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Mig milió de treballadors
no guanyen suficient per
tenir una “vida decent”
a Un informe de la Taula del Tercer Sector evidencia les conseqüències de la

precarització laboral i alerta sobre el seu impacte també en la salut mental
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Al voltant de mig milió de
treballadors
–entre
475.300 i 692.000 assalariats segons les dades recollides de l’EPA el 2016–
formarien part a Catalunya del que ja es coneix
com a “treballadors pobres”. Així ho recull un informe elaborat per la Taula del Tercer Sector en què
es posa de manifest que
aquests treballadors amb
sous inferiors als 1.171 euros, llindar fixat per la Carta Social Europea basantse en el 60% dels ingressos
mitjans, “tindrien un salari mitjà mensual que no els
permetria desenvolupar
una vida decent”. Especialment preocupant és
que, segons aquest treball,
cap a la meitat d’aquests
assalariats van tenir nòmines inferiors als 710 euros pel pes elevat de contractes a temps parcial (el
90% en aquest grup).
L’informe, coordinat
per la professora d’economia aplicada de la Universitat de Lleida Maria Àngels Cabasés, recull que a
conseqüència de la crisi
aconseguir una feina estable ha esdevingut “un repte inabastable” sobretot
per a la població jove, i que
la creixent precarietat del
mercat laboral ha fet disparar els contractes amb

Demanen 6 anys
de presó per als
pares de Nadia
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710

euros és el llindar on no arriben al voltant de 234.600 assalariats a causa del creixement
de les feines a temps parcial.

condicions que “sotmeten
les persones a situacions
de dependència que no els
permeten realitzar, ni tan
sols imaginar, un projecte
de vida estable”.
Això té a més –diu l’informe– un impacte sobre
el risc de salut mental de la
població més vulnerable,

ja que en paral·lel la crisi
ha generat –explica el treball– una reducció dels
pressupostos sanitaris públics.
Davant aquesta situació la Taula del Tercer Sector proposa una sèrie de
mesures per revertir l’actual escenari. L’agrupació,
que aplega 3.000 entitats,
considera que una de les
prioritats ha de ser incrementar el salari mínim interprofessional i assolir el
llindar dels 1.171 euros (el
60% del salari mitjà mensual brut a Catalunya segons les dades de l’INE).
En l’informe també es defensa que se segueixi desplegant la renda garantida

de ciutadania perquè “inclogui la problemàtica dels
treballadors pobres”, que
es redueixi la temporalitat,
que es limitin els contractes de pràctiques o aprenentatge, que es doti de
més recursos els serveis
públics d’ocupació, o que
es recuperi l’anomenat
contracte de relleu per afavorir la jubilació parcial.
A més l’informe destaca
que cal garantir la cobertura social de les persones
que ja han esgotat les prestacions per desocupació i
especialment la dels majors de 55 anys en situació
d’atur de llarga durada per
mantenir els seus drets a
la pensió de jubilació. ■

La fiscalia de Lleida demana sis anys de presó per a
Fernando Blanco i Margarita Garau, als quals acusa
d’un delicte continuat
d’estafa per haver-se embutxacat 1.111.317 euros
(sense comptar els donatius en metàl·lic) a través de
l’Associació Nadia Nerea,
que van crear el 2009 per
recaptar fons i tractar la
seva filla, que llavors tenia
5 anys, d’una malaltia rara
però que van usar “per al
propi consum i oci”. A més
de la presó, han de tornar
el milió d’euros.
En l’escrit d’acusació,
difós ahir, el fiscal Pedro
López de la Oliva, aclareix
que la menor sí que té tricotiodistròfia, encara que
la seva vida llavors no esta-

va en risc. Els seus progenitors van crear l’Associació per la Tricotiodistròfia
i Malalties Rares de Balears, i entre els anys 2010
i el 2016 van anar a diferents programes de televisió, en els quals van fer
participar la seva filla en
actes benèfics amb públic
en directe, i –segons el fiscal– van usar “com a ardit,
tot sabent la seva falsedat”, que necessitaven sufragar tractaments mèdics per a la nena i intervencions als Estats Units,
ja que estava en risc imminent de mort. Van gastar
part dels donatius en despeses particulars, com ara
la compra de vehicles. Hi
va haver 5.574 donants en
transferència bancària i
no s’han pogut identificar
1.006 persones que van
fer-les en efectiu. ■

