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Arrimadas:
“No podem
culpar de tot
Espanya”

La presidenta del
grup parlamentari
de Ciutadans
repassa l’actualitat
en una entrevista

Junts pel Sí
urgeix la CUP a
pactar com més
aviat millor

Romeva, Rovira
i Rull alerten en
un article que la
paciència de la
gent “no és infinita”

tones de
necessitat
CRIDA El setè Gran Recapte ajudarà 250.000 persones
que depenen del menjar que els faciliten els diversos bancs
d’aliments MÉS POBRES L’últim informe de l’ECAS conclou
que en dos anys s’ha disparat la desigualtat i ha augmentat un
28,5% el nombre de casos de pobresa extrema a Catalunya
Virtudes Pérez
BARCELONA

La Charo Valle, una dona
d’uns seixanta anys, arriba al mercat del Clot i carrega un carro de la compra
fins a dalt de tot. Llet, llenties cuites, cigrons, pèsols,
mongetes, llaunes de conserves, xocolates, llet de
civada... En total, es gasta
uns 100 euros. I encara li
sembla poc per a una causa solidària com el Gran
Recapte d’Aliments.
L’últim informe d’indicadors socials a Catalunya
en relació amb el context
estatal i europeu (Insocat), presentat ahir per la
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social
(ECAS), conclou que en
els últims dos anys han
crescut encara més les desigualtats socials i que el
nombre de casos de pobresa extrema ha augmentat
un 28,5%. La Charo no coneixia encara aquestes dades presentades ahir per
la presidenta de l’ECAS,
Teresa Crespo, però al barri on viu està cansada de
veure casos dramàtics cada dia. I mentre descarrega el carro ple de menjar
en una de les banyeres de
300 quilos que el Banc dels
Aliments ha col·locat a
l’entrada del mercat del

Les frases
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“La pobresa és cada
vegada més severa i
més llarga, i la societat
està més polaritzada”

“Les 5.000 tones no
són una simple meta
numèrica, sinó una
resposta necessària”

Teresa Crespo

Eduard Arruga

PRESIDENTA D’ENTITATS CATALANES
D’ACCIÓ SOCIAL (ECAS)

PRESIDENT DEL BANC DELS
ALIMENTS DE BARCELONA

Clot se li entelen els ulls.
“És el mínim que podem
fer. El que té, té... I el que
no té, no té res.”
Aquest és, tot i que expressat amb paraules més
dures i amb xifres a la mà,
el missatge que va donar
ahir Crespo durant la presentació de l’estudi, que
posa de manifest com la
població catalana en situació de pobresa extrema
–amb ingressos inferiors
al 40% de la renda mitjana– ha passat en només
dos anys del 9,1% a l’11%.
“La pobresa a Catalunya
és cada vegada més severa, més llarga i més extensa, i al mateix temps la societat catalana està cada
vegada més polaritzada.”
Aquestes desigualtats es
concreten en el fet que el
20% de la població amb un
nivell econòmic més alt
guanya 6,5 vegades més
que el 20% de la població
amb el nivell econòmic

més baix. Són dades de
l’any 2014. L’any 2009, la
diferència era de 5,6 vegades i tot indica que la tendència segueix una línia
ascendent que fa que “els
rics siguin cada cop més
rics; els pobres, cada cop
més pobres, i que la classe
mitjana estigui desapareixent”, segons Crespo.
L’informe es va fer públic ahir, justament el primer dia de la setena edició
del Gran Recapte, que aspira a recollir 5.000 tones
d’aliments –prop de 350
tones més que el 2014–
per donar resposta a les
necessitats de les 250.000
persones que atenen els
diversos bancs d’aliments.
Segons l’Insocat, les
causes principals de l’augment de la pobresa extrema són el dèficit del sistema de protecció social i la
precarització del mercat
laboral. Això explica, per
exemple, que quatre de ca-

da deu joves menors de 25
anys estiguin a l’atur i
també que el fet de treballar no signifiqui ni de bon
tros tenir una situació econòmica estable, ja que, segons l’informe, un 11,7%
de les persones amb feina
tenen uns ingressos que
no superen el llindar de la
pobresa. Ahir al matí, durant el tret de sortida del
Gran Recapte al mercat
del Ninot, el president del
Banc dels Aliments de
Barcelona, Eduard Arruga, va parlar d’urgència
alimentària i va remarcar
que, a banda de recollir
menjar per als que més el
necessiten, el que pretén

La xifra

—————————————————————————————————

25.000

voluntaris col·laboren en el
Gran Recapte, en què es podrà participar també avui des
de tots els punts de recollida.

el Gran Recapte és “sensibilitzar la població sobre
la pobresa actual del
país”. I, per això, entre altres coses, demanen per
primer cop llegums cuites, “perquè no fa falta
que es cuinin, en un context en què moltes famí-

lies no tenen recursos per
pagar la llum i el gas”.
Arruga va insistir que
“les 5.000 tones no són
una simple meta numèrica, sinó una resposta necessària”, una idea que
també es va posar de manifest durant la presentació de l’informe Insocat.
Roger Fe, educador social
del centre d’acollida Assís,
va recordar que els ciutadans en situació de pobresa “no són números, sinó
persones amb nom i cognoms” i va apel·lar a treballar des de l’empatia. I en el
primer dia del Gran Recapte, la gent va respondre amb escreix. ■
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‘Friday or tuesday’
Carles Sabaté

Dues jornades d’una mateixa moneda. Més enllà de la
influència dels costums dels EUA en la nostra cultura,
el divendres de compres allargat durant tot un cap de
setmana mostra la lleugera recuperació econòmica
i, sobretot, posa de manifest que el consumidor ha
après a esperar-se a les ofertes, en lloc de gastar qualsevol dia. Mobles, tecnologia i grans compres en són la

Dos voluntaris classifiquen
els aliments en un dels punts
de recollida ■ ORIOL DURAN

mostra. Si el comerç en general s’ha abocat al Black
Friday, les entitats socials han fet seu també el posterior Tuesday Giving, el dimarts de donar diners per a
la pobresa. Dimarts hi ha un dia de recapte similar al
d’ahir dels aliments, ja molt arrelat a casa nostra, però
que demostren l’abast de les necessitats socials dels
qui no estan per despeses innecessàries.

El Black Friday omple els
carrers i supera totes les
expectatives de venda
a El petit comerç s’afegeix a la iniciativa i fa que la jornada sigui molt celebrada i
plena d’activitats a Amb aquesta diada es dóna per iniciada la campanya de Nadal
Mireia Rourera
BARCELONA

Allau de compradors ahir
durant tot el dia, especialment a la tarda, a les botigues del país, tant les
grans cadenes i establiments
internacionals
com el petit comerç, que,
amb l’esquer del Black
Friday, van donar per inaugurada la temporada
de Nadal. Els compradors
es van bolcar, sobretot, en
els productes que són més
cars i que també estaven
rebaixats, electrodomèstics i material electrònic i
informàtic. Els descomptes, en molts casos, van
arribar al 50%.
Aquesta moda de fer
descomptes l’últim divendres de novembre, importada dels Estats Units i que
a casa nostra se celebra tan
sols des de l’any passat, ha
triomfat i molt. Els carrers
de Barcelona bullien ahir
de gent en una jornada que
donava el tret de sortida a
una campanya que es preveu que sigui molt bona, ja
que, a més a més, ja ha
començat el fred i, pel que
fa a la moda, la gent neces-

“Una dona ha portat un pollastre”

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La crida del Banc dels Aliments a la població és clara.
Han de ser aliments nutritius i
de llarga durada. Ahir al matí,
però, una dona es va presentar al mercat del Clot amb un
pollastre. “Ha vingut i no li
hem pogut dir que no. Però és
un dels aliments que no podem ficar a la caixa per distribuir, així que hem fet una excepció i l’hem donat directament a una família.” És una
de les anècdotes de la jornada. L’explicava Antoni Gòrriz,
el voluntari que coordinava la
recollida d’aliments en

aquest mercat, un dels 2.500
punts de recollida distribuïts
per tot el territori.
En aquest nou Gran Recapte, el Banc dels Aliments ha
mobilitzat 25.000 voluntaris,
entre els quals alumnes de
tercer d’ESO de l’institut Salvador Espriu. L’Abril Sanmartí,
de 14 anys, estava ahir justament quan la Charo Valle va
descarregar el seu carro ple de
menjar. “Sense gent així, moltes famílies es moririen de gana, i ho sé perquè jo pertanyo
a una d’aquestes famílies.”
Gent amb nom i cognoms.

Gràcies al Black Friday, Barcelona semblava ahir un diumenge comercial ■ A. SALAMÉ

sita roba d’abric. El petit comerç, respectuós sempre
amb els períodes de rebaixes i crític amb les constants promocions de les
grans cadenes, s’ha bolcat
ara en el Black Friday. La
previsió és augmentar les
vendes un 30%.

La majoria dels establiments van fer promocions
uns dies abans del dia assenyalat i en faran fins diumenge, dia de botigues
obertes. “Estem contents,
la gent està responent; moltes botigues s’hi han apuntat i s’estan fent moltes ac-

tivitats. Hem superat les
previsions”, va dir Miquel
Àngel Fraile, secretari
general de la Confederació
del Comerç de Catalunya.
Aquesta entitat, una de les
de Catalunya Comerç, ha
impulsat la consolidació
d’aquest dia. ■

MÉS BLACK FRIDAY
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

I dilluns...
Cyber Monday
per internet

‘Flashmob’ dels
comerciants
de Barcelona

Algunes entitats
alerten sobre el
consumisme

Dilluns els descomptes es faran en les compres per internet, en una jornada anomenada Cyber Monday. Renfe.com
treu a la venda 1,5 milions de
bitllets. Air Europa i grans cadenes hoteleres (Melià, Barceló, NH...) s’han afegit a la
iniciativa amb descomptes
del 25%. Els teatres també
s’han sumat a les rebaixes.

Els comerciants de Barcelona
van fer ahir a les portes del
mercat dels Encants una flashmob per donar les gràcies a
tots els participants en aquesta reeixida jornada de descomptes. El conseller d’Empresa, Felip Puig, va dir ahir que
no creu que el Black Friday i el
Cyber Monday “perjudiquin”
el model comercial català.

L’associació de consumidors
Adicae recomana no caure
en el seguidisme consumista
ni en les estratègies de màrqueting de les grans superfícies comercials. Així, va alertar del Black Friday i va dir
que algunes botigues poden
encarir els preus els dies previs i després “rebaixar-los”
de manera fraudulenta.

Dos participants en la
‘flashmob’ ■ ORIOL DURAN

