
NOVES DADES DE POBRESA A CATALUNYA

La Taula del Tercer Sector: “Afrontem la
crisi social de la Covid-19 amb les pitjors

dades de pobresa dels últims 10 anys”
● Avui s’ha publicat la nova enquesta de condicions de vida

d’IDESCAT que fa una fotografia “desoladora” de la pobresa a
Catalunya just a les portes de l’esclat de la Covid-19. “Era
inimaginable i dibuixa el pitjor escenari per afrontar una crisi social
de la qual encara no hem vist ni la punta de l’iceberg”.

● Segons aquestes dades, la taxa AROPE de risc de pobresa o
exclusió social ha augmentat en només un any del 23,6% al 26,3%.
Els components d’aquest indicador que inclouen el risc de pobresa,
la privació material severa i la baixa intensitat del treball
empitjoren.

● “Es demostra que el sistema de drets i protecció social no funciona i
que, en els darrers 10 anys, no s’ha donat resposta a les persones
en situació vulnerable que han vist com les seves condicions de vida
són molt més dolentes que el 2011, quan encara s’arrossegaven els
efectes de la crisi socioeconòmica del 2008”.

● Els col·lectius més castigats per la pobresa són: la infància que puja
gairebé 3 punts (1 de cada 3 és pobre), les persones migrades que
ha crescut més de 8 punts (2 de cada 3 viu a la pobresa) i les
persones grans que han augmentat més de 6 punts (1 de cada 5 és
pobre).

● La nova enquesta també mostra com els indicadors sobre
desigualtats s’han eixamplat. “Les persones riques són més riques i
les pobres més pobres”. A més, un 10% de la població catalana té
moltes dificultats per arribar a finals de mes i no pot afrontar
despeses imprevistes i un 10% ha hagut de demanar ajuda a
familiars i amistats.



● Reclama al Govern que posi en marxa el pla de rescat social
anunciat, més inversió i una canvi profund en les polítiques socials
perquè siguin més efectives i tinguin una mirada a llarg termini.

Barcelona, 15 de juliol de 2021.- La Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya, que agrupa i representa més de 3.000 entitats socials
catalanes que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats, fa un
primer balanç sobre l’Enquesta de Condicions de Vida d’IDESCAT, que
dibuixa una radiografia “desoladora” de la pobresa a Catalunya just
a les portes de l’esclat de la pandèmia perquè encara no recull
l’impacte total de la Covid-19.

Segons IDESCAT, la taxa AROPE de risc de pobresa o exclusió social
ha augmentat en només un any del 23,6% al 26,3%. L’última vegada
que la taxa va assolir aquesta mateixa xifra va ser el 2012 enmig de les
conseqüències de la crisi socioeconòmica del 2008. En concret, tots els
components d’aquest indicador han empitjorat. La taxa de risc de pobresa
ha passat del 19,5% al 21,7% i ha assolit el seu màxim en els darrers 10
anys (de fet, en l’última dècada no s’ha aconseguit baixar del 19%); la
baixa intensitat del treball del 8,3% al 9,8% i la privació material severa
del 5,7% al 6,2%.

Font: Enquesta Condicions de Vida, IDESCAT.



“Aquestes dades eren inimaginables i dibuixen el pitjor escenari per
afrontar una crisi social de la qual encara no hem vist ni la punta de
l’iceberg” assegura Francina Alsina, presidenta de la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya. “Es demostra que el sistema de
drets i protecció social no funciona i que, en els darrers 10 anys,
no s’ha donat resposta a les persones en situació vulnerable que
han vist com les seves condicions de vida són molt més dolentes
que el 2011, quan encara s’arrossegaven els efectes de la crisi
socioeconòmica del 2008” conclou Alsina.

Preocupa enormement com la pobresa augmenta en determinats
col·lectius que ja estaven en una situació molt precària. La infància puja
gairebé 3 punts i se situa al 35,7% (1 de cada 3 infants a Catalunya és
pobre), les persones migrades amb una taxa del 61,6%, més de 8
punts respecte a l’enquesta anterior (2 de cada 3 viu en situació de
pobresa) i la gent gran que ha crescut més de 6 punts i se situa al
19,7% (1 de cada 5 persones grans és pobre).

La nova enquesta d’IDESCAT mostra com també les desigualtats
s’eixamplen i “les persones riques són més riques i les pobres
encara són més pobres”. El 20% de les persones més riques acumulen
6 vegades més ingressos que el 20% de les persones més pobres, la
pitjor dada en desigualtat dels últims cinc anys. Aquest empitjorament de
les condicions de vida dels col·lectius en situació vulnerable és evident
perquè el 10% de la població catalana té “moltes dificultats” per
arribar a finals de mes i no pot afrontar despeses imprevistes i un
10% ha hagut de demanar ajuda a familiars i amistats per afrontar
la cobertura de necessitats bàsiques.

Una altra dada destacada és que més de la meitat de les persones
aturades està en situació de pobresa (53,8%). “El sistema està fallant
a les persones. Ni tan sols rebre una prestació, com la de l’atur, et salva
de caure en una situació de pobresa” afegeix la presidenta de la Taula.

Per a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, l’única
manera de trencar amb aquesta pobresa estructural és “un canvi
profund en les polítiques socials perquè siguin veritablement efectives
i sobretot tinguin una mirada a llarg termini, a banda d’una aposta clara



per polítiques redistributives i d’un increment de la inversió” a
través de les quals l’Administració intervingui per reduir aquestes
desigualtats i per evitar arribar a aquesta situació d’exclusió social”.

“S’està tapant una ferida gran i profunda amb tiretes i sense atacar a la
causa de soca-rel que impedeix que es tanqui” explica de manera
metafòrica la presidenta de la Taula que reclama al Govern que posi
en marxa, de manera urgent, el pla de rescat social anunciat i que
faci efectiva la “sacsejada” necessària per superar els estralls de la
Covid-19. “Només amb el compromís polític real de prioritzar l’erradicació
de la pobresa i les desigualtats ens en sortirem”.

La Taula recorda que per invertir aquesta situació cal abordar les causes
estructurals d’aquesta pobresa. “Treball decent, habitatge assequible i
garantia d’ingressos mínims. Mentre no resolguem aquests tres pilars
fonamentals per a una vida digna, aquesta bossa de pobresa crònica no
es reduirà i tampoc valdrà resoldre’n només un, han de ser els tres
perquè estan relacionats entre ells”.
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