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La desigualtat, a debat
“La desigualtat, càncer social del nostre món” és el títol de la taula rodona on han
participat els directors de Càritas Barcelona i d’Oxfam Catalunya
16 febrer, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Francesc Mateu, director d’Oxfam Catalunya, inicià la taula rodona organitzada pel col·legi
d’Economistes de Catalunya aﬁrmant que “és necessari posar l’èmfasi en la desigualtat”.
Mateu va donar una visió internacional de la desigualtat, desgranant les problemàtiques que
succeeixen en la majoria de països del món per causes com l’evasió ﬁscal, les activitats
criminals o la corrupció.
El director d’Oxfam Catalunya va destacar que les desigualtats succeeixen a tot arreu,
“també a casa nostra”, va dir. A Catalunya, el problema que més preocupa Oxfam és el
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fenomen del treballador pobre, doncs afecta gairebé un 15% de la població que, malgrat
tenir feina, té diﬁcultats per arribar a ﬁnal de mes.
Davant d’aquests reptes, Mateu va incidir en la necessitat de comptar amb un sistema
tributari just, un blindatge de les polítiques socials, una ocupació digna i un reforç
democràtic.
Després de la intervenció del director d’Oxfam, va ser el torn de Salvador Busquets. Busquets
va començar aﬁrmant que les economies catalana i espanyola creixen amb desigualtats.
Davant d’aquesta evidència, el director de Càritas va preguntar-se en veu alta què havíem
fet malament perquè la desigualtat hagués augmentat més a Espanya que a la resta
d’Europa.
Centrant la seva anàlisi en les persones que s’atenen des de Càritas, Busquets aﬁrmà que el
48% de les famílies ateses tenen infants a càrrec seu, i que vuit de cada deu persones no
troben feina. “En aquesta crisi, les xarxes familiars han quedat esgotades – va dir – i això
s’observa quan el 60% de les famílies que atenem ja havien estat ajudades amb anterioritat”.
Una de les mesures que Busquets va apuntar com a prioritària va ser l’habitatge. “El 44% de
les persones que atenem a Càritas viuen en infrahabitatges – va aﬁrmar – i encara que
Càritas compta amb un parc d’habitatges de més de 400 llars, no és suﬁcient per cobrir totes
les demandes.”
Com a propostes de millora, es va demanar reforçar la capacitat redistributiva de les
polítiques ﬁscals, centrant-se en la persecució del frau ﬁscal. D’altra banda, va demanar un
parc d’habitatges públics i una llei de 2a oportunitat per a les famílies, de tal manera que
se’ls pugui eximir el deute contret per tornar a tirar endavant.
Finalment, Busquets va destacar que calen polítiques actives d’ocupació, i va citar com a
exemple el cas de “Feina amb Cor”, el programa d’inserció laboral de Càritas Diocesana de
Barcelona que ja porta inserits a més del 60% dels seus usuaris. “Cal treballar amb els valors
de Càritas, destinant el temps a empoderar a les persones que acollim i acompanyem. Això
és fonamental”, va dir.
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