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L’Estat del benestar

UNA SOCIETAT MÉS INJUSTA
DANNY CAMINAL

El decret
antipobresa
energètica
sols beneficia
50 famílies
EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 La consellera de Benestar (a l’esquerra) conversa als passadissos del Parlament amb representants de diverses entitats socials, ahir.

PLE MONOGRÀFIC A LA CAMBRA CATALANA

Les entitats deploren la falta
d’acord entre Govern i oposició
Pobresa Zero ressalta
la necessitat de lluitar
contra el frau fiscal i
distribuir la riquesa
La Taula reclama
un pacte «de país»
davant la falta d’indicis
de recuperació
TONI SUST
BARCELONA

E

ls representants de les entitats socials que van assistir
ahir al Parlament van viure
el ple sobre la pobresa a la
tribuna de convidats i van acabar lamentant l’evident falta d’entesa entre el Govern de la Generalitat i l’oposició. El que van veure no els va agradar gaire, encara que no es van
mostrar totalment desesperançats,
a l’espera que les propostes de resolució que surtin avui del ple suposin
algun canvi, alguna mesura.
Però a la vista de l’estira i arronsa d’ahir, les entitats van tornar a
demanar acord. La Taula del Tercer
Sector, que agrupa les entitats, va
reclamar un pacte «de país» a la vista, segons la seva presidenta, Àngels
Guiteras, que no hi ha indicis d’una
recuperació econòmica. Guiteras va
ser de les poques en el sector que va

tenir paraules positives per al ple:
«Almenys se celebra. Es parla del tema. Això en si mateix ja és una novetat».
Com va dir la coordinadora
d’Unicef, Guimar Todó, encara falta una jornada: «El dia clau és demà
[per avui]», va afirmar en al·lusió a
les resolucions. Todó va trobar a faltar al·lusions a la infància de forma
transversal, entenent que tota política social pot afectar els menors.
Teresa Crespo, presidenta d’Entitats
Catalanes d’Acció Social (ECAS) i assessora d’Artur Mas en política social, va ser més dura: «Sincerament,
crec que s’han gastat moltes hores
per a res. No hi ha hagut un resultat
clar. Ens hem quedat a mig camí. Espero l’acord, però no el veig. Encara hi ha temps perquè el ple no sigui
una oportunitat perduda, perquè
no n’hi haurà un altre com aquest».
En aquesta línia,
ECAS va emetre un comunicat en
què denunciava que el ple no suposa
«cap avanç real» en la lluita contra la
pobresa i va recordar que aquesta
s’ha incrementat significativament
des de l’inici de la crisi, en contra del
que sosté el Govern català. El comunicat considera «urgent» la necessitat de fer «un pla de xoc amb recursos humans i econòmics», cosa que
l’Executiu de Mas veu inviable, per
la falta de recursos. «Entenc que no
hi ha diners», afirma Crespo, que ar«CAP AVANÇ REAL» /

Teresa Crespo
PRESID. D’ECAS I ASSESSORA DE MAS

«Moltes hores
gastades per a
res. Ens quedem
a mig camí. Espero
l’acord, però
no el veig»
Àngels Guiteras
PRESID. TAULA DEL TERCER SECTOR

«Almenys, se
celebra el ple
sobre la pobresa.
Es parla del tema.
Això en si mateix
ja és una novetat»

gumenta que la pobresa ve de molt
lluny, i s’ha de combatre amb
temps.
Al matí ja es va donar a conèixer
un altre comunicat, aquest de la plataforma Pobresa Zero, que agrupa
diverses entitats centrades en la lluita contra la dificultat. En aquest comunicat la plataforma es lamentava que aquestes no poguessin participar en el debat parlamentari i
s’exigia una aposta per la redistribució de la riquesa. El col·lectiu vol que
la lluita contra l’evasió i el frau fiscal formi part del pacte contra la pobresa.
La plataforma va defensar en el text tot el que el
Govern de la Generalitat rebutja:
més diners. Més recursos en mesures de política social i també a assegurar «mínims vitals per a tothom».
Una opció, aquesta última, que va
sortir diverses vegades en la sessió
d’ahir quan es va parlar d’una possible renda garantida que aporti una
quantitat que asseguri les necessitats bàsiques. Malgrat que experts
en acció social ho defensen amb tota
serietat, CiU s’hi refereix com un
despropòsit.
Pobresa Zero demana en el seu comunicat que els partits incloguin en
els seus programes electorals compromisos per eradicar la pobresa des
d’una perspectiva global, amb una
«mentalitat de canvi». H
PROGRAMES ELECTORALS /

Únicament 50 persones s’han pogut acollir al decret de pobresa
energètica que ha aprovat el Govern català a causa dels durs requisits per fer-ho, segons va denunciar ahir l’Aliança contra la
Pobresa Energètica, que agrupa federacions veïnals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) i diverses entitats socials. El
decret va ser presentat com una
mesura per evitar talls de subministraments bàsics a l’hivern
a persones en situació de vulnerabilitat, però ha acabat sent un
«insult a la intel·ligència», va criticar la portaveu de l’aliança, María Campuzano. Els 50 casos no
procedeixen de xifres oficials, sinó de les consultes que l’entitat
ha rebut.
En un acte celebrat a prop
del Parlament, coincidint amb
el ple sobre la pobresa, Campuzano va denunciar que el decret
impedeix que la majoria de persones necessitades s’hi puguin
acollir. Acompanyada de quatre
afectats, la portaveu va jutjar de
«complex i absurd» el decret, que
proposava una treva hivernal a
aquest col·lectiu, per deixar de
pagar les factures els mesos de
més fred, però que expira aquest
31 de març amb l’obligació d’abonar els impagaments anteriors.

Mas assegura que el
Govern central vol
recórrer la mesura
En nom del col·lectiu, Campuzano va anunciar la presentació de mocions a tots els ajuntaments catalans per blindar el
dret dels usuaris a mantenir els
subministraments bàsics amb
l’objectiu de tenir unes condicions de vida dignes, i que siguin
els consistoris els que es facin
càrrec de les factures o, en última instància, la Generalitat. En
la moció, proposen una condonació del deute d’aquestes famílies, bonificacions per a aquelles
que es trobin sota el llindar de la
pobresa, i que es tingui en compte el principi de precaució abans
de procedir a tallar un servei.
El president, Artur Mas, per la
seva part, va assegurar ahir que
té constància que el Govern central portarà al Tribunal Constitucional (TC) el decret per considerar que envaeix competències. «Fins i tot en aquest decret,
que no arriba fins on hauria d’arribar, ja tenim constància que es
vol portar al TC», va lamentar. H

