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COL·LECTIUS

Augmenta el risc de pobresa i afecta el 20% dels catalans
La taxa d'exclusió va pujar un 3,3% en un any, segons un estudi europeu
Creix la privació material severa
31/01/12 02:00 - BARCELONA - SÒNIA PAU

Les persones obligades a sobreviure en unes condicions que no es consideren dignes són
cada cop més, perquè la crisi econòmica empitjora les desigualtats i destrueix en molts
aspectes la societat del benestar. L'estudi Impactes de la crisi. Seguiment del risc de pobresa
i exclusió social a Espanya 2009-2010, elaborat per la Xarxa de Lluita Contra la Pobresa i
l'Exclusió Social (EAPN) i fet públic ahir, indica que el 19,8% de la població de Catalunya
estava en risc de pobresa i exclusió social l'any 2010, un 3,3% més si es compara amb el
mateix estudi del 2009, quan era el 16,5%.
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Les dades coincideixen amb l'últim balanç sobre exclusió social que ha fet l'Institut
d'Estadística de Catalunya (Idescat): era a principi de desembre i l'informe va exposar que un
19,9% de la població està en un seriós perill de precarietat, perquè viu amb menys de 8.719
euros a l'any. Aquesta taxa era del 18,4% el 2009.
L'estudi de la Xarxa de Lluita Contra la Pobresa conegut ahir té la particularitat que utilitza
l'indicador de la Unió Europea (UE), que és l'AROPE (per la sigla en anglès de risc de
pobresa i exclusió), i mesura tant la població que viu sota el llindar de la pobresa com la
privació material severa i el nombre de persones que treballen en una llar. El resultat és que el
15,3% de catalans viuen sota el llindar de la pobresa i el 3,7% tenen privació material severa,
que vol dir que no poden pagar el lloguer, tenir calefacció o assumir despeses imprevistes.
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Entitats socials, TV3 i govern
presentaran la mobilització ciutadana per recaptar fons
contra la pobresa.
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Un 19,80% de la població de Catalunya està en risc de pobresa
AROPE indica que és el tercer territori de l'Estat espanyol on més creix el percentatge de gent amb possibilitats
d'exclusió social
A nivell estatal, la pobresa se situa en el 25,50%
30/01/12 16:42 - BARCELONA - ACN

Un 19,80% de la població de Catalunya està en risc de pobresa i exclusió social segons
l'indicador AROPE de la Unió Europea (UE). Així ho indica l'estudi Impactes de la crisi.
Seguiment de l'indicador de risc de pobresa i exclusió social Espanya 2009-2010 elaborat
per la Xarxa de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social. L'informe revela també que
Catalunya és la tercera comunitat on més creix el percentatge de gent en risc d'exclusió, ja
que augmenta un 3,30% passant del 16,50% el 2009 al 19,80% el 2010. En xifres absolutes
1.430.587 persones viuen en risc de pobresa i exclusió social a Catalunya. A nivell estatal, la
població pobre se situa en el 25,50%, per tant Catalunya està per sota.
Per davant de Catalunya se situen el País Valencià, amb un creixement del 4,20% en un any i
Múrcia, on el creixement és del 3,60%. Tot i aquest creixement, Catalunya està molt per sota
d'altres comunitats com Extremadura, on el 41,50% de la població està en risc de pobresa,
Ceuta (37,7%), Melilla (37,3%), Múrcia (36,1%) o Andalusia (35,9%). A nivell estatal, un total
de 11.666.827 persones viuen en risc de pobresa i exclusió social.
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Un home, dormint al Passeig de la
Barceloneta Foto: ACN.

L'indicador AROPE té en compte tres aspectes per considerar que una persona està en risc.
El primer d'ells que una llar tingui una renda inferior al 60% de la renda mitjana equivalent, el
segon que una llar no compleixi quatre dels nou ítems seleccionat entre els quals està pagar un lloguer, afrontar despeses imprevistes o
menjar carn o peix al menys tres cops per setmana, entre d'altres. El tercer és que una llar tingui una intensitat baixa de treball, perquè tingui
gent en edat de treballar però no ho estigui fent.
En el cas de Catalunya l'aspecte que té més pes és el primer, ja que del gairebé 20% en risc de pobresa segons l'indicador AROPE, el
15,30% viu sota el llindar de la pobresa, el 3,70% no pot complir quatre dels nou ítems i el 6,20% té un nivell de baixa intensitat de treball. La
suma de tots ells és superior a l'indicador total perquè hi ha persones que s'inclouen a més d'un dels ítems. L'estudi explica que la diferència
entre comunitats és notable, ja que en cadascuna té més pes un dels aspectes.
A Catalunya, els que viuen per sota del llindar de la pobresa han crescut un 2,30 punts percentuals, arribant a 1.104.419 persones. La
població que no pot complir quatre dels nou ítems escollits per Europa han augmentat 1,70 punts percentuals i ja arriben als 270.956, mentre
que les llars amb intensitat de treball baixa assoleixen els 447.861, creixent 2,10 punts percentuals entre el 2009 i el 2010. Així, el creixement
més fort s'ha donat entre les persones que tenen una renda inferior al 60% d ela renda mitjana.
L'estudi critica que durant els últims anys, “Espanya no ha dedicat el màxim de recursos disponibles a enfortir la protecció social de les
persones en risc de pobresa i exclusió”. Afegeix que això ha provocat que durant els anys de bonança econòmica no es van reduir els nivells
de pobresa i exclusió.
Per a EAPN, les dades “qüestionen profundament l'efectivitat que les estratègies de lluita contra la pobresa estan tenint”. Per això, demana
que la inclusió social sigui una prioritat per a tota la societat i que s'impulsin estratègies, així com un pacte d'estat d'inclusió social.
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