàsics. Per tant, és imprescindible el desenvolupament dels 
reglaments en aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència 
en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
 
Tots coneixem que la partida en polítiques d’habitatge que es destina en els pressupostos  
de la Generalitat representa un percentatge petit. No hi ha hagut la suficient inversió, 
malgrat que és clarament una mesura predistributiva amb força impacte i que juga un paper 
fonamental per garantir la subsistència de la població i potenciar l’equitat. 
 
En el marc d’aquestes polítiques d’habitatge, és urgent eliminar aquells factors que 
directament provoquen exclusió, generen inseguretat i impedeixen l’emancipació 
dels joves. És necessari un gran esforç en matèria d’habitatge social per aconseguir un 
parc immobiliari social avui molt reduït. Per això cal negociar amb la banca per recuperar 
els pisos buits que encara existeixen i és urgent tenir la seguretat de la definitiva 
desaparició dels desnonaments i talls de subministraments. 
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B.4. Sistema de prestacions a millorar. Renda Garantida de Ciutadania 
 
Cal una reforma urgent que ens porti a un canvi del model actual, caracteritzat per 
l’existència de moltes prestacions parcials de petites quanties, que exigeixen condicions 
diverses i que no tenen una bona articulació. L’ajut de major importància al nostre 
sistema de protecció és la Renda Mínima d’Inserció (RMI). Després de 5 anys esperant 
recuperar els nivells que havia assolit el 2010, ja és hora que es prengui una decisió ferma 
sobre quin tipus de garantia de renda s’opta com a reconeixement dels drets i deures 
de la ciutadania, que ja recollia l’article 24.3 de l’Estatut, i que avui s’ha decantat sense 
complir-lo. 
 
Som conscients que no es disposen dels recursos suficients, però creiem que cal decidir si 
ens decantem per la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania o bé per una Renda Mínima 
d’Inserció diferent de la que avui tenim. En una primera etapa potser s’haurien de prioritzar 
alguns grups de població, com poden ser les famílies sense recursos i amb persones 
dependents o fills a càrrec, o persones grans amb ingressos que no arriben al llindar de la 
pobresa. I progressivament, segons el grau de necessitat, s’hauria d’anar introduint la resta 
de la població. 
 
Demanaríem que es contemplin aquells col·lectius que per les seva història personal i 
laboral, competències, experiències, edat, gènere o ètnia potser mai més aconseguiran 
un lloc de treball, però malgrat tot han de sentir-se ciutadans de ple dret. És obligat que 
al repensar la garantia de rendes es tingui en compte aquestes persones i s’articulin els 
recursos necessaris dins del sistema de protecció per donar a la ciutadania la cobertura 
d’uns ingressos suficients. 
 
El sistema de protecció social no només ha de garantir aquests mínims vitals, sinó 
que hauria de facilitar aquells instruments –que en bona part desenvolupen els serveis 
socials— que permetin a les persones sentir-se protagonistes de les seves pròpies 
trajectòries d’inclusió i, per tant, assumeixin la responsabilitat de créixer humanament, ser 
autònomes, actives i col·laboradores en la construcció de la col·lectivitat. 
 

 
 

C. Reflexions i propostes finals 
 
Només em queda dir, després d’exposar les nostres reflexions, que som conscients que no 
totes són assumibles d’immediat, però podem començar a caminar vers aquests objectius 
amb el convenciment que el prioritari és la justícia global, i només amb un canvi en les 
polítiques socials aconseguirem transformar la societat. 
 
Voldríem expressar la nostra preocupació pel fet que s’organitza un Ple per a discutir les 
emergències socials i no es planteja, de bell nou, quines són les noves polítiques 
socials que s’haurien de dur a terme. Sembla que l’objectiu se centra en buscar 
resolucions d’urgència, accions de xoc, que no pretenen generar canvis en profunditat, i 
per tant, no transforma la nostra societat eliminant els problemes de sempre. Caldria fer 
noves i diferents polítiques socials: més integradores, globals i preventives, amb visió de 
futur, centrades en la persona i no en la immediatesa, la urgència social, sense tenir el 
caràcter preventiu per l’apoderament de tota la ciutadania. 
 
Tanmateix, per tot el que hem exposat, creiem que cal: 
 

 Canviar el model social i econòmic perquè hi hagi una societat més equitativa i 
més justa.  
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 Impulsar polítiques predistributives i redistributives que actuïn sobre les causes 
estructurals que generen les desigualtats. El poder públic és l’actor principal de la 
cohesió social i de l’economia, mitjançant una política reguladora que doni cobertura 
a les necessitats vitals de la ciutadania. 

 

 Un Estat del benestar que garanteixi l’educació universal, inclusiva, equitativa i 
de qualitat per a tothom. Un accés universal a la salut, l’habitatge i els serveis 
socials per assegurar els serveis bàsics i disminuir les desigualtats. 
 

 Un sistema de protecció social que garanteixi el dret de tota la ciutadania a 
uns ingressos mínims vitals per a una vida digna. Creiem que la garantia d’una 
renda mínima és l’instrument més efectiu per lluitar contra la injustícia social i 
aconseguir alhora una millora en la gestió integrada dels serveis que afecten a 
l’autonomia de les persones. 

 

 Donar prioritat a les polítiques socials i, en conseqüència, no acceptar la 
sacralització de la reducció del dèficit públic imposada pels estats europeus.  

 

 Instaurar una fiscalitat justa i equitativa que redistribueixi la riquesa i garanteixi 
els recursos suficients per poder assegurar una vida digna per a tothom, gravant a 
les persones que més tenen i protegint l'esforç fiscal de les que menys tenen. 
Aquesta és l’única manera que coneixem per a sostenir uns serveis públics de 
qualitat i d'accés universal. Garantir la cohesió social és també recuperar un 
impost de donacions i successions semblant als anys anteriors a la crisi –que podria 
incrementar les arques públiques en uns 300 milions d'euros— o buscar la manera 
de garantir que els patrimonis no escapin al fisc, o apujar si cal el mínim exempt. I 
evidentment col·laborant en la lluita contra l'elusió i el frau fiscal, és a dir incorporant 
condicions de responsabilitat fiscal en tota contractació. 

 

 Evidenciar el nostre desig per un país més lliure i amb més benestar on totes les 
persones tinguin les mateixes oportunitats per a viure una vida digna i plena. 
Com a societat civil i membres d’una amplia plataforma ens sentim coresponsables 
en la lluita contra la pobresa i les desigualtats, i estem oberts al diàleg, a la 
col·laboració i a fer tot l’esforç necessari per caminar vers aquests objectius d’equitat 
que estem segurs que ens uneixen. 
 

 I la nostra darrera però molt important demanda a tota la classe política és que 
aquest debat sobre emergència social no sigui un motiu de desencís. Creiem 
fermament que el compromís del conjunt del Parlament és urgent i confiem que 
es farà l’esforç per arribar al consens per una causa justa, com és fer front a la 
pobresa i a les desigualtats, que no pot esperar més temps. 

 
Rellegint documents del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars (CAPSIF) 
m’ha semblat convenient recordar la recomanació d’aquest consell quan afirmava que era 
necessari iniciar una reflexió al voltant del model d’una ciutadania més inclusiva i 
alhora més responsable; de la importància dels valors socials i del compromís social com 
a factors per al desenvolupament de la persona per construir una societat més 
cohesionada. I afegia que la pobresa ens continua interpel·lant, perquè és molt més incisiva 
que els discursos, ja que es tracta del patiment de les persones. En conseqüència, el 
Govern i la classe política haurien d’identificar i potenciar urgentment nous instruments per 
lluitar contra aquesta greu realitat, a l’espera que en un termini raonable es pugui disposar 
d’aquesta societat que tots desitgem. Moltes gràcies. 


