LA VANGUARDIA 5

VIURE

DIJOUS, 25 GENER 2018

SOL I DARITAT

Càritas carrega a Barcelona
contra la reforma laboral
L’entitat altruista
denuncia el creixent
abisme entre pobres
i rics, com també el
fracàs de les polítiques
d’ocupació i d’ajuda
DOMINGO MARCHENA
Barcelona

Comissions Obreres i la UGT de
fensen que Espanya és més pobra
ara que fa sis anys, quan el Govern
central va modificar la seva pròpia
reforma laboral del 2010. Les suc
cessives polítiques d’ocupació
han abaratit els acomiadaments i
han provocat l’increment de la
pobresa, assegura l’Església, que
va presentar ahir a Barcelona un
informe de Càritas. El text, Vides
precàries, lamenta “el fracàs de les
reformes laborals a l’hora de re
duir les desigualtats”.
El subtítol és revelador: Quan la
precarietat laboral ho envaeix tot.
El document recull propostes per
sortir del laberint, com ara un sa
lari mínim interprofessional de
mil euros i polítiques d’ocupació
especials per als col∙lectius més
perjudicats, com els joves, la gent
gran, les mares soles amb fills a
càrrec seu i els immigrants. Càri
tas critica “l’exclusió social que
impedeix que persones d’origen
estranger treballin perquè no te
nen una situació regularitzada”.
Per això exigeix als ajuntaments
que compleixin l’obligació de “ga
rantir l’empadronament efectiu”.
Un estudi de la Taula del Tercer
Sector assenyala que a Catalunya
els salaris condemnen mig milió
de treballadors a la pobresa. Al
tres informes, encara més recents,
que Oxfam Intermón i l’Organit
zació Internacional del Treball
han presentat aquesta mateixa
setmana, asseguren que actual
ment l’abisme entre els rics i els
pobres és més gran que el 2007, al
començament de la desfeta eco
nòmica.
Si hem sortit de la crisi, ha estat
per la porta del darrere. Vides pre
càries insisteix en aquesta idea.
“La precarietat és el resum per
fecte de la tempesta: precarietat

presentació dels treballadors que
arriben a final de mes gràcies a Cà
ritas. La majoria de les persones
acollides per aquesta entitat estan
a l’atur, però dues de cada deu te
nen una feina que no els permet
sortir de la pobresa. Són ciutadans
com la Clara, cambrera d’hotel,
que cobra 2,5 euros a l’hora.
Salaris exigus. Contractes por
queria o temporals, de vegades
d’un dia o d’hores. Jornades labo
rals incompatibles amb una vida
digna... Aquests i altres factors ex
pliquen que la feina de moltes per
sones “no sigui decent”, amb sous
per sota del llindar de la pobresa,
és a dir, inferiors a la mitjana del
60% dels ingressos de la població.
El 12% dels treballadors catalans
cobren menys de 837 euros al mes.
Però la situació és tancalidoscòpi
ca que “es pot patir precarietat la
boral i no ser un treballador po
bre, i a la inversa”. La crisi ha creat
la nova realitat social del precari

Dues de cada deu
persones acollides per
la fundació catòlica
tenen feines que no les
treuen de la misèria

L’última acció de carrer de Càritas per protestar contra la pobresa, a la plaça dels Àngels

Què diuen les víctimes de la nova pobresa
que reben ajuda de l’Església
“De vegades he de
carregar 6.000 quilos
de ciment al dia”
“El meu fill de 7 anys
em diu: ‘Mama, per
què treballes tant i no
tens mai diners?’. I jo
li responc: ‘Ja vindran
els diners, ja vindran’”
“Si tens més de

40 anys, és difícil
trobar feina per l’edat;
si en tens 20, per
la inexperiència”
“Ara et poden
acomiadar per gairebé
qualsevol cosa”
“Perdre la casa em fa
encara més por que
veure la nevera buida”

XAVIER CERVERA

laboral, de salut, de la protecció
social, de l’habitatge”. Una de les
“pors més grans dels qui estan en
situació vulnerable és perdre la
casa”.
Al novembre Càritas va fer una
acció de protesta: més de 300 per
sones es van congregar a Ciutat
Vella per fer una bugada de recla
macions. Els participants van es
criure lemes contra l’exclusió a les
peces d’estenedors de roba sim
bòlics. Les frases entre cometes
del requadre d’aquesta pàgina po
drien procedir d’aquest muntat
ge, però són afirmacions de les
víctimes de la nova pobresa, i es
van fer en seminaris i grups de dis
cussió organitzats pels autors de
Vides precàries. A les trobades hi
van participar, a més de sociòlegs i
altres experts, 35 persones en re

at, el conjunt de treballadors po
bres sense suports comunitaris,
familiars o socials. L’Església no
només arremet contra els defec
tes de les polítiques laborals, sinó
també contra “el fracàs del siste
ma de protecció social”. Els ajuts
de l’Estat, diu, són escassos, i no
arriben a totes les persones neces
sitades.
L’informe Vides precàries va ser
presentat ahir per Sergi Gordo,
bisbe auxiliar de Barcelona, que
va actuar en nom de l’arquebisbe
Joan Josep Omella, aquests dies
a Roma. L’acte també va rebre
la presència de tres alts càrrecs
de Càritas: mossèn Salvador Ba
cardit, Salvador Busquets i Míri
am Feu. “Som Església –diu el do
cument–, i no podem oblidar els
nostres compromisos: no ens re
signem a veure com perdem l’es
perança de recuperar els drets
que hem deixat enrere aquests
anys”. Una de les maneres de no
resignars’hi és, per exemple, el
projecte Feina amb Cor, que Càri
tas va crear el 2013 i que ha
atès des d’aleshores ençà més de
5.000 persones, de les quals gaire
bé 3.000 han aconseguit una
inserció laboral que llavors sem
blava impossible.c
L’ESGLÉSIA DENUNCIA ELS PECATS
DE LA REFORMA LABORAL A
https://goo.gl/VfdHTh

Entitats veïnals recullen firmes per a
una ordenança de terrasses alternativa
BARCELONA Redacció

TWITTER / FAVB

Representants veïnals van plantar la terrassa a la plaça Sant Jaume

Diverses entitats han posat en
marxa una campanya de recolli
da de firmes a favor d’una or
denança de terrasses diferent de
la que han pactat l’Ajuntament i
el Gremi de Restauració de Bar
celona.
La iniciativa porta la firma, en
tre d’altres, de la Federació d’As
sociacions de Veïns de Barcelona
(FAVB), l’Assemblea de Barris

per un Turisme Sostenible, la
plataforma Carrers per a Tot
hom, l’Associació Catalana per a
la Integració del Cec i la Federa
ció Ecom. Totes reclamen una
normativa municipal que garan
teixi millor l’accessibilitat, la
mobilitat i el descans, que, a parer
seu, estan en risc, amb la nova or
denança.
Per escenificar la seva reivin
dicació,
ahir
representants
d’aquestes entitats van plantar

una terrassa a la plaça Sant Jau
me, just al davant de l’Ajunta
ment, i van fer una performance
amb persones invidents que xo
caven contra les taules i les cadi
res, persones en cadires de rodes
amb problemes per moure’s per
falta d’espai i, fins i tot, una veïna
en pijama que reclama silenci.
L’objectiu d’aquesta campanya
de recollida de firmes és reunir
15.000 adhesions per intentar
forçar un canvi de la normativa.c

