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SITUACIÓ D’UN COL·LECTIU A CATALUNYA

Ser immigrant multiplica
el risc de pobresa per tres
FERRAN NADEU

b Les entitats troben

«discriminatori» que
les ajudes no arribin
a la gent de fora
ELISENDA COLELL
BARCELONA

E

ls immigrants que
viuen a Catalunya registren el triple de pobresa que les persones
oriündes. Gairebé la meitat són
pobres, i d’aquests, el 40% treballa però amb sous més que
precaris. Aquesta realitat afecta
la seva salut i el nivell acadèmic
dels seus fills, que abandonen
prematurament l’escola en un
nombre molt més elevat que els
nascuts a Espanya.
Són algunes de les dades d’un
informe de la federació Entitats
Catalanes d’Acció Social (ECAS)
presentat ahir i que recull informació de l’Institut d’Estadística
de Catalunya (Idescat), el Departament de Salut i el d’Educació.
L’associació afirma que les administracions actuen de forma «discriminatòria» perquè no ajuden
aquestes famílies.
Mentre la taxa de risc de pobresa afecta el 14,3% de les persones amb nacionalitat espanyola
que viuen a Catalunya, aquesta situació es dispara entre els immigrants, ja que arriba al 47,9%, segons dades de l’Idescat del 2018.
Gairebé 34 punts de diferència,
una bretxa que els ajuts públics
no aconsegueixen aturar. Perquè,
si bé els recursos socials que ofereix l’Administració aconsegueixen reduir la pobresa en 13 punts
entre els nacionals, en el col·lectiu
d’estrangers aquests ajuts només rebaixen la vulnerabilitat en
tres punts. «Els ajuts socials no estan arribant a aquesta població,
això és una discriminació», va lamentar Ferran Busquets, responsable de Pobresa de la federació.
No obstant, la pobresa entre
els immigrants no es dona perquè estiguin a l’atur, ja que el

33 Un home arrossega un carro de ferralla, a Barcelona.
80% treballen. El problema és la
precarietat laboral. El 60% dels
estrangers extracomunitaris cobren menys de mil euros al mes i
un de cada tres en percep menys
de 500, mentre que entre els espanyols són un terç els mileuristes i només el 17,5% no arriba als
500 euros mensuals. Les dades
s’agreugen entre les dones immigrants, ja que el 40% no arriba als 500 euros.
La pobresa que pateixen aquestes famílies, segons les dades recopilades per ECAS, repercuteix en
la seva salut. Si a l’arribar a Catalunya només un de cada 10 considera que té un estat de salut dolent, quan fa més de 10 anys que
està en la comunitat el seu malestar es duplica fins al 22% i supera
la taxa de mitjana a Catalunya.
També els fills d’aquestes famílies immigrants tenen problemes,
almenys a l’escola. Fa dos anys, segons dades facilitades per Educació, el 8,5% dels nens espanyols no
van acabar l’ESO, van abandonar
l’escola de forma prematura. No

obstant, entre els nens d’origen
africà, magribí o sud-americà la
taxa d’abandonament va ser fins
a cinc vegades més gran. També
s’observa en els nens petits que
van a la guarderia: el 85% dels
nens estrangers de menys de 2
anys a Barcelona no hi van.

15.00 h. Filomena Quesada Albert, 94 a.,
15.15 h. José Antonio Martí Jordá, 97 a.,
16.00 h. M. Teresa Jeremias i Coch, 96 a.,
16.15 h.
LES CORTS
Pepita Crua Benito, 83 a., 8.30 h. Consuelo
García García, 82 a., 9.00 h. José María Junquera Arenas, 71 a., 9.15 h. Jorge Vilaseca
Balet, 75 a., 9.45 h. Eduard Gimeno Ruqué,
52 a., 10.00 h. Rosario Fonts Ardite, 79 a.,
10.30 h. Josep Ezcurra Esteve, 86 a., 11.00
h. Ricard Domper Saenz, 86 a., 12.00 h. Enriqueta Garcés Navau, 96 a., 12.30 h. Víctor
Moscat Ortiz, 90 a., 13.00 h. Soledad Martínez García, 92 a., 15.00 h. Albert Daroca López, 70 a., 15.15 h. Elena Ibáñez Martínez,

81 a., 15.45 h. María del Carmen Fernández
Suau, 74 a., 16.15 h.
COLLSEROLA
Jordi Salvador Guillém, 53 a., 12.30 h. Josefa
Sánchez Morenate, 89 a., 13.30 h. Paquita
Gisbert Martínez, 87 a., 15.00 h.
SANT GERVASI
Zinaida Kuzmina, 73 a., 9.30 h. Patricia Fidalgo Nerín, 39 a., 10.30 h. Teresa López Martínez, 81 a., 12.45 h. Juan Ramon Mir Farreny,
78 a., 15.15 h.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Mary Camacho García, 50 a., 16.45 h.

«Necessitem
canviar la llei d’estrangeria, que
els ajuntaments empadronin totes aquestes persones i que els
ajuts socials, com la renda garantida, no discriminin segons
el temps d’estada a Catalunya»,
va remarcar Busquets, que també va reclamar polítiques públiques interculturals que aconsegueixin que aquestes persones
es puguin involucrar en la comunitat i pagar impostos.
El repte és enorme. «Si no
aconseguim revertir l’escenari,
aquesta situació de pobresa es
transmetrà a les futures generacions», va lamentar Georgina
Marín, investigadora i autora de
l’estudi de la federació. H

LLEI D’ESTRANGERIA /

NECROLÒGIQUES
SANCHO DE ÁVILA
Gregorio Alcaraz Hernández, 88 a., 8.30 h. Ilda María Dos Santos Afonso, 70 a., 8.45 h.
Maria Josep Martín Cárceles, 64 a., 9.10 h.
Teresa Martínez García, 81 a., 9.25 h. Maria
Dolors Fontanella Massana, 89 a., 9.50 h.
Paco Valbuena Briones, 87 a., 10.05 h. Maria
Ángeles Martínez Martínez, 78 a., 10.30 h.
Dolores Muñoz Martínez, 82 a., 10.45 h. Matilde Peña Domingo, 81 a., 11.10 h. Teodora
González Villanueva, 92 a., 11.25 h. Aurora
Doval López, 84 a., 11.50 h. Carmen Sánchez Aviñó, 98 a., 12.05 h. Filomena López
Rodríguez, 91 a., 12.30 h. Rosario Sánchez
Sánchez, 88 a., 12.45 h. Ana Gil Martínez, 91
a., 13.25 h. María Baños Macaya, 103 a.,

Llista facilitada per Serveis Funeraris de Barcelona. Més informació, al 900.231.132.

Amparo Espinosa Pérez
Viuda de Mariano Duerto García
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 84 años,
el día 14 de enero de 2020.
E.P.D.

Sus hijos, Amparo, Mariano, Olga, Noelia y Rubén; yernos, Mari Carme, Abel,
Mauri y Ana; nietos, Alba, Raquel, Mar, Mauro, Bertran, Adriana, Gala y Mario
lo hacen saber a sus amigos y conocidos.
La ceremonia tendrá lugar el viernes, día 17 de enero de 2020 a las 12.00 horas
en el Tanatori Sancho de Ávila.
TE HECHAREMOS MUCHO DE MENOS, TE QUERMOS.

