
 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ERRADICACIÓ DE LA POBRESA  

La Taula del Tercer Sector llança la campanya 

‘Trenquem el cercle de la pobresa’ per fer 

visible l’impacte de la COVID-19  
 

 El vídeo, que compta amb representants d’entitats socials i 

institucionals, posa de manifest com la pandèmia ha 

empitjorat les condicions de vida de persones que ja estaven 

en situació de pobresa, però com també n’ha incorporat de 

noves.  
 

 La campanya es llança a través de les xarxes socials i explica 

perquè les persones en situació de pobresa estan més 

exposades al contagi: habitatges amb pitjors condicions, 

dificultats per accedir a la salut, feines més precàries i sense 

possibilitat de teletreballar. 
 

 La Taula defensa que, ara més que mai, és necessari reduir 

la pobresa i les desigualtats i que això es tradueix en 

polítiques que garanteixin drets socials i oportunitats a les 

persones més vulnerables. 
 

 En els últims anys, la taxa de risc de pobresa no ha deixat de 

moure’s al voltant del 20%. 
 
 

 

Barcelona, dissabte 17 d’octubre de 2020.- La Taula del Tercer Sector Social 

de Catalunya, que agrupa 33 federacions i més de 3.000 entitats socials 

catalanes que treballen per reduir la pobresa i les desigualtats, llança a 

través de les xarxes socials la campanya ‘Trenquem el cercle de la 

pobresa’ (#TrenquemCerclePobresa), amb motiu del Dia Internacional 

per l’Erradicació de la Pobresa. En els 3 mesos de l’estat d’alarma, les 

entitats socials que han treballat per cobrir necessitats bàsiques, 

sobretot alimentació i habitatge, han atès 700 mil persones a 

Catalunya i han constatat com s’ha multiplicat per 3 les demandes d’ajuda 

per a l’alimentació i s’ha multiplicat per 2 les demandes d’ajuda per a 

l’habitatge. 

https://youtu.be/rUX0RA3bGoU
https://youtu.be/rUX0RA3bGoU


 
 

 

A la campanya, en format vídeo, participen representants de diverses 

federacions que formen part de la Taula del Tercer Sector (Banc dels 

Aliments, Càritas Catalunya, Creu Roja Catalunya, COCARMI, COHABITAC, 

ECAS, FATEC, FEDAIA i FEICAT) i representants d’institucions catalanes 

(Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya; Chakir El Homrani, 

conseller de Treball, Afers Socials i Famílies; Laura Pérez, Tinenta d’alcaldia i 

regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Eva Abellan, 

presidenta del Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores Locals de 

Catalunya).  
 

El vídeo vol posar de manifest com la COVID-19 ha empitjorat les 

condicions de vida de persones que ja estaven, abans de la 

pandèmia, en una situació de pobresa i com els efectes socioeconòmics 

del virus també han comportat la incorporació de noves persones que 

ara també es troben en una situació de vulnerabilitat. Així doncs, la 

campanya evidencia que pobresa i COVID s’han convertit, malauradament, 

un nou binomi i explica per què les persones en situació de pobresa 

tenen més risc de contagiar-se. Els motius són que viuen en habitatges 

amb pitjors condicions, compartits i massificats a causa de la situació 

de precarietat econòmica; acostumen a viure també en zones densament 

poblades; tenen més dificultats per accedir al sistema sanitari; no 

poden deixar de treballar per cobrir necessitats tan bàsiques com 

l’alimentació, l’habitatge i les despeses de la llar (factures energètiques); 

tenen feines més precàries i, a més, sovint no poden teletreballar 

perquè tenen un tipus de feina que no els permet treballar des de casa. Tots 

aquests factors estan contribuint que les persones en situació de pobresa 

estiguin més exposades al virus.  
 

El vídeo també recorda que la crisi de la COVID-19 no és només sanitària i 

econòmica sinó que també és una crisi social sense precedents, de la qual 

ni tan sols hem arribat al pic, i que ha arribat quan la situació ja no era bona. 

Des de fa anys, tenim una pobresa crònica i estructural que no es mou 

al voltant del 20% (ara la taxa de risc de pobresa és del 19,5%, segons les 

últimes dades de l’Enquesta de Condicions de Vida de l’IDESCAT publicada 

aquest mes de juliol) i la pandèmia ho està agreujant més perquè la pèrdua 

de la feina està abocant més persones a la pobresa i l’exclusió. De fet, la 



 
campanya fa un repàs de les principals dades de pobresa a Catalunya i de les 

conseqüències socioeconòmiques de la COVID-19: 
 

 Taxa d’atur a Catalunya: 12%   

 150.000 persones afectades per un ERTO (Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies. Octubre 2020). 

 Més de 100.000 persones ja s’han quedat sense feina a 

Catalunya des que ha esclatat la pandèmia (Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies. Octubre 2020). 
 

Pel que fa als col·lectius més colpejats per la pobresa, aquests són: 
 

 La infància: 1 de cada 3 infants a Catalunya és pobre i aquest risc no 

para de créixer. 

 Les dones: tenen més contractes parcials i cobren un 20% menys que 

els homes.  

 Les persones migrades: tenen feines més precàries i el 50% viuen 

en situació de pobresa. 

 I per tipologia de la llar, les llars monoparentals: la meitat són 

pobres i la majoria, un 80%, tenen una dona sola al capdavant de la 

família.  
 

Tot i que encara és aviat per tenir una fotografia final de l’impacte social de 

la pandèmia, els primers efectes ja són ben visibles. Per això, la Taula del 

Tercer Sector reclama que s’actuï amb celeritat per pal·liar-ne les 

conseqüències, les que tenim ara i les que vindran. Les entitats socials 

defensen que, davant aquesta realitat d’emergència social, no es pot ignorar 

que ara més que mai és necessari reduir la pobresa i les desigualtats 

i que això passa per unes polítiques públiques que garanteixin drets 

socials i oportunitats a les persones més vulnerables amb l’objectiu de 

trencar, d’una vegada per totes, amb el cercle de la pobresa 

(#TrenquemCerclePobresa). 
 

Podeu veure el vídeo de la campanya #TrenquemCerclePobresa, aquí.  

 
Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos: 
 

Àrea de Comunicació i Premsa 

Taula del Tercer Sector Social de Catalunya 

comunicacio@tercersector.cat   rcivit@tercersector.cat   -  682 601 726 

https://youtu.be/rUX0RA3bGoU
mailto:comunicacio@tercersector.cat
mailto:rcivit@tercersector.cat

