7è CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

La Taula del Tercer Sector avisa del risc
que Catalunya quedi a la cua de la
recuperació social
● Afirma que la resposta a la greu crisi social està sent massa
lenta i que falta concreció, rapidesa i planificació en les
polítiques públiques que han d’assegurar-ne la sortida.
● Posa com a exemples, l’aplicació de Llei de la Dependència; la
taxa de pobresa i exclusió infantil o la implementació de
l’ingrés mínim vital, que avui compleix dos anys.
● Alerta que les llars catalanes cada cop estan més empobrides i
que aquesta tendència s’ha accelerat amb la pandèmia, però,
ara també amb l’augment dels preus de l’energia i l’encariment
dels productes de primera necessitat a causa de la inflació.
Pràcticament, el 30% de la població catalana ja viu en la
pobresa i l’exclusió.
● La reconstrucció social post pandèmica s’està abordant entre
avui i demà a Barcelona en el 7è Congrés del Tercer Sector
Social de Catalunya, que reuneix persones expertes de tots els
àmbits per plantejar propostes més efectives i innovadores.
Barcelona, 15 de juny de 2022.- La Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya -que aglutina i representa 3.000 entitats socials
catalanes que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats- avisa
que Catalunya corre el risc de quedar a la cua de la recuperació social. En
el marc del 7è Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el
lema ‘El repte de la reconstrucció social: noves propostes des del Tercer
Sector Social’, la Taula adverteix que el ritme de resposta és lent,
excessivament lent, i que falta concreció, rapidesa i planificació en
les polítiques públiques que han d’assegurar la sortida a una crisi
social sense precedents. La pandèmia ha abocat un milió de persones
més a la precarietat.
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La Taula posa alguns exemples, com la Llei de la Dependència, l’increment
de la taxa de pobresa i exclusió infantil o la implementació de l’ingrés
mínim vital.
Catalunya és a la cua en la Llei de la Dependència, amb el percentatge
més alt de persones pendents de rebre la prestació, tot i tenir-hi dret (un
32%), i amb unes llistes d’espera que han augmentat, malgrat
l’increment de pressupost. A tot l’Estat hi ha 193 mil persones que tenen
aquest dret reconegut i que estan esperant ser ateses. El 60% es
concentren només en dos territoris: Andalusia i Catalunya, sent nosaltres
la comunitat amb més persones en espera (78 mil). També és a la cua
d’Europa pel que fa a pobresa infantil. Afecta 1 de cada 3 infants i són
el col·lectiu que viu amb més precarietat a casa nostra. La taxa de
pobresa infantil és del 35% mentre que la mitjana europea és del 20% i
el percentatge de menors que pateixen una privació material severa creix
any rere any. I és a la cua en la implementació de l’ingrés mínim
vital, una prestació d’emergència social destinada a cobrir necessitats
bàsiques i que avui compleix dos anys de la seva posada en marxa.
Gairebé 87 mil persones (86.980) es beneficien de la prestació, això
significa que no arriba ni tan sols a un 10% de les persones en una
situació de pobresa severa, que en són més de 890 mil a Catalunya.
Per a la Taula, encara hi ha massa qüestions fonamentals per resoldre
com la correcta coordinació entre la renda garantida de ciutadania
i l’ingrés mínim vital. Els requisits continuen sent massa rígids i les
persones en queden fora, malgrat estar en una situació d’emergència
social, i la renda garantida segueix sense ser compatible amb les ajudes
per a l’habitatge en un context d’emergència habitacional. També està
pendent l’actualització de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya) que no es revisa des del 2010 i que, per tant, no reflecteix
l’augment del cost de la vida de l’última dècada. La revisió és prioritària
perquè aquest indicador serveix per valorar la situació de necessitat d’una
persona a l’hora d’accedir a les prestacions socials i també marca la
quantitat que es percep. L’IPREM, el mateix barem estatal, sí que s’ha
actualitzat. I es continua sense concebre un pla de rescat social. S’han
impulsat plans de xoc, mesures d’urgència i s’ha incrementat la inversió
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en determinades àrees, per exemple, però, no s’ha dissenyat ni planificat
una sortida amb una visió més conjunta, transversal i que superi la fase
de la urgència.
D’altra banda, la Taula del Tercer Sector posa en valor iniciatives que
s’han començat a desplegar i de les quals espera veure’n els
primers resultats ben aviat, com l’impuls de l’Agència d’Atenció
Integrada Social i Sanitària, les diverses mesures per incrementar el parc
d’habitatge social, la prova pilot de la Renda Bàsica Universal, el marc
d’acció per a l’abordatge del sensellarisme, l’estratègia per combatre els
problemes de salut mental, la millora de les xifres d’atur i la creació del
Departament d’Igualtat i Feminismes.

El tsunami social
La Taula adverteix que la societat catalana cada cop està més
empobrida i que aquesta tendència s’accelera. Les crisis s’encadenen
quan encara no s’han superat els efectes socials de l’anterior i a les greus
conseqüències de la pandèmia, ara, s’hi sumen altres factors com la
guerra a Ucraïna, l’augment disparat dels preus de l’energia o
l’encariment dels productes de primera necessitat a causa d’una inflació
que afegeix més pressió a les famílies. “Que la pandèmia sanitària estigui
quedant superada, afortunadament, no ens pot fer perdre de vista que el
tsunami social no ha acabat” ha assegurat la presidenta de la Taula del
Tercer Sector, Francina Alsina, durant la inauguració institucional del 7è
Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya.
Pràcticament, el 30% de la població catalana viu en la pobresa i
l’exclusió, més de 2 milions 200 mil persones. D’aquestes, més de
890 mil es troben en una situació de pobresa severa (menys de 520€ al
mes per sobreviure). A més, es calcula que hi ha més de 350 mil
treballadors i treballadores pobres que, tot i tenir una feina, no poden fer
front a les necessitats més bàsiques. La Taula adverteix que hi ha una
bossa de pobresa i exclusió crònica que, en l’última dècada, no ha
aconseguit baixar del voltant del 20% i que a les persones cada cop més
els costa sortir d’aquest cercle. La pobresa s’enquista en col·lectius com
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la infància (35%), les dones (sobretot les llars monoparentals, que totes
soles tenen cura dels fills/es i que han de tirar endavant la família. El 40%
d’aquestes llars viuen en la pobresa) i les persones migrades (més del
60%).
“La manca de respostes efectives implica un risc massa alt:
descontentament social, desconfiança vers l’acció política i desafecció
ciutadana, un conjunt d’elements que alimenten el populisme i els
discursos d’odi, que cada cop guanyen més espai públic” assegura Alsina.
Per aquesta raó, les entitats socials insisteixen que la recepta de la
reconstrucció no pot ser la mateixa de sempre perquè les dades
demostren que les polítiques socials desenvolupades fins ara no han estat
les adequades i que al conjunt d’agents socioeconòmics (administracions,
el tercer sector social, sector privat, etc.) els correspon plantejar
solucions diferents, més innovadores i sobretot més efectives i
proactives.
La Taula del Tercer Sector Social apunta que es continuen cometent els
mateixos errors, impulsar mesures i accions que són transitòries,
de curta durada i que tenen un efecte limitat mentre que es
necessita tot el contrari perquè es tracta de problemes estructurals: no
accés a un habitatge digne i assequible, mercat de treball precari i no
garantia d’ingressos mínims. Per això, la Taula reclama a les
administracions un canvi profund a l’hora de dissenyar les polítiques
socials perquè no vagin només a la urgència i solucionin aquests
problemes crònics, perquè siguin preventives i evitin que les persones
arribin a una situació de pobresa i exclusió i perquè reforcin el sistema de
drets i protecció social amb l’objectiu d’equiparar-lo al sistema sanitari i
educatiu.
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