Taula de Deliberació
L'abordatge de la pobresa a Barcelona en el marc de
l'Estratègia Europea 2020.
Dimecres 26 de gener de 2011
CERC, Pati Manning (C/ Montalegre, 7)

Informe de la sessió
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1.
Presentació

El document que presentem recull les principals reflexions i
conclusions de la Taula de deliberació "L'abordatge de la
pobresa a Barcelona en el marc de l'Estratègia Europea 2020"
que va tenir lloc dimecres 26 de gener.
L'objectiu central de la taula va ser deliberar i aprofundir en
com es fa front a la pobresa i a l'exclusió social a la ciutat de
Barcelona i el seu abordatge en el marc de l'estratègia Europa
2020: una estratègia per un creixement intelligent, sostenible i
integrador.
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Presentació
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Desenvolupament de la Taula de Deliberació

3

Recull d'aportacions escrites

14

Durant l’acte, al qual van assistir 38 persones, es va comptar
amb la participació de 5 persones "iniciadores de debat", el Sr.
Salvador Busquets, el Sr. Jordi Estivill, la Sra. Àngels Guiteras,
el Sr. Jordi Roglá i la Sra. Isabel Vidal, que van formar part de
la taula inicial que va obrir la reflexió.
Com a punt de partida del debat es va treballar amb un
document base de treball de definició conceptual, Pobresa,
vulnerabilitat i exclusió social, elaborat per la secretaria
tècnica; la Estratègia Europea 2020 i l'Informe sobre pobresa i
exclusió a la ciutat de Barcelona del CESB.
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Benvinguda i explicació metodològica

2.
Desenvolupament de l'acte

Sra. Imma Miret. Directora de Participació Social de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania. Ajuntament de
Barcelona.

Dóna la benvinguda a les persones assistents, a la primera Taula de deliberació
promoguda per l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva; i agraeix la plena
disposició de les persones que formen part de la Taula d'iniciadors de debat, que
obriran la reflexió.
Explica que aquest és un nou espai de trobada en el marc de l'Acord, per a debatre
fenòmens socials i temes d'interès de la ciutat aprovat pel Consell de Govern i
contemplat al Pla Director de l'Acord 2010-2013.

Programa
17:00

Benvinguda i explicació metodològica



17:10

Destaca que en cap cas l'objectiu de les Taules de Deliberació és arribar a un acord,
sinó que l'objectiu principal és deliberar, reflexionar conjuntament i aprofundir en
estratègies creatives per a conjuntament fer de Barcelona una ciutat més
cohesionada, inclusiva i solidaria.

Imma Miret. Directora de Participació Social de l'Àrea d'Acció Social i
Ciutadania. Ajuntament de Barcelona.
Josep Maria Pascual. Coordinador de la Secretaria Tècnica de l'Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Exposa que en aquesta primera sessió, el tema a debatre serà l'abordatge de la
pobresa a Barcelona en el marc de l'Estratègia Europea 2020; Amb aquesta fi, s'ha
convidat a les 5 persones que formen part de la taula que iniciaran la reflexió
responent a quatre preguntes (en 3 minuts cadascuna):

Intervencions ponents







Salvador Busquets. Director de la Fundació Arrels.
Jordi Estivill. Director dels treballs de l'Observatori Català de la
Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió.
Àngels Guiteras. Presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya. Gerent de l'Associació Benestar i
Desenvolupament.
Jordi Roglá. Director de Càritas Diocesana de Barcelona.
Isabel Vidal. Presidenta de la Fundació Centre d'Investigació
d'Economia i Societat (CIES) i directora del Màster en Economia Social
i direcció d'entitat sense ànim de lucre de la Universitat de Barcelona.

Coordina Josep Maria Pascual. Coordinador de la secretaria tècnica de
l'Acord.
18:10

Membres de la fila 0
Torn d'intervencions del públic

19:00

Fi de l'acte

Salvador Busquets, Director de la Fundació Arrels.



Jordi Estivill, Director dels treballs de l'Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la
Inclusió i expert internacional (Organització Internacional Treball).



Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, gerent
de l'Associació Benestar i Desenvolupament i membre de la Comissió permanent de Pobresa i
exclusió social de l'EAPN España.



Jordi Roglá, Director de Càritas Diocesana de Barcelona.



Isabel Vidal, Presidenta de la Fundació Centre d'Investigació d'Economia i Societat (CIES).
Doctora en Economia. Directora del Màster en Economia Social i direcció d'entitat sense ànim de
lucre de la Universitat de Barcelona. Professora del Departament de Teoria Econòmica de la UB.

Continua explicant la metodologia de la sessió. Un cop finalitzada la taula s'iniciarà tot
seguit un debat amb d'altres persones convidades a participar com a "fila 0", i
posteriorment s'obrirà també el debat per tal de que totes les persones assistents
puguin intervenir oralment i reflexionar entorn el tema proposat. Les intervencions
seran de 2 minuts.

Debat

18:40



També informa que tots/es els/les assistents disposen d'un formulari d'aportacions on
es pot respondre a les mateixes qüestions formulades als i les "iniciadors/es de
debat"; així com un qüestionari de valoració de l'acte.
Comunica que l'informe de la Taula, on es recullin les reflexions que s'han exposat
tant a la taula com durant el debat i aquelles escrites als qüestionaris dels assistents,
com l'àudio de la sessió, es faran públics a través dels diversos mitjans de
comunicació de l'Acord, és a dir, es penjaran al portal web de l'Acord
(www.bcn.cat/barcelonainclusiva) i s'enviaran per correu electrònic a les persones
assistents.
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Intervencions ponents
Metodologia Taula - debat
Pregunta 1: Definició del problema i les seves característiques:
Josep Maria Pascual. Coordinador de la Secretaria Tècnica de l'Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva.

El coordinador de la taula explica que el tema a debatre, l'abordatge de la pobresa a
Barcelona és un tema molt important i clau de treballar-hi, ja que no sempre s'entén
el mateix per pobresa i conseqüentment tampoc es desenvolupen les mateixes
polítiques per al seu abordatge. Des de l'Acord es proposa debatre el tema amb
perspectiva, amb diverses persones expertes, coneixedores del tema i influents en el
món de les idees per tal d'obtenir un divers ventall d'opinions i idees. Per això
s'utilitzarà una metodologia d'intervencions breus, per a prioritzar al màxim la
circulació de reflexions.

Definició del concepte de pobresa.
Característiques principals de la pobresa a Barcelona, en base a l'Informe sobre pobresa o
exclusió social a Barcelona del CESB.



•
•
•

L'informe de la Taula es farà públic i es portarà al Consell de Govern de l'Acord per tal
de que aquest determini si es considera oportú impulsar unes noves jornades més
àmplies per a continuar treballant el tema amb profunditat.
Exposa que per a la primera sessió de les Taules de deliberació també es presenta
una nova metodologia basada en el "Problem Solving estratègic", que ha estat
aplicada fins el moment amb molt d'èxit per a temes de coaching, i que ha estat
treballada en una comissió de treball i adaptada per a implementar-la en aquesta
sessió.

Salvador Busquets
La definició de pobresa ha de contemplar dos elements claus: la situació de desigualtat, i la
incapacitat d’accedir a un mínim bàsic de subsistència. Entén la pobresa com:
Una situació de desigualtat en la distribució d’oportunitats i recursos materials en una
societat,
dificultat d’accés als recursos que procuren la cobertura de les necessitats bàsiques,
i un factor important de risc d’exclusió.

Les característiques bàsiques de la pobresa a Barcelona són:
•
•



Els ponents disposaran de quatre torns d'intervenció, de 3 minuts cadascun per a
respondre les quatre preguntes que centraran el debat:

Canvi del perfil de la pobresa, per incorporació de nous collectius en els últims anys:
joves, dones, famílies monoparentals, treballadors que, per la precarietat laboral i els
baixos salaris, tenen ingressos inferiors al llindar de la pobresa.
Exclusió residencial: el procés per accedir i mantenir l’habitatge provoca exclusió, per
l'elevat cost tant de la compra com en el lloguer.

Jordi Estivill
Les definicions que dona el document enviat son o molt convencionals (relativa, absoluta) o molt
confuses (vulnerabilitat, desvinculació social) i destaca la necessitat de parlar de desigualtat
sense que el terme estigui lligat a qüestions econòmiques.

1. Definició del problema

Proposaria una definició de pobresa (manca de recursos) estructural i acumulativa que a efectes
de medició desprès pot ésser relativa o absoluta o en termes de deprivació (indicadors de
Laeken). La noció d’exclusió (més dinàmica, més relacional, més lligada al no accés als drets) es
complementaria de la de pobresa.

Definició del concepte de pobresa i assenyalar les dues característiques
principals de la pobresa a Barcelona, en base a l'Informe sobre pobresa o
exclusió social a Barcelona del CESB.

Caldria fer un esforç d’adaptació del sistema d’indicadors a Barcelona en funció de les seves
especificitats com a ciutat metropolitana.

2. Determinar quin podria ser l'objectiu:
Quan podem dir que l'objectiu s'haurà aconseguit? Què hauria de canviar,
com ho notaríeu?
3. Avaluar les solucions intentades:
Identificar els projectes i les polítiques desenvolupades a la ciutat que no
han aconseguit eradicar o disminuir la pobresa o que ho han fet molt
feblement.
4. Com es podria empitjorar la pobresa a la nostra ciutat?
L'objectiu la tècnica del com empitjorar és identificar les accions o situacions
que podrien agreujar la situació de pobresa a la ciutat de Barcelona per a
donar idees per a un abordatge més complementari i innovador.



Àngels Guiteras
No sempre entenem tots el mateix per pobresa. El concepte de pobresa relativa és un concepte
econòmic europeu i que sobre tot marca les desigualtats de les diferents persones, i cal posar a
sobre la taula la naturalesa polièdrica de la pobresa, ja que aquesta té moltes cares. Un de cada
5 catalans és pobre, és a dir, que té un nivell de renda inferior al 60% de la renda mitjana.
La pobresa absoluta, que per nosaltres treballant des de la Xarxa Europea de lluita contra la
pobresa i l'exclusió social, EAPN l'entenem com a pobresa severa, que es considera quan les
necessitats mínimes bàsiques no estan cobertes.
Les desigualtats, que no és el mateix que la pobresa, però poden ser la principal causa de
fractura social, i de frustració personal que poden portar a situacions de violència i a societats
molt fracturades.
Dues característiques de la pobresa a Barcelona:
•
•
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L'habitatge, per la relació entre el preu de l'habitatge i la renda individual o familiar.
La solitud, que és una característica relacionada amb la vulnerabilitat més que de
pobresa.
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En definitiva els objectius més clars ha de ser ha de ser reduir el nombre de persones que entren
en situació de pobresa, reduir el temps que hi permaneixen i augmentar el nombre de persones
que en surten.

Jordi Roglá
Defineix la pobresa segons Bauman: "conjunt de persones que formen el collectiu de vides



desperdiciades".



Desitja que s'assoleixi realment l'Estratègia 2020 i espera que hi hagi una voluntat política clara
per al seu compliment.

Isabel Vidal

L'objectiu que s'ha de plantejar és eradicar la pobresa severa, que no n'hi hagi, que és un
objectiu viable i possible. Per a fer-ho caldria definir el llindar de la pobresa a Barcelona. A l'EAPN
s'opina que s'ha de definir la línies vermella de la dignitat per sota de la qual cap persona ha de
viure.

La pobresa és el possible resultat del conjunt d’externalitats negatives que generen les nostres
actuacions diàries. Una externalitat és la influència de les accions d'una persona - física o
jurídica, en el benestar d'una altra. Si la influència es negativa, se'n diu externalitat negativa. Per
exemple, el fracàs escolar es una externalitat negativa que genera el sistema educatiu, ja que és
un prerrequisit per a que la persona tingui problemes en el moment de buscar feina i voler fruir
dels seus propis ingressos. El sistema educatiu el formen un conjunt de persones, -gestors
públics, professors, estudiants, pares...-, si cadascun d’aquests collectius no fan les coses
adreçades a que l’estudiant aprengui i estudiï aleshores, sense ésser conscients, estem generant
amb les nostres actuacions externalitats negatives.

En relació a la pobresa relativa l'objectiu ha de ser reduir-la, ja que és molt difícil eliminar-la, ja
que es necessitaria una ciutat molt igualitària econòmicament i en termes de distribució de
renda.



Com ho farem? El mateix Bauman diu que el problema de la societat de l'Estat del Benestar és
que el cost que suposen les vides desperdiciades és bastant més alt que la despesa en Protecció
Social. Per tant es tracta de reduir la diferencia del cost que representen las vides de les
persones pobres respecte al recursos actualment disponibles.

Li preocupa especialment el collectiu de gent gran, en especial persones soles, i els joves.



Pregunta 2: Determinar quin hauria de ser l'objectiu:
Quan podem dir que l'objectiu s'haurà aconseguit? Què hauria de canviar, com ho notaríeu?

Isabel Vidal
L'objectiu és reduir les externalitats socials negatives que diàriament generem.
Proposa fer el plantejament que els ecologistes han desenvolupat envers les externalitats
negatives, que fan referència a reducció i selecció dels residus urbans, de l'emissió de gasos el
foment de polítiques verdes etc. En definitiva, promoure amb èmfasis les polítiques preventives
que facilitin reduir les externalitats socials negatives que poden ser les raons primàries que una
persona estigui en situació de pobresa i/o exclusió.

Salvador Busquets
El pas de la Estratègia Lisboa a Europa 2020 ens ha defraudat perquè reduir la pobresa en un
25% deixa masses persones en situacions d’extrema dificultat i elimina la urgència en l'acció.
Abans de rebaixar l’objectiu de la Estratègia de Lisboa, s'hauria d'haver optat per marcar
objectius intermitjos, amb uns terminis raonables, però sempre amb la finalitat d’eradicar la
pobresa i l’exclusió social.

L'Informe Europa 2020 va en la línia de polítiques preventives per reduir el nivell de persones
que viuen en situació de pobresa a Europa; a més les polítiques preventives són molt més
econòmiques que les palliatives. Encara que les polítiques paliatives s'han de mantenir, sempre
que els mercats internacionals ho permetin. Avui hi ha un greu problema de dèficit de
l'Administració pública, que fa que la qüestió sigui una corresponsabilitat de tots i que prevenir
esdevingui la millor acció en el moment actual.

L’objectiu s’haurà aconseguit quant la persona que està en situació d’exclusió social i pobresa
severa, pot accedir a polítiques socials que li permetin superar la situació de pobresa econòmica i
l'exclusió residencial, i ser un agent actiu (implica participació, inclusió) en l’àmbit laboral,
relacional, ciutadà, sanitari i formatiu. Habitatge i ingressos suficients son condicions necessàries
per introduir canvis en les demés dimensions de l’exclusió social.



Jordi Roglá
L'objectiu d'una societat que diu que és un Estat del Benestar ha de ser eradicar la pobresa
extrema ja que la pobresa relativa -pel fet de ser relativa- la podrem millorar però no la podrem
eradicar.

Les externalitats negatives poden ser molt variades a l'igual que les respostes que tracten de
resoldre o minorar aquestes externalitats. Vegeu els diferents informes que l'organització ha
facilitat.



Àngels Guiteras

Li preocupen especialment els infants i aquells collectius que estan patint un aïllament
relacional.

Jordi Estivill

Pregunta 3: Avaluar les solucions intentades:

Els objectius poden ésser quantitatius i qualitatius. Ja estaria bé perseguir l’objectiu perseguit per
l’estratègia 2020, és a dir, la reducció d’un 25%, però amb una verificació periòdica, amb criteris
d'avaluació.

Projectes i polítiques desenvolupades que no han aconseguit eradicar o disminuir la pobresa o
que ho han fet molt feblement.

Cal fixar també objectius més qualitatius, podrien formular-se en termes de capacitat (Sen),
autonomia, accés als drets, seguretat en el treball i d’obtenir una menor desigualtat territorial i
social, ja que han augmentat les desigualtats entre els barris de Barcelona en els últims anys.
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Salvador Busquets
En els darrers anys, les polítiques socials han experimentat un desenvolupament notable, sobre
tot les focalitzades en collectius concret. Tot i això, no s’ha produït una disminució significativa
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de la pobresa relativa. Hi ha elements estructurals que fan de tap a les polítiques socials i resten
eficàcia als seus resultats. Ens fa la impressió que cal una visió més àmplia.
Per exemple, quina eficàcia pot tenir, de cara a reduir la pobresa relativa, una pensió no
contributiva o una Renda mínima d'inserció per sota del llindar de pobresa. I més greu encara,
com creiem que podrà cobrir les seves necessitats bàsiques un perceptor de pensió no
contributiva, en cas de que no tingui un habitatge. En aquesta situació, la PNC, o la RMI, perden
tota eficàcia, hagués calgut que abans s’haguessin treballat altres aspectes com la salut,
l'allotjament.



En els últims anys de creixement i de impuls de l'Estat del Benestar l'Administració i el tercer
sector han anat força de la mà, i s'han implicat extraordinàriament en intentar resoldre les
externalitats negatives que genera el sistema econòmic.

Les polítiques actuals, que són escasses i insuficients, si es fessin amb una mirada global de la
situació de la persona, i amb una major coordinació entre elles, fixant àmbits d’actuació i
temporalitat, tindrien una major eficàcia.



En moments d'austeritat hauríem d'aprofitar els recursos escassos que tenim, en comptes de
demanar més. Les empreses d’inserció en són un exemple i han reflectit ser una proposta que
ha nascut de la societat civil organitzada. Avui son un soci de les administracions públiques en la
inserció social pel treball de les persones de dificil ocupabilitat. S’ha de treballar i crear incentius
per a que aquestes empreses no siguin percebudes pels beneficiaris com a empreses finalistes.
Han d’ésser empreses de transició al mercat de treball ordinari així com també ho han de ser els
centres especials de treball que donen feina a persones amb discapacitat reconegudes.

Jordi Estivill
La pobresa a Barcelona no depèn únicament de les polítiques de l’ajuntament, la intervenció
municipal té límits i no ho pot fer tot. Han de ser la suma d'actors el que ajudi a resoldre-ho.
Però això no exclou la seva responsabilitat en determinades àrees (habitatge, urbanisme, serveis
socials, treball, etc.) on es pot actuar integralment i transversalment per eradicar o disminuir la
pobresa.
Moltes de les darreres mesures han estat d’urgència, palliatives i excepcionals, gairebé totes
elles vinculades a uns serveis socials, que fan el que poden i estan desbordats per el creixement
de la demanda.
No hi ha hagut polítiques socials locals preventives, realment participades i públicament
avaluades. I l’economia social i solidaria no ha rebut el recolzament que la seva tasca mereix.
La crisi posa de relleu un increment de la pobresa i és un moment clau per a reformular
polítiques transversals (dels diferents departaments municipals) i integrals i preventives per a
integrar al conjunt de grups socials i a altres departaments municipals com per exemple el
d'urbanisme.



En definitiva hauríem de ser més innovadors i eficients per a solucionar els problemes que tenim
amb els recursos escassos existents.

Pregunta 4: Com es podria empitjorar la pobresa?
Identificar les accions o situacions que podrien agreujar la situació de pobresa a la ciutat de
Barcelona, per a esbrinar on tenim que actuar en termes preventius.



Salvador Busquets
La pobresa pot empitjorar si, com a conseqüència de la situació de crisi, s’opta per retallar la
inversió social. En aquest cas, no només augmentaran les desigualtats, sinó que cada vegada hi
haurà un nombre creixent de persones que no arribaran a cobrir les seves necessitats més
bàsiques.

Àngels Guiteras

Hi ha dos temes clau que s'escapa de l'àmbit de competències dels ajuntaments: la fiscalitat, que
beneficia a uns pocs, i el paper de l’Estat en l’accés a l’habitatge, de manera semblant a com es
va fer amb l’ensenyament i la sanitat, o com es fa amb les infrastructures, per a que l'habitatge
no sigui un factor clau d'exclusió.

Hi ha una desvinculació entre les polítiques socials i les polítiques econòmiques, i ara en temps
de crisi hauria d'haver un increment de recursos per a polítiques socials. A més la llei de
l'autonomia personal ha tingut retallades i la política social d'habitatge s'ha parat. Davant
d'aquesta crisi, per tal de reduir el dèficit públic, els governs més progressistes mantenen la
despesa pública i social i d'altres els redueixen encara més.
El problema es que es concep la pobresa subordinada al desenvolupament econòmic. S'hauria de
lligar la inversió social com a font de progrés i de desenvolupament econòmic.



Isabel Vidal



Jordi Estivill

En termes positius cal destacar que tenim un Pla d'Inclusió Social i un Pla de lluita contra la
Pobresa, el que cal es concretar mesures.

L'ajuntament to té totes les competències però si algunes. Podria empitjorar continuar amb un
model de creixement urbanístic i econòmic que es projecta vers una ciutat lligada als serveis,
l’oci i el turisme, i que per tant que crea, quan ho fa, treball precari i desqualificat. D'altres
ciutats estan lluitant contra la pobresa, caldria esbrinar com ho fan i fer-ho nosaltres també.

Jordi Roglá

També ho faria no atacar el caràcter estructural de la pobresa ni ajudar els collectius més
afectats (joves sense treball, gent gran amb habitatge degradada, immigrants, etc.) i seguir amb
una distribució relativament desigual dels equipaments públics.

El tema passa per una major justícia social. Actualment a qui s'ajuda? Per exemple, a les entitats
financeres, que reben ajuts a través del FROB, però no tenim un FROB per als més pobres o
necessitats, i a més es redueixen les prestacions socials.
Un canvi de Valors: Altres valors haurien de presidir les nostres decisions - les de cadascú- en el
dia a dia. I per a que així sigui, cal una millor educació i formació i una aposta clara per part de
tots els partits polítics en polítiques familiars i d'educació. Addicionalment a espais com aquest,
necessitem un segon espai per a parlar de veritat com treballem l' acció conjuntament de forma
que augmentem la eficàcia i eficiència de la Acció Social. Amb el mateixos recursos es tenen de
beneficiar mes. Aposta per la promoció vers els subsidis, i per la prevenció, especialment de la
infància.

9

Així com creure que amb els serveis socials es pot resoldre la pobresa i no dissenyar polítiques
transversals verificables (poverty proofing).



Àngels Guiteras
Ja estem empitjorant, reduint el subsidi de 425 a 300€, no incrementant els recursos per al
desplegament de la Llei d'autonomia personal i de la dependència, no prioritzant la lluita contra
la pobresa i l'exclusió social, reduint l'educació, no eradicant la pobresa severa i no reduint de
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manera dràstica la pobresa infantil, no millorant la coordinació entre la protecció social, la
formació i l'accés al mercat del treball, i no respectant la línia vermella de la dignitat.
Cal assegurar una línia vermella de la dignitat que asseguri el dret a un ingrés mínim de 600€ a
tota persona, garantir una habitatge, l'accés a l'escola i a la formació i accés a la sanitat pública.
I també es pot empitjorar no reduint la pobresa relativa.

Torn d'intervencions del públic




Jordi Roglá
Cal apostar per incentivar i no acomodar a la ciutadania. Els informes sobre la pobresa de Càritas
mostren que, sovint, s'atenen a les mateixes famílies d'un any a l'altre (un 60%). La pobresa
relativa ha augmentat entre 3 i 4 punts i la severa entre 2 i 3 punts entre els collectius per
nosaltres analitzats.
Si no incentivem i augmentem l'autoestima de la població, seran necessàries moltes més ajudes
en general i en salut mental en particular per evitar el trencament social. Avui entre les entitats i
l'Administració estem fent de coixí per a evitar aquest trencament social.
Sabem que els recursos són escassos i és per aquest motiu, que el que hem de fer és compartir
el que tenim entre tots.



I que en els temes laborals es millor aplicar el model alemany de kurzarbeit (reducció de
jornada) que possibilita que la majoria de les persones continuïn treballant però amb una
jornada laboral més reduïda. L'Estat i/o l'Empresa aporten una part de la reducció del salari a la
vegada que es dedica temps a formació. Addicionalment no es desfan els equips. Quan es
reactiva la economia els equips ja estan formats! (per cert Alemanya té menys atur ara en el
2011 que quan va començar la crisi).



Teresa Crespo. Presidenta d'ECAS



La definició de pobresa és massa estàtica, la pobresa és un procés, i que es podria revisar.



Els recursos són escassos i per tant cal prioritzar-los bé i gestionar-los millor.



Cal destacar que les famílies en risc són un collectiu a prioritzar, i fer polítiques familiars de
prevenció de manera integral, per a prevenir el fracàs escolar, la pobresa infantil, etc.



Es necessita més collaboració amb el tercer sector social, treballant transversalment i en la
globalitat de la persona.

Felisa Pérez. Presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències i
Directora tècnica de ABD.



Totes les definicions són certes i que cadascuna és resultat de diferents maneres de
focalitzar el tema.



A Barcelona s'ha avançat molt en polítiques socials, en major inversions, però que potser
aquestes a la pràctica no tenien una visió suficientment àmplia i el resultat és que han anat
tapant forats. Els professionals s'han implicat poc en veure la globalitat de la persona, sinó
que cada recurs mira tan sols el tema que l'ocupa per la seva especialitat. Per tant afirma
que s'ha de treballar la complementarietat dels recursos i de forma compartida amb el
conjunt de recursos del territori.

Isabel Vidal
Ja s'està empitjorant. Però és urgent sortir de la situació de desconfiança internacional que viu
l’economía espanyola i evitar que el pais faci suspensió de pagaments.



El període 2011-2015 no serà positiu per la creació de llocs de treball. La taxa d’atur mitjana
espanyola entorn al 20 per 100 començarà a minvar, si tot va bé, a partir de l’any 2016, moment
que les previsions parlen d’una certa recuperació important del creixement econòmic en aquest
país. Mentrestant, els mercats financers internacionals i el Pacte d’Estabilitat Econòmica de la
Unió Europea estan exigint al govern espanyol reduir el seu déficit public fins arribar a ser del 3
per 100 del Producte Interior Brut en l’any 2013. En aquests moments, el déficit públic del
Govern d’Espanya està entorn al 9-10 per 100 del PIB.
En resum, les previsions econòmiques pel periode 2011-2015 són una feble taxa de creixement
econòmic i politica fiscal contractiva, -increment d’impostos i reducció de la despesa pública-.
Aquesta situació fa preveure que les famílies, la comunitat i els ciutadans organitzats hauran
d’augmentar la seva ajuda mútua, solidaritat i sentit comú.





Taïs Yarky. Membre del Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya.



Sempre ens oblidem de definir què és exactament una necessitat bàsica, i que potser seria
un tema a treballar en una segona taula de deliberació.



En relació a algunes polítiques, el PRODI, la Renda Mínima d'inserció, el desplegament de la
llei de la dependència, etc., pregunta com es pot assumit tot des de serveis socials bàsics.



Altres temes preocupen especialment com són l'atur, la manca de feina, el baix nivell de
formació i l'habitatge.

José Antonio Alcaide. UGT Catalunya.



Tenim un model econòmic global que és poc democràtic i poc participatiu. És un sistema
basat en les desigualtat dins dels països i també entre els països. Creu que si no es millora
la democràcia i la participació dels ciutadans difícilment es podrà resoldre.



Preocupa que fins i tot en anys de creixement econòmic les desigualtats en alguns barris de
Barcelona han augmentat, i cal que l'ajuntament ho tingui en compte.



Gran importància de les xarxes de solidaritat primàries per abordar les situacions de
pobresa.

Carme Fortea. Departament de persones vulnerables de l'Ajuntament de
Barcelona.
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La posició de la Unió Europea és preocupant, reduir la pobresa un 25% tal i com marca
l'Estratègia Europea 2020 és no contemplar d'altres elements. Tampoc concreta temes de
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desenvolupament de l'estratègia a l'intern dels països, i els indicadors que s'utilitzen són
diferents a cada país i poc consensuats, de manera que arribar al 25% pot ser molt fàcil
depenent de com estableixi els seus indicadors cada país.





Sembla que a l'Ajuntament, amb el nostre treball traiem a les persones de la pobresa
extrema però sembla que aquestes resten en situació de pobresa relativa. Per a solucionarho cal potenciar la prevenció collaborant amb les entitats per a prevenir situacions de risc.

administracions en els seus consells d'administració, i es perdria el control democràtic de les
caixes.



L'Ajuntament ha d'influir per a que la segona caixa del país es mantingui en el model de
caixa.

3.

Lluís Toledano. Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.



En relació a la pobresa relativa destaca que el sistema alimenta pràctiques de discriminació i
de carència de valors. Els seus efectes són a mig i llarg termini, com ho és la transmissió
intergeneracional de la pobresa, que fa que es perpetuï la pobresa dins de les mateixes
famílies, de generació en generació.



Per tant cal, a banda d'eradicar la pobresa severa, cal sobre tot mirar més enllà pensant en
la pobresa relativa.

Recull d'aportacions escrites
1) Com definiríeu el concepte de pobresa i quines són les seves característiques?



Rafel López. Collegi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya



S'ha d'assegurar el nyam, nyam, non, non i el mua, mua, per tothom, i per tant s'ha de fer
una política de pobreses que ho asseguri.



Reclamar l'aplicació dels drets objectius (que les carteres de serveis socials a Catalunya
entrin en relació amb les necessitats reals).



En temes de pobresa són corresponsables tant les empreses com les entitats, el veïnat i
l'administració en termes de pobresa. Per això calen establir mecanismes de motivació per a
la seva collaboració solidaria.







Temes molt preocupants vinculades a com es pot empitjorar la pobresa: els desnonaments,
que condemnen a famílies a situacions de pobresa severa perpetua, i la criminalització dels
comportaments de les persones pobles o excloses socialment.
Hi ha mancances en com definir la pobresa en relació a com aincideix en els diferents
moments vitals de les persones, no és el mateix la pobresa dels infants, dels joves o de la
gent gran.

Raquel de Haro. Comissions Obreres del Barcelonès.





Cal establir un marc d'obligatorietat per a administracions, entitats i les empreses per a
incloure Clàusules socials en totes les seves contractacions; i fer una hetereogeneització de
les empreses d'inserció.

Albert Sales. Professor de Sociologia de la UPF i coordinador del Grup de
Pobresa del CMBS.





 La pobresa ha de ser considerada com un procés que comença per la desigualtat, continua per
la vulnerabilitat, s’inicia exclusió i acaba en la pobresa absoluta.

Es pot empitjorar la pobresa amb moltes accions que s'estan duent a terme actualment:
augmentant l'IVA, incrementant el preu de la llum, no gravant l'impost de successions,
congelant les pensions, ampliant l'edat de jubilació als 67 anys en un mercat del treball al
que és molt difícil accés, posant traves a una negociació collectiva per assegurar la
organització dels treballadors i eliminant la funció social de les caixes d'estalvi.

 No tenir abast a possibilitats (econòmiques, educatives, habitacionals, de salut) suficients per a
una plena autonomia i llibertat, per a un nivell de supervivència suficient i no en risc.
 Manca de recursos per assolir les necessitats bàsiques.
 No disposar l'accés a les necessitas bàsiques.
 La crisi impulsa un procés iniciat ja fa tres dècades d'increment de riscos d'exclusió, pobresa i
marginalitat. Els riscos es distribueixen de manera desigual en els diferents estrats socials i al
llarg del cicle vital. La pobresa pren formes diferents en cada moment d'aquest cicle vital.
 Collectius en els que les situacions de pobresa tenen conseqüències especialment intenses:


Persones grans: calen solucions estructurals per una questió de justícia social.



Infància: les situacions de pobresa i vulnerabilitat en aquesta etapa generen patrons de
reproducció social de la pobresa



Joves (transcició formació-treball): la falta d'oportunitats laborals i vitals constitueixen
un problema greu de cohesió social

2) Determina quin hauria de ser l’objectiu que ens tindríem que plantejar:
 L’objectiu que s’aposta des de la nostra entitat i com a professionals/ciutadans, en la tasca
diària d’atenció a les persones amb risc d’exclusió, especialment dones (immigrades o
autòctones), persones amb discapacitat, infància en vulnerabilitat... en la seva inserció
social/laboral i posteriorment en la recerca d’habitatge digne, ha de ser treballar per rebaixar
les desigualtats, influir en la co-responsabilitat dels diferents agents que intervenen, motivar a
la persona que ens arriba, propiciar la millora de necessitats bàsiques i també influir en la
política des dels nostres espais de discussió/deliberació, es a dir, que arribin les nostres
propostes i queixes als polítics. S’ha d’aprendre a prevenir.
 Aconseguir els ajuts necessaris per fer bones polítiques de prevenció, sobre tot a les escoles.
Propicien els valors d'una bona educació.

Toni Codina. Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.



 És un conjunt de situacions que porten a no tenir recursos per a un habitatge digne, falta
d'aliments, d'atenció personal adequada, d'higiene, etc., que desemboca molt sovint en una
depressió, falta d'autoestima i malalties.

 Eradicar la pobresa extrema tan aviat com sigui possible.

Es pot empitjorar si les caixes es converteixen en bancs, ja que tindria un efecte devastador
per les classes social i de pèrdua democràtica. No hi ha hagut gens de debat, i hem de dir
ben alt a tots que s'ha de preservar la funció social de les caixes, ja que aquestes van néixer
per a possibilitar l'estalvi de la classe obrera i popular, a més actualment aporten 430
milions d'euros a l'any en obra social, i a més a les caixes hi participen les entitats i

13

 Incidir en les administracions per incrementar la qualitat i la quantitat dels recursos.
 Treballar en xarxa.
 Optimitzar recursos i especialment prioritzar.
 En un moment en que les polítiques redistributives estan en retirada sembla difícil que es
puguin complir els objectius plantejats en l'estratègia europea, que ja de per sí són modestos.
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Un objectiu a l'abast de l'administració municipal podria ser generar i consolidar un model de
lluita contra la pobresa que superi una visió assistencial. Cal vincular la lluita contra la pobresa
amb el treball comunitari i el reforç de les xarxes ciutadanes. Més tenint en compte que en poc
temps les persones en situació de vulnerabilitat seran més nombroses i de procedències socials
més diverses.

3) Avalua les solucions intentades:

Altres observacions:

 Hi ha hagut avenços, tal i com han comentat des de la taula, però hi ha d’haver una
reorganització i distribució de responsabilitats.
 Es destinen pocs recursos per les situacions tan difícils que hi han a Barcelona
 Polítiques segmentaries (abordatge de problemes concrets enlloc del conjunt de la persona,
malgastant recursos.
 Insuficient inversió de recursos en polítiques socials.
 Empreses socials amb necessitats d'empresa i fractura en els serveis. Temporalitat en certs
programes com els de inserció.
 Fracàs de la negociació collectiva.
 Majoritàriament positives. De la manca de resultats es pot culpar a l'augment de la demanada,
i a una possible manca de previsió.
 L'actuació municipal té molts límits però es podria aprofundir en una estratègia pro-cohesió
social si es cerca coherència entre les polítiques de benestar social i les de promoció
econòmica, prioritzant una Barcelona social enfront a la idea errònia de que una ciutat
projectada a l'exterior genera riquesa que repercuteix en tota la ciutadania.

 És difícil mantenir el seny en una societat que valora tant l'èxit personal a la vida, segons els
resultats econòmics. Insisteixo en estimular el potencial personal de cadascú des de les
escoles. Es una lluita constant i que no es pot defallir. Collaboro en una Fundació que un cop
per setmana (des de fa onze anys) visitem una escola per fer prevenció de salut (càncer,
drogues, alcohol, sexualitat). Sempre en menors de 12 anys. És aquesta experiència que ens fa
veure la necessitat de treballar a nivell escolar, en tots els aspectes.
 Cal més dades de qualitat i l'anàlisi de les mateixes, enfocades al suport a la presa de decisions
i a la definició de polítiques.
 Cal una major i millor inversió dels recursos socials, i en prevenció, recolzant a les famílies, a
l'educació (infants i joves) i en formació, en especial per a treballadors poc o gens qualificats.
 Gran part de l'augment de la carència econòmica i social ha estat pel fet que ja fa almenys 10
anys que hauríem d'haver disposat d'un salari social que hagués servit per a cobrir necessitats
econòmiques i hagués servit com a preventiu. També ha perjudicat al Pla Interdepartamental
de la Renda Mínima que era bàsic per la inclusió social i es va convertir en una mala paga.

 A nivell global, en els 30 anys de vigència de l'economia socialdemòcrata no és va eradicar la
pobresa. Es van invisibilitzar i marginar collectius minoritaris. El que sí es va aconseguir és
reduir, substancialment, el risc d'exclusió i de pobresa d'una extens classe mitja acomodada.
Des de l'embranzida neolliberal, els riscos s'han “democratitzat” acabant amb la imatge de
marginalitat de les situacions de pobresa. Avui, qualsevol família pot encadenar una sèrie
d'esdeveniments que la porti a una situació de pobresa de solemnitat.

4) Com es podria empitjorar la situació de pobresa a Barcelona?:
 També s’han apuntat des de la taula, retallada en la inversió social, augment de la fiscalitat,
desnonamensts, més risc per les generacions futures, els infants... augment de persones
vulnerables que incideix en el cicle continu de la pobresa que és el que s’ha de trencar.
 Una manera seria augmentant el gruix de la població sense feina.
 Retallant o mantenint la inversió en recursos en polítiques socials.
 No activant la societat civil general en reactivar el sectors més febles i en exclusió.
 Augment dels impostos i disminució o desaparició dels ingressos econòmics.
 Amb més pressió fiscal.
 Si segueix la tendència actual.
 L'exclusió residencial i les execucions hipotecàries són una realitat generadora d'exclusió social
severa a perpetuïtat. Amb un element que hauria de preocupar especialment: la reproducció de
les desigualtats. Un infant que creix en una llar en situació de pobresa extrema té molt poques
opcions de sortir de la marginalitat.
 Apostant per un model d'intervenció social basat en la criminalització de la pobresa. A nivell
internacional, s'estan reduint les despeses socials, mentre s'augmenta la despesa en presons i
dispositius policials. Hi ha qui apunta a una transició de l'Estat Social a l'Estat Penal (Waqcuant,
2010).
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