
Número 1

JUNY 

2017

La pobresa a Barcelona, avui

6
REPORTATGE
Les pobreses 

visibles de 
Barcelona

Ariadna Trillas

14
ANÀLISI

Es redueix 
la pobresa a 
Catalunya?
Albert Sales

18
PANORAMA 

GLOBAL
La pobresa a 

Europa i al món
Ann Alfabet

24
ANÀLISI

De la lucha 
de clases y las 

cosas del comer
Esther Vivas  

36
ENTREVISTA

Irene González 
Pijuan

“Una dona té 
el doble de 

probabilitats 
que un home de 
viure situacions 

de pobresa”

PARRAC
SOLIDARI



PRESENTACIÓ
Ignasi Parody | Ana Montoro

Reportatge

Les pobreses visibles de Barcelona
Ariadna Trillas 

Anàlisi

Es redueix la pobresa a Catalunya?    
Albert Sales

Anàlisi

Sobre la solidesa de la solidaritat de classe
Santi Eizaguirre Anglada

Panorama global

La pobresa a Europa i al món
Ann Alfabet 

Fotoentrevista
Jordi Panyella Carbonell

Anàlisi

L’ú per cent
Jordi Panyella Carbonell | Monstruodoxa

Anàlisi

De la lucha de clases y las cosas del comer
Esther Vivas  

5

6

14

16

18

20

22

24

Parrac solidàri és una publicació de 
l’Observatori de l’Economia Solidaria

www.oesolidaria.org / www.trinijove.org 

edició

Pol·len edicions, sccl

disseny i maquetació

Taller Estampa

impressió

Novoprint

dipòsit legal 
B 15905-2017

amb el suport de



5

Ignasi Parody
Ignasi Parody és President de la Fundació 
Trinijove

Els rostres de la pobresa a la Barcelona d’avui 
ens recorden insistentment la necessitat de mo-
bilitzar els màxims esforços per combatre les 
desigualtats que s’han vist augmentades en di-
ferències de rendes i esperança de vida d’uns 
districtes a d’altres.

Això no és un factor nou a la ciutat, l’Ajunta-
ment de Barcelona a través dels seus òrgans d’estu-
di i anàlisi ja parlava d’aquesta realitat a finals dels 
anys noranta. El que sí que ha canviat substancial-
ment és la major precarització de les condicions de 
vida dels treballadors i treballadores, així com les 
expectatives d’un futur millor pels fills i filles.

La globalització, la voracitat d’un capitalisme 
ferotge, la desinformació i mancances de refe-
rents, encara fan més necessaris articular acci-
ons i donar respostes des de la proximitat, fugint 
de dogmatismes i populismes.

L’Economia Social i Solidària és una resposta 
des de l’acció col·lectiva per millorar les condici-
ons de vida dels pobres; així ho vam entendre des 
de Trinijove a finals dels anys noranta, quan vam 
convocar una primera reunió a Trinitat Vella a 
la nostra seu a diferents organitzacions simi-
lars a la nostra per crear una entitat, Associació 
Catalana d’Empreses d’Inserció (ACEI) que do-
nés un impuls a la normalització de les empreses 
d`inserció a Catalunya.

Avui presentem aquesta edició del Parrac so-
lidari rememorant aquella revista elaborada per 
la Associació Intersectorial de Recuperadors de 
l’Economia Social (AIRES), l’altre xarxa d’em-
preses d`inserció en la qual també participàvem. 
Fruit de la fusió d’aquestes dues entitats, va néi-
xer l’actual Federació Catalana d’Empreses d’In-
serció (FEICAT). L’objectiu de la publicació és 
informar, opinar, reflexionar i visualitzar les ac-
cions i la vida de les empreses d`inserció.

Des de l’Observatori de l’Economia Solidària 
volem expressar el nostre agraïment a l’Ajun-
tament de Barcelona a través de l’Àrea del 
Comissionat d’Economia Social i Solidària per do-
nar l’impuls a aquesta iniciativa, així com a Pol·len 
Edicions per la seva implicació, compromís i dedi-
cació en l’elaboració d’aquest document. ¶

Ana Montoro
Ana Montoro és antropòloga i membre de 
Ràdio Trinijove

Parlar de la pobresa avui, en ple segle vint-i-u, on 
les noves tecnologies es mengen els nostres es-
pais de relacions humanes i socials, no és gens 
fàcil, però és necessari. Aquesta publicació que 
presentem porta el nom de El Parrac Solidari re-
cordant al Parrac,  la publicació de la plataforma 
d’inserció AIRES, (Associació Intersectorial de 
Recuperadors de l’Economia Social), una eina de 
comunicació i un referent dins del sector de les 
entitats de residus de Catalunya i de les empre-
ses d’inserció. Aquesta nova publicació vol inci-
dir en la realitat social dels més vulnerables i de 
les solucions que es donen des de les entitats de 
l’economia social i solidària, fent especial èmfa-
si en les empreses d’inserció. Personalment es-
tic molt contenta d’haver pogut impulsar aquest 
Parrac Solidari des de l’Observatori d’Economia 
Solidària (OES), ja que ens dona l’oportunitat 
de tractar amb profunditat temes rellevants de 
la societat actual, como  la pobresa, l’atur, la in-
serció laboral, el dret a l’habitatge, les desigual-
tats entre els barris, l’educació, entre d’altres. 
Participar d’una eina de comunicació dins del 
sector de l’economia social i solidària com un 
motor de transformació social, on persones ex-
pertes, educadors i educadores socials, gerents 
d’entitats socials i d’empreses d’inserció i po-
lítics puguin reflexionar i compartir opinions i 
idees per incidir en els possibles canvis socials, 
és necessari per poder passar de l’observació de 
la realitat a l’acció transformadora.

Per finalitzar vull donar les gràcies a totes les 
persones que han volgut participar en aques-
ta publicació i especialment al Comissionat de 
l’Economia Social i Cooperativa de l’Ajuntament 
de Barcelona per donar-nos  suport i a Pol·len 
edicions per col·laborar amb nosaltres des del 
disseny de l’esborrany fins a tenir el producte 
acabat i molt ben presentat. Gràcies de tot cor i 
espero que us agradi!!  

Llarga vida al Parrac Solidari!!!
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Barcelona ja fa temps que està de moda. S’ha 
colat als rànquings de les cinc millors ciutats 
del món en qualitat de vida, segons l’índex de 
Nacions Unides que la mesura. Es fa amb París 
o Londres a l’hora de captar turistes d’arreu, 
amb 7,57 milions de visitants anuals. Des del 
2014, l’activitat econòmica de la localitat creix, 
augmenta el número de empreses i remunta la 
venda de cotxes. L’esperança de vida dels barce-
lonins és avui superior a la que tenien fa quatre 
anys. El salari mitjà del municipi (28.649 euros 
anuals) se situa 14 punts percentuals per sobre 
del salari mitjà català i 22,8 pel damunt de l’es-
panyol. L’any passat, la xifra total de persones 
entre 16 i 64 anys registrades a l’atur va baixar a 
tots els districtes.

“Les dades oficials, la macroeconomia, ens 
diu que a Barcelona anem millor. Però no podem 
ser optimistes, perquè la gent que ja vivia en si-
tuacions difícils ha entrat en una pobresa més 
profunda. Abans ens trobàvem persones que ens 
deien que si els ajudàvem, en un parell de mesos 
o tres trobarien feina, però això ja no sol passar. 
Quan s’ha perdut la feina, l’atur tendeix a en-
quistar-se, vivim en una important inseguretat 
laboral i personal. S’esvaeix, sobretot, la capa-
citat de lluita, d’aguantar”. És el diagnòstic de 
Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social (ECAS) i una de les portaveus de la 
plataforma Pobresa Zero. 

La pobresa es deixa veure amb cruesa, sí, als 
carrers de Barcelona, en algú que dorm dins d’un 
caixer o que busca menjar dins del contenidor de 
les escombraries, però el problema es projecta 
també dins les cases, on ciutadans que mai no 
s’ho haguessin pensat batallen guerres noves i 

REPORTATGE

La ciutat desperta de la crisi cada cop més desigual: 
la població en risc d’exclusió social i econòmica em-
pitjora i s’expandeix, sobretot a Nou Barris i Sant 
Andreu, i es mostra en nous rostres endurits pel tràn-
gol de l’habitatge inassequible i la feina precària

Les pobreses visibles 
de Barcelona
Ariadna Trillas @atrillas | Ariadna Trillas és periodista, sòcia de la Cooperativa 
Alternativas económicas, que editen la revista Alternativas económicas.
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gelada [Rajoy la puja un 0,25% anual] i, com que 
cobra el mateix en un entorn que s’empobreix, 
deixa de constar com a pobra”, assegura Darnell, 
que explica com les pensions de jubilació “s’han 
fet càrrec d’ajudar fills i familiars en situació 
més precària”. En general, però, els jubilats po-
bres no tendeixen a integrar les llistes d’afectats 
per la “pobresa severa” (aleshores els ingressos 
per llar o unitat de consum no arriben al 40% de 
la mediana de la població). L’INE ho corrobora: 
la taxa de pobresa a l’Estat ha pujat d’un 19,8% 
(2008) al 22,1% (2015), a un 19% en el cas de 
Catalunya. Però la taxa relativa de pobresa entre 
els majors de 65 anys miraculosament ha baixat 
fins a un 6,3%.

Les dificultats de la gent gran augmentaran, 
estimen a Càritas Barcelona, per dues raons: la 
primera, perquè la capacitat adquisitiva dels 
pensionistes minvarà ara que els preus comen-
cen a pujar. I més a Barcelona, on la vida és més 
cara. Sobre una base de 100, els preus van tancar 
l’any passat en 103,2 a l’Estat i 104,6 a Catalunya, 
però en el cas de Barcelona se situaven en un ni-
vell de 105,2. L’habitatge, el lleure, l’ensenya-
ment i la sanitat són més cares aquí, segons es 
desprèn de l’enquesta de l’INE. Un segon factor 
que contribuirà a agreujar les carències de la 
gent gran és l’elevat atur i la precarietat en què 
estan capejant els treballadors més grans durant 
els darrers anys de la seva vida laboral. Quan els 
toqui cobrar la pensió, també s’ho trobaran amb 
pensions més baixes.

Rostre 2  L’ATURAT CRÒNIC ENTRA EN 
POBRESA SEVERA
El model productiu, que no ha canviat després 
de l’esclat de la bombolla immobiliària, i la falta 
de polítiques actives per ajudar a trobar feina als 
que l’han perduda, ha generat una gran massa 
de persones que porten a l’atur més d’un any i 
fins i tot de dos o més. “Prop de la meitat dels atu-
rats de Barcelona són de llarga durada, i això vol 
dir patir unes condicions de fragilitat pitjors. La 
cronificació de l’atur és dramàtica perquè com 
més temps sense treballar més difícil és trobar 
feina”, remarca Oriol Illa, president de la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

D’acord amb un informe del Consell 
Econòmic i Social de Barcelona (CESB) de 2016, 

l’estimació de persones en situació d’atur de 
llarga durada (més d’un any) és de 70.800 pre-
nent com a referència l’Enquesta de Població 
Activa (EPA), un 64,9% de tots els aturats. I els 
que porten més de dos anys, o aturats de molt 
llarga durada, serien 47.900 (43,9%). Si ens fi-
xem, però, en el nombre d’aturats que s’han re-
gistrat com a demandants d’ocupació, la xifra 
d’aturats de llarga durada baixa a 34.032, un 
42,6% dels aturats de la ciutat... i el doble que 
al 2008. A més, set de cada deu aturats tenen 
més de 55 anys d’edat. Això, després de la im-
portant millora de què ens parlen les xifres ofi-
cials (d’atur i de llarga durada) el 2015 i el 2016, 
molt superior a la de l’Estat.

La foto no és la mateixa arreu. Hi ha una 
Barcelona rica i una Barcelona pobre. Nou Barris 
és el districte on l’atur afecta a més població en 
edat de treballar, un 10,8% de taxa, seguit de 
Ciutat Vella. A Sant Andreu la taxa d’atur és del 
9,7%, però a dins d’aquesta xifra hi trobem la 
més elevada en quant a la proporció d’aturats de 
llarga durada: un 45,2% dels aturats que hi ha ho 
són des de fa més d’un any. 

L’Ajuntament ha difós un estudi correspo-
nent al 2014, darrer any del mandat de Xavier 
Trias, on es mostrava l’esvoranc cada cop més 
profund entre les capes socials més benestants i 
les que viuen sota mínims. El 2007, la població de 
Barcelona que tenia “ingressos molt baixos” re-
presentava el 4,1% del total. El 2014, la proporció 
havia pujat a un 15,5%. També la franja amb “in-
gressos baixos” també va pujar en aquest perío-
de. Les capes del mig van disminuir, però les que 
disposen d’“ingressos molt alts” van guanyar 
terreny, del 7,5% a l’11,6%.

“Quan s’acaben els dos anys de prestació, el 
subsidi, l’ajuda específica de sis mesos (426 euros), 
ens trobem a nombroses famílies amb fills, migra-

voregen l’exclusió. Pot amagar-se en la mirada 
perduda del cambrer que fa horaris impossi-
bles dels quals no parla el contracte i que amb 
un minso sou no podrà afrontar la pujada del 
lloguer que el propietari li acaba de comunicar; 
en la de l’àvia que comparteix pensió amb la filla 
a l’atur que acaba de perdre la casa hipotecada 
i que viu angoixada perquè encara arrossega un 
deute amb el banc; en la dels joves sobrequalifi-
cats que roten de feina en feina amb contractes 
breus i mal pagats que els impedeixen pensar en 
emancipar-se, i que no els generen prou drets so-
cials; en la d’un cap de família que formalment 
penja d’una renda mínima d’inserció, perquè ja 
es va acabar el subsidi d’atur, i, abans, la presta-
ció, i ell no recorda una darrera entrevista de tre-
ball des que va tancar fàbrica, i ja ni gosa enge-
gar l’estufa, i se sent acabat perquè a tot arreu li 
han dit que és massa gran, perquè ha passat dels 
cinquanta, i busca, igual que la dona, tasques in-

formals remunerades amb total arbitrarietat.
“La pobresa no és un concepte unívoc, no 

vol dir només no tenir diners. Hi ha molts fac-
tors que poden influir en la construcció d’una 
vida autònoma, i més com més severa és la po-
bresa”, afegeix Crespo, coimpulsora del Projecte 
Lliures1, que busca aixecar diners per finançar 
projectes de l’economia social, amb vocació de 
transformació, com les cooperatives de treball. 

Hi ha molts factors... però si n’hi ha dos que 
estan escampant i agreujant les situacions de po-
bresa són els canvis al voltant de la casa i la fei-
na. Segons la Síndica de Greuges de Barcelona, 

1 www.projectelliures.cat és un projete impulsat per ECAS, 
Òmnium Cultural i Coop57.

Maria Assumpció Vilà, les queixes més reitera-
des dels ciutadans  “sempre tenen a veure amb 
la fragilitat del dret a l’habitatge”, en un mercat 
on el 98% dels pisos estan sotmesos a les lleis del 
mercat i la conveniència dels inversors, davant 
d’una limitadíssima oferta pública. “La deman-
da de lloguer no para de créixer, els preus del 
mercat són inassolibles per a bona part de les 
famílies, que no aconsegueixen una estabilitat 
residencial perquè la solució ha estat conviure 
amb d’altres famílies al mateix habitatge, ocu-
par de manera irregular un habitatge privat o 
públic o viure en un infrahabitatge”, constata la 
institució en la seva Memòria del 2015. 

Pràcticament la meitat dels inscrits al 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció 
Oficial de Barcelona guanya menys de 14.910,28 
euros a l’any. La meitat del salari mitjà dels bar-
celonins d’acord amb les esmentades xifres ofi-
cials. I la darrera Enquesta sobre les Condicions 
de Vida de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
del maig passat estableix que, l’any 2014, per a 
una llar amb dos adults i dos menors, es consi-
dera en risc de pobresa si els ingressos son infe-
riors als 16.823 euros l’any. En el cas d’una per-
sona que visqui sola, parlem de 8.011 euros. Per 
sota d’aquesta quantitat es considera pobre.

El problema de la taxa de pobresa és que és un 
concepte relatiu: cal que els ingressos no superin 
el 60% de la mediana d’ingressos de la població 
del territori, però, en diners, la quantitat resul-
tant del càlcul va variant. Depèn de com evolu-
cionen els ingressos generals. L’any 2010, per 
exemple, els ingressos mitjans per llar a Espanya 
eren de 28.206 euros. Quatre anys més tard, ha-
vien baixat fins a 26.092. 

Rostre 1  LA GENT GRAN DESAPAREIX 
DE LA LLISTA DE POBRES
“Parlar de pobresa relativa no serveis per res, 
perquè en general la gent cobra menys diners, 
de manera que una persona pot seguir perce-
bent la mateixa quantitat i desaparèixer es-
tadísticament de la llista de pobres”, subrat-
lla Mercè Darnell, adjunta a l’Acció Social de 
Càritas Diocesana de Barcelona. Aquest ha estat 
el cas de la gent gran. “Estadísticament, la gent 
gran diem que ha millorat la seva situació, però 
això és mentida. Té la pensió pràcticament con-

REPORTATGE

“les queixes més reiterades dels ciutadans  
“sempre tenen a veure amb la fragilitat 

del dret a l’habitatge”, en un mercat on el 
98% dels pisos estan sotmesos a les lleis del 
mercat i la conveniència dels inversors, da-

vant d’una limitadíssima oferta pública”

“La pobresa es deixa veure amb cruesa, 
sí, als carrers de Barcelona, en algú que 

dorm dins d’un caixer o que busca men-
jar dins del contenidor de les escombra-
ries, però el problema es projecta també 
dins les cases, on ciutadans que mai no 
s’ho haguessin pensat batallen guerres 

noves i voregen l’exclusió”
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amb un contracte de tot el dia en comparació amb 
la que hi havia el 2008. Mentrestant, el de mitja 
jornada creixia un 6,6%. Set de cada deu contrac-
tes a temps parcial corresponen a dones.

Si ens centrem en la protecció, la part d’atu-
rats coberts per la prestació a Barcelona provín-
cia ha baixat del 81,4% (2008) al 58,4% (2016). I 
els diners percebuts de mitjana per prestacions 
contributives no passen dels 850 euros al mes, 
quan el 2009 la xifra superava els 920. 

Rostre 4  JOVES ETERNAMENT 
DEPENDENTS
Quan l’atur es dispara, com va succeir durant la 
crisi, hi ha més gent que opta a poques feines, 
els sous baixen perquè la competència és gran. 
A més, en el context d’austeritat europeu, el 
govern espanyol i les empreses han apostat 
per la devaluació dels salaris tot adduint que, 
en formar part de l’euro, no hi havia l’opció de 
devaluar la moneda per fer el país més compe-

titiu en costos. Així, els salaris cada cop pesen 
menys en la riquesa que es genera al país, el 
PIB, i han baixat més en les capes de la pobla-
ció que ja tenien menys ingressos. Sabem que 
al final del primer trimestre de l’any passat hi 
havia 104.895 llars catalanes sense cap ingrés 
laboral, un 55,8% més de les que es comptabilit-
zaven vuit anys abans.

Els elevats nivells d’atur, els baixos salaris, els 
efectes de la reforma laboral i la impossibilitat 
d’accedir a un crèdit hipotecari o a lloguers asse-
quibles fan estralls entre els menors de 30 anys, i 

des o no, sense cobertura. Barcelona surt encara 
més desigual d’aquesta crisi”, afegeix Darnell.

El problema de la desigualtat a Barcelona 
és pitjor que el que té Catalunya i també que la 
mitjana espanyola. Es veu si es comparen els 
guanys salarials del 10% de treballadors amb 
sous més alts (a partir de 52.917 euros) i els 
del 10% amb retribucions més baixes (màxim, 
7.301). El mapa de barris ens parla d’aquesta de-
sigualtat. La riquesa per habitant de Sarrià-Sant 
Gervasi, 35.625 euros anuals, multiplica de llarg 
per tres la que registren els veïns de Nou Barris 
(10.378). Una família de Pedralbes es set vegades 
més rica que una altra de Trinitat Nova. El barri 
on l’índex de renda ha caigut més en un sol any 
(del 2013 al 2014) és La Marina del Prat Vermell-
Zona Franca. 

Pobresa i manca de salut van juntes. Segons 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’espe-
rança de vida entre la població que no té estudis 
és quatre anys inferior respecte als que sí que 
en tenen. En un barri ric com Pedralbes una 
persona pot tenir una esperança de vida fins a 
onze anys superior a la que tenen els veïns de 
Torre Baró. 

Rostre 3  TREBALLADORS I 
TREBALLADORES POBRES
Trobar una feina no és necessàriament una solu-
ció. Aquesta crisi ens ha plantat aquesta nova rea-
litat. “La feina ha deixat de ser garant de benestar 
i d’una vida digna” i “la immunitat que propor-
cionava front la pobresa és menor”, alerta l’in-
forme del sindicat CC OO de Catalunya Mercat de 
Treball, llars i desprotecció social, sobre la feina a 
la província de Barcelona (2016). Avui es calcula 
que un 11,7% de la gent que treballa està en risc 
d’exclusió. La proporció entre les dones és enca-
ra més elevada (13,1%). Segons l’Observatori DESC 
i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 
un 45% de les persones en situació d’emergència 
en matèria d’habitatge a Catalunya té feina. I una 
quarta part del total, fins i tot ha signat un con-
tracte indefinit... que no li dóna per viure. 

Per què s’estan empobrint les persones que 
treballen? Per al sindicat, les raons rauen en el 
deteriorament del mercat de treball, la retallada 
de la protecció social i la situació de les llars en-
tre 2008 i 2016 per raó de la davallada d’ingres-

sos i els esmentats problemes de falta d’habitat-
ge assequible.

Si ens centrem en un mercat laboral que ofe-
reix més “inseguretat” cal abordar la reforma que 
el govern del Partit Popular va aprovar el 2012 per 
impulsar una major flexibilitat. Només un tast 
dels efectes: en els darrers vuit anys, Barcelona ha 
perdut 90.388 contractes temporals, però molts 
més d’indefinits: 197.540. El treball a temps parci-
al ha passat de l’11,6% al 14,3%, i en un 58% dels ca-
sos perquè el treballador diu que no ha aconseguit 
una feina a jornada completa. El 2016 hi havia un 
16,2% menys de gent que treballava a Barcelona 

REPORTATGE

El preu de l’habitatge, desvirtua la capacitat salarial de la població a Barcelona, i condemna a la pobresa a famílies amb 
ingressos mitjos

“L’Ajuntament [de Barcelona] ha difós un 
estudi corresponent al 2014, darrer any 

del mandat de Xavier Trias, on es mostra-
va l’esvoranc cada cop més profund entre 
les capes socials més benestants i les que 

viuen sota mínims”

“Un factor que contribuirà a agreujar les 
carències de la gent gran és l’elevat atur i la 
precarietat en què estan capejant els treba-
lladors més grans durant els darrers anys 

de la seva vida laboral”
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tres localitats que no en disposen. L’increment 
de l’oferta ha condicionat, en part, doncs, que hi 
hagi més persones comptabilitzades. Les places 
públiques s’han incrementat de 585 a 740 i les 
privades, de 605 a 932 entre els anys 2008 i 2015. 

La persona sense un sostre on dormir, la sa-
lut de la qual es deteriora molt ràpidament, és el 
rostre més dur de tota la problemàtica d’exclu-
sió residencial. Però la magnitud global d’aquest 
fenomen no es pot concretar. Perquè costa tenir 
dades sobre els que viuen en una institució amb 
perspectiva de ser-ne acomiadat sense un habi-
tatge d’acollida disponible, o dels que viuen en 
allotjaments temporals reservats a immigrants, 
o els que viuen sota amenaça de desnonament o 
que no poden pagar el lloguer o potser en un ha-
bitatge massificat. 

L’objectiu de l’Ajuntament i les entitats soci-
als és acabar amb la divisió entre les polítiques 
de serveis socials d’atenció primària i les que mi-
ren d’evitar que les famílies perdin un habitatge. 
“Cal una integració de tots els serveis socials”, 
diu Crespo. 

L’experiència amb les persones ateses convi-
da a trencar amb l’enfocament vigent, gradual, 
en què hi ha un primer centre d’acollida (sovint 
a l’altra punta de la ciutat, on cal fer cua i el llit 
no està garantit, amb rigidesa d’horaris i nor-
mes), després es passa a un pis d’inclusió i final-
ment, a un habitatge propi. S’obre camí la idea 
del Housing First o Primer, la llar com a estratè-
gia... Però per això caldria disposar de molts més 
pisos socials.

TOTS ELS ROSTRES I L’HABITATGE
Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), Carlos Macías recorda que caldria arribar 
a mobilitzar 120.000 pisos socials si es vol arri-
bar al 15% del parc d’habitatge social que mar-
ca la llei catalana de 2007. I ara tot just superem 

l’1%. “Sembla una fita impossible, però alhora, 
Barcelona acumula 88.000 pisos buits, segons el 
darrer cens oficial del 2011”, afegeix. El primer 
any de mandat d’Ada Colau, que té el repte de 
parar els desnonaments des de dins del sistema, 
l’Ajuntament ha reconegut que no ha pogut atu-
rar 340 desnonaments, encara que nega que en 
el cas dels de titularitat pública (27) n’hi hagi cap 
que s’hagi tirat endavant perquè l’inquilí no po-
gués pagar.

El portaveu de la PAH explica que la mitja-
na de desnonaments a la ciutat de Barcelona es 
manté en torn als deu diaris. En un 60% dels 957 
casos que ha seguit la PAH, hi ha menors pel mig, 
amb les conseqüències psicològiques, socials i de 
tensió familiar que això suposa. 

 “Mai no s’ha apostat per un parc d’habitat-
ge públic de lloguer. Quan s’ha fet alguna cosa, 
ha estat de compra i ja hem après que mai més”, 
afegeix Macías. Sota pressió, el consistori ha 
començat a fer el mapa de l’habitatge buit de 
la ciutat. Tot i el conveni signat amb la Sareb o 
banc dolent que es va quedar pisos la hipoteca 
dels quals no va poder ser pagada pels propieta-
ris i que s’havien quedat els bancs que els havien 
finançat, la banca no ho posa fàcil. “Les multes 
arriben tard i són poques, i els pisos estan en mal 
estat i no trobem just que la rehabilitació l’hagi 
de pagar l’administració”, sosté la PAH. 

Les entitats valoren iniciatives del consistori 
com ajuts de cent euros/mes per a famílies amb 
fills petits i dificultats econòmiques, la media-
ció davant l’amenaça de desnonament, la for-
mació de cent assessors que ajudin a combatre 
la pobresa energètica o el pla de barris (150 mi-
lions aquest mandat) a deu anys vista contra la 
desigualtat, entre d’altres. Saben, però, que cal 
voluntat, diners, estratègia i temps. El repte és 
enorme. Segons Sales, el total de persones ateses 
ha passat de 57.381 a 143.902 entre 2008 i 2015. 
“L’important, però, és que s’asseguri l’efectivi-
tat de les mesures”, comenta la responsable de 
Càritas Mercè Darnell. En aquest viatge, el presi-
dent de la taula del tercer sector Illa demana a 
l’Ajuntament de Colau que ens miri com a aliats, 
no com a entitats que estem substituint la feina 
que hauria de fer l’administració”.
¶

més encara entre els menors de 25. Els joves que 
comencen a treballar (entre 16 i 25 anys cobren 
2.726 euros l’any menys que el 2008, i els d’en-
tre 26 a 30 anys, 2.103 menys. En el cas dels que 
tenen entre 25 i 35 anys, la diferència, també a 
la baixa, és de 495 euros. “L’educació afavoreix 
l’increment de la remuneració dels menors de 
30 anys, però en menor mesura que en el cas de 
la generació anterior”, conclou l’informe La pre-
carietat laboral juvenil a Catalunya, una realitat 
incòmode, elaborat per a la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector. Acceptar una feina per a la que un 
jove està massa qualificat li passa a set de cada 
deu joves, la qual cosa li passa a cinc de cada deu 
majors de 30 anys. 

El problema de la sobrequalificació, que se-
gons CC OO afecta en major mesura les dones, 
el pateixen de forma especial les noves genera-
cions. Un 45% dels joves amb estudis de secun-
dària i el 20% d’universitaris treballen a bars i 
restaurants, o serveis personals. 

A aquest problema s’afegeix un altre de vell 
que no millora: la demanda de les empreses no 
acaba de casar amb la formació dels candidats 
que busquen. El 54% dels joves aturats són univer-
sitaris. I l’educació superior tampoc no garanteix 
als joves una major durada mitjana dels contrac-
tes. A més, quatre de cada 10 joves aturats que no 
ha arribat als 30 ja fa un any que són a l’atur. 

De la reforma laboral, als joves els ha passat 
factura en especial el contracte de formació i 
aprenentatge, que curiosament desvincula con-
tracte i certificats de professionalitats i títols de 
formació, i el contracte indefinit dit de suport 
als emprenedors amb un any de prova després 
del qual es pot acomiadar sense indemnitza-
ció ni preavís (l’ús del qual s’ha duplicat entre 
els que tenen entre 16 i 24 anys). La temporali-
tat i el treball a temps parcial (que de vegades 
amaguen jornades de treball quasi completes) 
es multipliquen en aquesta franja d’edat, que 
té molt difícil emancipar-se malgrat els ajuts. 
L’accés a la propietat està fora de lloc precisa-

ment per aquestes circumstàncies. Però tampoc 
el lloguer ho posa fàcil.

De fet, el gruix de la població amb menys recur-
sos viu de lloguer i Barcelona és la capital de tot 
l’Estat on, segons els portals immobiliaris Idealista 
i Fotocasa, el lloguer ha pujat més al darrer any. El 
preu mitjà dels pisos llogats a trenta dels 73 barris 
de la ciutat segons les fiances dipositades a l’In-
casòl, superen el salari mínim interprofessional 
fins i tot després de la pujada prevista per al ge-
ner de 2017 (a 707,6 euros). La pujada anual voreja 
el 7%. Segons l’Aliança per la Pobresa Energètica 
(APE), al voltant d’un 10% de les llars no es pot per-
metre mantenir la temperatura adequada, especi-
alment a l’hivern, en un context de davallada de 
rendes i d’increment de preus de l’electricitat su-
perior al 60% des de l’inici de la crisi.

Rostre 5 ‘SENSELLARISME’ I SENSE 
SOSTRE
Si, com hem vist, la xarxa familiar, i en especi-
al els avis, ha fet de para-xoc cabdal en aquesta 
crisi, els experts subratllen també el paper dels 
veïns que es preocupen dels que viuen al costat 
amb dificultats. És una altra raó per la qual és 
tan important l’estabilitat al domicili. “Quan es 
trenquen els darrers vincles socials és quan la 
persona corre el risc d’acabar al carrer”, subrat-
lla Mercè Darnell. 

“La quantitat de persones que pateixen el 
sensellarisme no deixa d’augmentar”, comenta 
Albert Sales,  assessor de la Tinença d’Alcaldia de 
Drets Social de l’Ajuntament de Barcelona i que té 
al cap la foto que mostra l’estudi Diagnosi 2015. La 
situació del sensellarisme a Barcelona, on l’Ajun-
tament comptabilitza 2.799 persones en situa-
ció d’exclusió residencial greu a la ciutat. Aquest 
concepte inclou persones que dormen al carrer, 
però també les que passen la nit en un centre col-
lectiu, o en un habitatge insegur, en pisos facili-
tats per l’administració o per alguna entitat so-
cial. El 2008 n’hi havia 2.113, 686 menys, segons 
les dades recollides en equipaments de la Xarxa 
d’Atenció a Persones Sense (XAPSLL). Del darrer 
recompte d’una nit que es va fer el passat abril, 
la xifra total va ser de 941 persones sense sostre i 
1.973 en equipaments de diversa procedència.

Sales explica que l’existència d’equipaments 
ha fet que Barcelona hagi atret persones d’al-

REPORTATGE

“Trobar una feina no és necessàriament 
una solució. Aquesta crisi ens ha plantat 

aquesta nova realitat”

“Els elevats nivells d’atur, els baixos salaris, 
els efectes de la reforma laboral i la impos-
sibilitat d’accedir a un crèdit hipotecari o 

a lloguers assequibles fan estralls entre els 
menors de 30 anys”



14 15

en risc de pobresa són inferiors al 2015 que en 
l’any anterior. 

Això passa perquè aquest el llindar és el 60% 
de la mediana dels ingressos de les llars. La re-
ferència no és doncs la mitjana aritmètica sinó 
la llar que se situa en el centre de la distribució 
d’ingressos. Per determinar la mediana dels in-
gressos es determina ordenant totes les llars, de 
la que registra uns ingressos més elevats a la que 
presenta ingressos més baixos aplicant una es-
cala d’equivalències que corregeix els valors se-
gons el nombre de persones que componen el 
nucli de convivència. Un cop ordenades les llars 
que han respost l’enquesta segons aquest criteri, 
la mediana és el valor que queda exactament al 
mig i que divideix la distribució en dues parts 
iguals. El 60% d’aquesta mediana és la xifra llin-
dar per sota de la qual es considera que una fa-
mília esta en risc de pobresa. 

Aquest llindar és doncs un valor variable. Si 
la població que es situa al mig de la distribució 
de rendes s’empobreix, el llindar baixa. Per una 
llar formada per una persona, el llindar de risc 
de pobresa al 2014 era de 9.767 euros anuals, 
mentre que al 2015 havia baixat a 9.667 euros 
d’ingressos anuals. Per una llar de dues perso-
nes adultes i dues criatures, el llindar al 2014 
era de 20.512 euros anuals, i l’any 2015 de 20.301 
euros d’ingressos anuals. Una família formada 
per dues criatures i dues persones adultes que 
ingressés 20.400 euros al 2014 era comptabilit-
zada dins el 20,9% de població en risc de pobresa, 
mentre que l’any 2015 no hauria quedat inclosa 
en el 19% de població sota el llindar de risc de po-
bresa.   Així doncs, i a risc de simplificar massa, 
el 2015 calia ser més “pobre” que el 2014 per ser 
considerat “en risc de pobresa” perquè, tot i ha-
ver crescut els ingressos mitjans de la població, 
la situació econòmica de la meitat de la població 
amb menys ingressos havia empitjorat.

A falta d’una anàlisi més profunda, alguns 
indicadors reforcen la intuïció que les possibles 

millores en la situació econòmica de les llars es 
distribueixen de manera tan desigual com el 
mateix impacte de la crisi: en la mateixa nota 
de premsa de l’Idescat es constata que la taxa 
de famílies en situació de privació material se-
vera segueix augmentant. Alhora, la bretxa de 
pobresa, un indicador que no s’esmenta gairebé 
mai però que mesura la distància en ingressos 
entre les llars més empobrides i el mateix llin-
dar de risc de pobresa, no es redueix, ni de bon 
tros, als nivells de previs al 2009. Si la mitjana 
d’ingressos augmenta i la mediana disminueix, 

és altament probable que la “millora econòmica” 
s’estigui deixant sentir en la part mitja alta de la 
distribució d’ingressos i no pas en la part central 
i baixa de la mateixa. 

Una reducció de la taxa de risc de pobresa, no 
té perquè significar una millora de les condici-
ons de vida de la població amb ingressos baixos. 
El que realment mesura és la proporció de pobla-
ció que gaudeix d’ingressos molt inferiors als del 
centre de la distribució d’ingressos. Si el conjunt 
de l’una societat s’empobreix, o ho fa la part cen-
tral, la taxa de risc de pobresa no es modifica. 
¶

Al juny de 2016, l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya publicava una nota de premsa amb l’en-
capçalament “La taxa de risc de pobresa va dis-
minuir 1,9 punts percentuals en l’any 2015 i es 
va situar en el 19% de la població”. Aquesta nota 
va donar lloc a titulars de premsa que celebraven 
el major descens de la pobresa des de 2009 o que 
apuntaven benignes conseqüències d’un suposat 
canvi de cicle econòmic. De fet, la taxa de risc de 
pobresa no ha estat gaire sensible ni a l’evolució 
dels indicadors macroeconòmics ni a la percep-
ció subjectiva de la ciutadania de les situacions 
de precarietat viscudes al seu entorn. A la llum de 
les dades oficials, al 2015 la taxa de risc de pobresa 
retornava a valors similars als de l’inici d’una 
crisi que ha estat devastadora per a moltes llars. 

En un context de desconeixement per so-
breinformació i d’utilització interessada dels 

indicadors es fa complicat trobar els espais 
per explicar de manera entenedora les subti-
leses de les xifres. D’acord amb l’Enquesta de 
Condicions de Vida, és cert que la taxa de risc de 
pobresa es redueix entre 2014 i 2015 i que aug-
menta la renda mitjana de les llars (de 30.407 
euros anuals en 2014 als 30.655 euros anuals en 
2015). Però, com ha succeït any rere any des del 
2009 el llindar de risc pobresa també es redu-
eix. És a dir, els ingressos que marquen la línia 
per sota de la qual es considera que una llar està 

Es redueix la pobresa 
a Catalunya?    
Albert Sales @albertsc79 | Albert Sales és politòleg i sociòleg. 

“Una reducció de la taxa de risc de po-
bresa, no té perquè significar una millora 

de les condicions de vida de la població 
amb ingressos baixos”

“les possibles millores en la situació eco-
nòmica de les llars es distribueixen de 

manera tan desigual com el mateix im-
pacte de la crisi”

“el 2015 calia ser més “pobre” que el 2014 
per ser considerat “en risc de pobresa”

L’il·lustrador Siscu Soro, ja va plasmar a finals dels anys 60 el perill de que la bretxa entre la població amb més recursos 
i la població amb menys recursos s’engrandís de forma imparable. 

L’any 2005 la por-
tada de Bretxa21 

de la Fundació 
Marianao va 

recollir una imat-
ge per il·lustrar 

la precarietat 
mil·lenari, és a dir, 

l’incompliment 
dels objectius del 
mil·lenni. La imat-
ge reflexa el dra-

ma de l’habitatge, 
una bombolla 

inacabada que 
ha desvirtuat la 

capacitat adquisi-
tiva dels catalans 

i catalanes.  

“Els pobres venen el seu cos perquè els rics puguin viure”  
Jean-Daniel Rainhorn a la contra de La Vanguardia (15 de juliol de 2016) ANÀLISI14
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experimenten la quasi mítica mobilitat social as-
cendent són una élit que viu més aviat al voltant 
de la línia del Metro del Vallès, i treballa a la ciu-
tat global entre l’Eixample, l’eix de la Diagonal i 
l’Aeroport. 

L’enterrament de la classe com a categoria 
analítica es recolza en subratllar la relació del 
poder i el privilegi amb les dinàmiques d’accep-
tació i consentiment, així com amb la sacralit-
zació de l’esforç dels millors. La consigna de fer 

combregar amb el “llevar-se ben d’hora ben d’hora” com la clau de l’èxit ho resumeix tot. La possibi-
litat de fugir de l’esclavatge, en principi, legitima l’hegemonia capitalista com el menys dolent dels 
sistemes d’estratificació possibles. Però, és possible fugir de la pobresa avui dia a Barcelona?

La definició de classe feta per Marx com a grup de persones que té una mateixa relació amb els 
mitjans de producció, ens serveix per explicar moltes coses. Per exemple, ens és útil per fer referèn-
cia a noves nocions o categories de treballadors com ara la de “cognitariat” la qual engloba a aquelles 
persones treballadores que, en el marc de l’economia basada en els serveis, tenen una relació directa 
amb el coneixement, que treballen en tasques vinculades a la producció de recursos cognitius, edu-
catius o culturals i que, fent l’analogia amb el proletariat industrial, es caracteritzen per fer-ho en 
condicions precàries. En aquest sentit, el lumpen professoral representat per la majoria de profes-
sorat associat d’universitat en seria la punta d’un iceberg que es fon i va a la deriva. El capitalisme 
col·laboratiu i líquid juga precisament amb les coordenades de la indefinició, els límits entre classes 
són teòricament fluids, l’ús de les xarxes aparenta horitzontalitat, i valgui afegir que Collserola és 
plena de cases fortalesa que conviuen amb autoconstruccions precàries i en pendent, amuntegades 
les unes sobre les altres. 

La idea de Marx sobre classe apunta també a la consciència de formar part d’un grup de per-
sones amb una determinada relació amb els mitjans de producció. D’aquí la importància que té 
per als que anem perdent la lluita de classes el promoure la propietat col·lectiva i l’organització 
de formes crítiques de vida, mobilització i aprenentatge. La consciència de classe s’expressa par-
ticipant en espais de formació com els centres de dinamització sociocomunitària que avui en dia 
recodifiquen la tradició enciclopèdica dels ateneus obreristes. Barris com Sants i Sant Andreu van 
al capdavant, però també Nou Barris, el Poblenou o la Barceloneta o les antigues repúbliques de 
Gràcia, Horta o Sarrià, entre molts d’altres, tenen experiències col·lectives que es recolzen i esta-
bleixen aliances amb un teixit associatiu de base popular. En aquests espais de veïnatge és on avui 
en dia s’experimenta l’economia solidària, la gestió comunitària de la vida quotidiana i la defensa 
dels serveis i els recursos públics, entre d’altres coses. És en la mesura en que aquests llocs visi-
bilitzen allò que no es contempla en els parà-
metres del mercat capitalista que construeixen 
espais de llibertat i processos d’emancipació 
col·lectiva que denoten la resistència i re-emer-
gència d’una consciència de classe precària. 
Ens recorden quina és la nostra millor arma i 
que, més enllà d’haver d’explicar la utilitat de 
categories aparentment líquides com la classe, 
és la solidesa dels lligams que tenim amb d’al-
tres persones el que ens permet passar a l’acció 
i transformar la realitat. ¶

Durant els primers anys del nou mil·lenni l’oficialisme socialdemòcrata va ser fagocitat per la idea 
de que les classes socials estaven desapareixent en tant que categories útils per entendre la desi-
gualtat social en el si del capitalisme avançat. La banca sempre estava disposada a parlar amb tu per 
ajudar-te a ser propietari. Aquesta idea ha estat difuminada per la crisi i el seu efecte dualitzador. 
L’aprimament de les classes mitjanes és evident, la distància entre els barris més rics i els més pobres 
de la ciutat no ha deixat de créixer. La pèrdua de capacitat adquisitiva i l’augment de la pobresa per a 
la majoria no ha suposat però la desaparició d’una idea que perdura en l’inconscient de les generaci-
ons educades en concebre el mercat desregulat com a reialme de la creació i el creixement econòmic 
com a principi de tot. 

Mentre ens escarrassem en discutir si les classes són o no són determinants, una petita minoria 
de persones passa a ocupar llocs de poder dins l’estructura social. No parlem dels comuns arribant 
a l’Ajuntament gràcies a l’impuls de les línies groga, vermella i blava del metro. En realitat, els que 

“I és clar que hi ha lluita de classes, però és la meva classe, la dels rics, la qui ha començat aquesta lluita. I anem guanyant”  
Warren Buffet citat per Santiago Alba Rico al pròleg del llibre Massius y Pressus, de Soro. (Pol·len edicions, Barcelona, 2012)

Sobre la solidesa de 
la solidaritat de classe
Santi Eizaguirre Anglada @xantieiza | Santi Eizaguirre Anglada és músic i sociòleg

L’enterrament de la classe com a cate-
goria analítica es recolza en subratllar 

la relació del poder i el privilegi amb les 
dinàmiques d’acceptació i consentiment, 
així com amb la sacralització de l’esforç 

dels millors

És en la mesura en que [espais d’ESS] 
visibilitzen allò que no es contempla en 

els paràmetres del mercat capitalista que 
construeixen espais de llibertat i proces-
sos d’emancipació col·lectiva que deno-
ten la resistència i re-emergència d’una 

consciència de classe precària
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Categories com la de “classe social” ens permet passar a l’acció i transformar la realitat



18 19

es defensa la llibertat, la igualtat i la fraternitat? 
Doncs no, malauradament no. Els programes res-
trictius aplicats recentment pels estats, pel Fons 
Monetari Internacional (FMI) i el Banc Central 
Europeu, han fet recaure les polítiques d’austeri-
tat i de reducció del dèficit públic sobre la pobla-
ció més feble i vulnerable i alhora, els individus 
més rics, les seves empreses, i els seus lobbies 
han segrestat, forçat i manipulat les decisions 
polítiques per afavorir l’increment abusiu de les 
seves rendes. No es tracta d’un problema econò-
mic, sinó també polític, social i de convivència.

Filòsofs i pensadors busquen quines son les 
raons d’aquests canvis. En els darrers 30 anys es 
parla de la globalització, de l’avanç del neolibe-
ralisme, però potser seria més clarificador par-
lar de la mundialització del capitalisme, ja que 
el que tenim és un capitalisme que opera lliure-
ment a escala planetària, amb les seves corpo-
racions, grups d’interès i nuclis de pressió, amb 
una indiscutida dominació sobre el conjunt del 
planeta. Aquesta dominació és altament agres-
siva i destructiva, les fusions de grans multina-
cionals que venen medicines alhora que electro-
domèstics, llibres, cremes o petroli, posseeixen 
una gran xarxa d’empreses pantalla i corpora-
cions que, amb domicili als paradisos fiscals, no 
paguen impostos als estats nacionals. Estats que 
alhora es veuen cada cop més impotents davant 
d’aquests gegants del diner i l’avarícia. La funció 
de l’estat d’actuar com a contrapunt de repre-
sentació democràtica i gestor de serveis queda 
cada cop més en entredit.

L’efecte que aquesta disbauxa capitalista 
mundial té sobre la població és un desenvolu-
pament desigual sense precedents. L’1% de la 
població mundial es propietària del 46% del re-
cursos mundials i el 10% de la població posseeix  
el 86% dels recursos disponibles. El 50% de la po-
blació no té res de res. Queda un 40% que mal-
viu disputant-se el 14% restant, les anomena-
des classes mitjanes dels països “avançats” (com 

Europa). No és estrany que tinguem una sensació 
de crisi, de por, de neguit i d’impotència. La gran 
majoria de la població estem en perill. Com quan 
es va ensorrar l’Imperi Romà, l’avarícia i la cor-
rupció de les elits provocaven guerres, desplaça-
ments migratoris i pobresa generalitzada. Avui 
en dia tornem a sentir com l’avarícia i la cor-
rupció dels més rics no dubta en atiar guerres, 
desplaçar poblacions, o restringir serveis socials, 
per treure’n benefici i poder. Els estats nacionals 
cada cop mes febles son incapaços de protegir 
les seves poblacions, ni mantenir la qualitat dels 
serveis públics de sanitat, educació i serveis soci-
als. La situació es difícil, no es pot negar, a voltes 
apareixen líders il·luminats, bufons esperpèntics 
que prometen solucions màgiques i violentes i 
que poden tenir cert ressò entre la població.

Però existeix un 99% de la població, que es mol-
ta gent, que es troba movent-se pel món, que tam-
bé està mundialitzada, i que busca noves formes 
de viure i conviure en pau i felicitat. Cal pensar 
amb la força i l’impuls d’aquesta multitud de gent 
que migra pel món buscant una vida millor, fu-
gint del terror i de l’opressió econòmica, política 
i militar. Es tracta d’un trajecte des de la lluita per 
la supervivència cap a l’empatia amb tots els hu-
mans; és evidentment una font d’esperança. 

I existeixen moltes experiències locals d’aju-
da, de vida i de suport. Ens trobem amb una 
gran diversitat de formes de compartir treball 
cooperatiu, de distribució d’aliments, de cultu-
ra, experiències noves d’utilitzar els diners o de 
fer córrer la moneda; monedes socials, banques 
ètiques, energies renovables.... En definitiva de 
construcció d’alternatives a la competència, al 
guany pel guany, i de donar un sentit a la feina 
i a la creació compartida. D’ací surt una neces-
sitat, i voluntat de trobar de forma compartida 
nous camins i la col·laboració en l’altre. L’altre 
també sóc jo que vull viure un bonviure.

¶

“Europa se enfrenta a unos niveles de pobreza y 
desigualdad inaceptables. En vez de dar priori-
dad a las personas, la toma de decisiones políti-
cas está cada vez más influida por las élites ri-
cas que las manipulan para su propio beneficio, 
lo cual agrava la pobreza y la desigualdad eco-
nómica y erosiona sustancialmente y de forma 
continuada las instituciones democráticas.” Així 
comença l’Informe d’OXFAM 2061. 

123 milions de persones es troben en risc de 
pobresa, es a dir la quarta part de la població eu-
ropea i si seguim en les anomenades polítiques 
d’austeritat, 25 milions més seran pobres abans 
de l’any 2025. La situació de pobresa a Europa no 

1 https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/
documentos/files/europa-mayoria-no-elites.pdf  
L’Informe data del 9 de setembre de 2015.

es una qüestió de manca de recursos en temps de 
crisi sinó un problema de distribució de la riquesa. 
Credit Suisse ha calculat que l’1% dels europeus 
més rics son amos del 33% del total de la riquesa 
mentre que el 40% més pobre no arriba a utilit-
zar l’1% dels recursos. I això no és nou, però si que 
s’agreuja any rere any, des de l’any 2008 al 2015, 7 
milions de persones han passat a ser pobres.

Per què ha passat tot això? No estem en paï-
sos democràticament i socialment avançats on 

PANORAMA GLOBAL “Si naciste pobre no es tu responsabilidad. Pero si mueres pobre si que es culpa tuya”  
Bill Gates a la portada de la revista Forbes número 35, juliol/agost 2016

“existeix un 99% de la població que es troba movent-se pel món, que també està mundialitzada, i que busca noves formes de viure 
i conviure en pau i felicitat”

“La situació de pobresa a Europa no es 
una qüestió de manca de recursos en 

temps de crisi sinó un problema de distri-
bució de la riquesa”

“La funció de l’estat d’actuar com a con-
trapunt de representació democràtica i 

gestor de serveis queda cada cop més en 
entredit”

La pobresa a Europa i al món
Ann Alfabet @annalfabet | Ann Alfabet és crítica d’assaig i literatura.

“No és estrany que tinguem una sensa-
ció de crisi, de por, de neguit i d’impo-
tència. La gran majoria de la població 

estem en perill”



20 21FOTOENTREVISTA “El hambre es un problema de riqueza” 
Martín Caparrós a El País, 11 de juliol de 2016 (http://elpais.com/elpais/2016/07/07/planeta_futuro/1467917036_253697.html)

Jordi Panyella Carbonell 
@jordipanye | Jordi Panyella Carbonell és editor. 

L’activista i dramaturg brasiler Augusto Boal, que fou, també, el creador de la metodologia del teatre de 
les oprimides, explica que pels vols dels anys 80, al Perú, van fer un exercici amb infants, bàsicament 
nens, que es dedicaven a netejar sabates al carrer, al centre de Lima. L’exercici consistia en que els hi 
donaven una càmera de fotografiar amb la consigna que capturessin una imatge de l’opressió. Un dels 

nens fa fotografiar un clau en una paret. Els activistes no entenien per què aquella imatge simbolitza-
va l’opressió, però tota la resta de nens que participaven en l’exercici hi estaven plenament d’acord. Va 
resultar que els botiguers del centre llogaven claus en una paret per a que els nens poguessin penjar 
les caixes amb el material de treball durant la nit, i així no l’haguessin de carregar fins als seus barris.

A vegades, doncs, una imatge ens permet localitzar una realitat que a priori no veuríem. Hem dema-
nat a 4 persones que tenen una dedicació en la lluita contra la pobresa, que ens responguin, amb imatges, 
a tres preguntes: 1) Qui ets? 2) Què fas? 3) Què és per a tu l’extrema riquesa? A qui en teniu els resultats.
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Ghassan Saliba (CCOO-Catalunya) Xavi Palos (Xarxa d’Economia Solidària) Àngels Guiteras (Associació Benestar 
i Desenvolupament)

Betlem Román (Coordinadora 
Contra la Marginació de Cornellà)
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Ambrose Bierce a Fabulas Fantásticas citat a La Casta, Rafa Burgos (El Viejo Topo, 2015)

Si Bill Gates comptés un dòlar per cada segon del 
dia i de la nit sense aturar-se, necessitaria 1.680 
anys en sumar tots els diners que té. És a dir, si 
hagués començat a fer-ho l’any 330 d.C., estaria 
acabant ara1. 

Segons un càlcul de l’ONG Oxfam2, els ingres-
sos (ingressos, no patrimoni) de les cent perso-
nes més riques del món van sumar l’any 2012 
200.480 milions d’euros. Amb aquesta quanti-
tat es podria eradicar quatre vegades la po-
bresa extrema mundial. 

Les inversions en matèries primes alimentàri-
es van passar de 13.000 milions de dòlars l’any 
2003 a 317.000 milions al 2008. Aquesta quanti-
tat és quinze vegades superior a la mida del mer-
cat agrícola mundial: especulació pura i dura, 
i els preus dels aliments és van disparar. Amb 
l’agrocombustible que es consumeix als EUA es 
podria oferir mig quilo de blat a cada una de les 
persones que passa gana al món.3

La temporada 2015-2016 el futbolista Lionel 
Messi (Futbol Club Barcelona) va percebre un to-
tal de 81,4 milions d’euros. Això vol dir que cada 
segon que passava, podia contar-ne 2,58.4 Per 
tant, necessitaria 18 dies i mig per a contar els 4,1 
milions d’euros que va defraudar a hisenda du-
rant els anys 2007, 2008 i 20095. 

Les retallades en drets socials i assistència públi-
ca a Catalunya fins l’any 2014 van sumar 4.000 
milions d’euros, que significa només una tercera 
part dels 12.000 milions d’euros de forat que va 
deixar la gestió de Narcís Serra en la direcció de 
Caixa Catalunya6.

1 El problema de los supermillonarios, de Linda McQuaig y Neil Brooks. Capitán Swing, 2014. 
2 https://www.theguardian.com/society/2013/jan/19/super-rich-fight-poverty-oxfam
3 http://www.eljueves.es/opinion/hambre-millonarios-desverguenza_206
4 Revista Forbes Espanya. Número 35 juliol/agost 2016.
5 http://deportes.elpais.com/deportes/2016/07/06/actualidad/1467801565_113121.html
6 Atles de la corrupció als Països Catalans. Volum I, pàgina 150.

Lú per cent

Text: Jordi Panyella Carbonell  
@jordipanye 
Jordi Panyella Carbonell és editor.

Il·lustracions: Monstruodoxa

A continuació reproduïm sis senzilles vinyetes protagonitzades per algunes 
cellebrities que més riquesa acumulen al nostre planeta. 
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cancías y derechos en privilegios, ha convertido 
los alimentos, y aún más aquellos de calidad, en 
objeto de lujo. Del mismo modo que ha hecho de 
la vivienda un bien solo accesible a quienes se lo 
pueden permitir, y misma suerte corren nuestra 
sanidad y educación.

Aunque no solo la lógica del capital golpea el 
modelo alimentario, la mano invisible del patri-
arcado mueve también los hilos de este sistema. 
Sino, ¿cómo se explica que aquellas que más pro-
ducen comida, las mujeres, sean las que más pa-
san hambre? No olvidemos que entre el 60% y el 
80% de la producción de alimentos en los países 
del Sur, según datos de la FAO, está en manos de 
las mujeres, sin embargo estás, paradójicamen-
te, son las que sufren el 60% del hambre crónica 
global. La mujer trabaja la tierra, pero no tiene 
acceso a la propiedad de la tierra, a los medios 
de producción, al crédito agrícola. He aquí la 
cuestión. No se trata de ideologizar los discursos, 
pero si dejar claro a todos aquellos que conside-
ran que esto del “comer bien” es solo cosa, como 
dirían en francés, de “bobos”, de “bourgeois bo-
hème”, que nada más lejos de la realidad.

Si damos respuesta a las preguntas iniciales, 
los datos constatan tal afirmación. ¿Comen lo 
mismo ricos y pobres? No. ¿Nuestros ingresos 
determinan nuestra despensa? Efectivamente. 
Un estudio de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca pone blanco sobre negro: un 45% de los 
afectados por desahucios tiene dificultades para 
comprar los alimentos necesarios para comer. 
Los ingresos económicos ponen límites a lo que 
adquirimos: disminuye el consumo de carne de 
vacuno y pescado y, en relación al período an-
terior a la crisis, el consumo de fruta y verdura 
fresca. Por contra, aumenta la adquisición de 
productos menos nutritivos, altamente procesa-

dos y ricos en calorías, como los dulces envasa-
dos: galletas, chocolates y sucedáneos, bollería y 
pastelería. Nuestra clase social, formación y po-
der adquisitivo, determina qué comemos.

Entonces, hoy, ¿quiénes son los gordos? En 
general, quienes menos tienen, y peor comen. 
Mirando el mapa de la península queda claro: las 
comunidades autónomas con mayores índices 
de pobreza, como Andalucía, Canarias, Castilla-
La Mancha y Extremadura, concentran las cifras 
más elevadas de población con exceso de peso. 
En Estados Unidos, quienes padecen mayores 
problemas de obesidad son las comunidades   
afroamericanas y latinas. La crisis no hace sino 
acentuar la diferencia entre comida para ricos y 
comida para pobres.

Cuestionar el modelo agroalimentario domi-
nante y apostar por otro de antagónico al mismo, 
que coloque en el centro las necesidades de las per-
sonas y el respeto a la tierra, es dar en el corazón 
de la lucha de clases. Los jornaleros del Sindicato 
de Obreros del Campo (SOC) en Andalucía, con 
Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo 
a la cabeza, difícilmente calificables de “pequeño 
burgueses”, lo tienen claro. Su trabajo en defen-
sa de un mundo rural vivo, de la tierra para quien 
la trabaja, a favor de la agricultura ecológica, por 
otro modelo de consumo es un “combate” en de-
fensa de “los nadie”, los oprimidos.

Apostar por una alimentación y una agricul-
tura local, saludable y campesina, no les quepa 
duda, es de los más subversivo. ¶

Si miramos de cerca al modelo agroalimentario 
vemos como éste viene determinado, sin lugar 
a dudas, por los intereses del capital, o lo que es 
lo mismo los intereses de las grandes empresas 

del sector (agrodindústria y supermercados), las 
cuales buscan hacer negocio con algo tan esen-
cial como es la comida. El sistema capitalista, en 
su carrera por transformar necesidades en mer-

ANÀLISI “Llevat que canviï, el capitalisme matarà de fam la humanitat l’any 2050” Drew Hansen a la revista Forbes el febrer de 2016  
(https://www.forbes.com/sites/drewhansen/2016/02/09/unless-it-changes-capitalism-will-starve-humanity-by-2050/#162149017ccc)

“¿cómo se explica que aquellas que más 
producen comida, las mujeres, sean las 

que más pasan hambre?”

“¿quiénes son los gordos? En gene-
ral, quienes menos tienen, y peor co-
men. (...) las comunidades autónomas 
con mayores índices de pobreza, como 

Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha 
y Extremadura, concentran las cifras más 
elevadas de población con exceso de peso”

De la lucha de clases 
y las cosas del comer
Esther Vivas   @esthervivas | Esther Vivas es periodista especializada en alimentación, con-
sumo responsable y comercio justo.

¿Comen lo mismo ricos y pobres? ¿Nuestros ingresos determinan nuestra 
despensa? Hoy, ¿quiénes son los gordos? A pesar de que a menudo, y des-
de determinados ámbitos, se asocia con desdén la apuesta por una comida 
sana y saludable a “una cosa” de “pijos”, “hippies” o “comeflores”, la rea-
lidad, como a menudo sucede, dista mucho de los comentarios cortos de 
miras. Defender una alimentación ecológica, local y campesina es de lo más 
“revolucionario”.

(Autoria: XES): Apostar por una alimentación y una agricultura local, saludable y campesina, es de los más subversivo

“A pesar de que a menudo, y desde deter-
minados ámbitos, se asocia con desdén 
la apuesta por una comida sana y salu-
dable a “una cosa” de “pijos”, “hippies” o 

“comeflores”, la realidad, como a menudo 
sucede, dista mucho de los comentarios 

cortos de miras”
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El creixement de 
la desigualtat a les 
ciutats de l’Estat 
espanyol 
L’estafa financera (o crisi econòmica) no ha castigat a totes 
les persones per igual a l’Estat espanyol. Si l’any 2006, la 
diferencia de renta entre el 10% més ric, i el 10% més pobre 
era d’1 a 10, aquesta diferència va passar d’1 a 15 al 2015. 
L’infomre número 40 d’Intermon Oxfam, “Bajan los salarios, 
crecen las desigualdades”1 de novembre de 2016, aporta da-
des que corroboren aquesta realitat. 
Les desigualtats creixen encara més a les ciutats. Quant 
costa viure en una ciutat? Quant costa viure-hi dignament? 
Aquesta infografia2 ofereix una comparativa entre Barcelona, 
València, Sevilla, La Corunya i Madrid en base a quants diners 
costa accedir als mínims del que es considera un salari digne. 
El salari digne ha de cobrir necessitats bàsiques com alimen-
tació, habitatge, roba, atenció mèdica, educació, relacions so-
cials, transport, mínima capacitat d’estalvi, i imprevistos. Les 
xifres indiquen el cost en euros de cada una de les partides, 
el total indica el salari digne mensual per a viure a cada una 
d’aquestes ciutats.

Text: Jordi Panyella Carbonell   
@jordipanye | Jordi Panyella Carbonell és editor.

Infografia: Roc Albalat Gimeno   
tallerestampa.com 

1 Consulta l’Informe a: https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/fi-
les/documentos/files/bajan-salarios-crece-desigualdad.pdf
2 Les dades de la infografia s’han extret de www.expatistan.com/cost-of-living/index 
(desembre de 2016)
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Nanni 
Balestrini: “Els 
invisibles d’avui 
dia són els joves 
amb feines 
ocasionals i mal 
pagades”
Paola Casalino @PaCasalino  

Xavi Marín @xmarinp 
Mar Carrera @carrera_mar 
Paola i Xavi son politòlegs. Mar Carrera és 
periodista i editora.

Nanni Balestrini (1935, Milà) és poeta, 
assagista, autor i cronista del movi-
ment obrer autònom de l’autonomia 
italiana dels anys 70, un referent de 
moltes lluites, preocupat sempre pels 
col·lectius oprimits. 

A la novel·la ‘Los invisibles’ teixies les vides 
dels revolucionaris italians dels 70-80, detin-
guts, a la presó, exiliats.  Qui són els ‘invisi-
bles’ d’avui?
Vaig fer servir la paraula ‘invisible’ als anys 80, 
just després de la gran repressió que s’havia 
produït a Itàlia als 70. Quan pregunten als joves 
d’avui què van ser aquells anys, et responen: “No 
ho sé, els anys de plom?”. Van ser moments d’ale-
gria i felicitat per la generació que els va viure. 
D’aquí prové la idea que tots aquests militants 
dels anys 70 s’han convertit en invisibles. En un 
punt del llibre, els personatges són a la presó i in-
tenten tenir visibilitat, ser escoltats, però no suc-
ceeix res: la presó està en un lloc on no hi passa 
ningú i ningú els pot veure. 
Qui són els invisibles del present? Serien les 
persones immigrades, per exemple?
Els immigrants no ho serien perquè tenen cer-
ta visibilitat, una trista visibilitat que per un 
instant pot commoure una mica, com la imatge 
del nen sirià a la platja [Aylan]. Però després els 
europeus no els volen, fan de tot per fer-los fora. 
Són massa visibles per ells i els volen invisibles.
I qui són, doncs?
Els precaris a Itàlia i en altres països d’Europa. 
Tots els joves que són exclosos del món del tre-
ball, que només troben feines ocasionals i mal 
pagades. Aquesta situació els genera resigna-
ció i desesperança. Són joves sense visibilitat. 
Podrien fer moltes coses però no poden fer res, 
ni viure, ni manifestar-se.
Per tant, es fa necessari que els joves aconse-
gueixin visibilitat.
L’han de reconquerir, perquè ara estan submer-

gits i no per culpa dels vells. Jo sóc vell i no em 
sento culpable. Aquest sistema està fet de tal ma-
nera que no contribueix a la felicitat de les per-
sones. Fins a cert punt, el treball està pensat per 
fer-nos infeliços.
Quan et refereixes a l’alliberament del treball, 
què vols dir?
Aquest era un eslògan als anys 70. Es feia servir 
com a sinònim de l’alliberament de l’esclavitud 
de feines depriments, com formar part de la cade-
na de muntatge d’una fàbrica. Calia alliberar-se 
i fer una feina que donés sortida a les potencia-
litats. Cadascun de nosaltres tenim la capacitat 
de fer coses. El que s’hauria d’aconseguir és que 
aquesta capacitat es pogués posar en comú. 

Quan volem capgirar aquest sistema, a voltes 
trobem que allò contra el que lluitem és invi-
sible o incorpori, com la globalització. Quina 
estratègia hem d’adoptar?
I m’ho preguntes a mi? Si ho sabés, seria un 
líder polític. No ho sé, m’agradaria saber-ho. 
L’objectiu de la política actualment no és fer la 
gent feliç. Ara és fer guanyar diners a un pe-
tit sector de la humanitat que són els rics, els 
capitalistes, aquells que fa temps en dèiem pa-
trons. A la dècada dels 70, les lluites van ser 
molt grans i s’haurien pogut guanyar, però el 
patró va trobar un remei: va acomiadar tots 
els que protestaven i en el seu lloc hi van po-
sar màquines. A la FIAT, a Mirafiori, hi havia 
150.000 obrers; amb les màquines, ara en són 
15.000 i fan més cotxes que abans. En canvi, 
s’hauria pogut reduir l’horari dels obrers. No 
hi hauria tant atur si es reduís el temps de tre-

ball. I això es podria fer tranquil·lament, però 
no es vol fer.
En alguns països s’ha aconseguit reduir aquest 
temps.
Sí, a França, per exemple. A parer meu, el siste-
ma laboral ideal no hauria de passar per abolir 
el treball. Tothom vol fer coses, però no hem de 
ser esclaus de la feina. Abans es treballaven vuit 
hores, era dur, però després tornaves a casa i es-
taves lliure. Ara hi ha una esclavitud més terri-
ble. Els precaris han d’estar sempre disponibles, 
enganxats al telèfon i amb coses per mirar… És 
monstruós.
Com han canviat les tècniques subversives 
dels anys 70 a l’actualitat?
Les formes de lluita dels 70 s’han oblidat perquè 
es donaven en situacions diferents. Abans tu fe-
ies una vaga i tots els treballadors no anaven al 
seu lloc de treball. Ara es fa una feina al matí i 
una de diferent a la tarda. Vagues de precaris? 
No té cap sentit. Si lluites sol, t’acomiaden i prou. 
L’única nova forma que hi ha hagut a Espanya és 
l’ocupació: persones de diferents orígens i acti-
vitats que es troben per protestar per un motiu. 
És una forma nova, però possiblement cal trobar 
alguna cosa més eficaç. Penso que la gent és in-
tel·ligent i trobarà la manera. L’explotació no pot 
durar fins a l’infinit. ¶

ENTREVISTA “No es pot lluitar contra la pobresa, s’ha de lluitar contra l’extrema riquesa per a eradicar la pobresa”  
Pau Llonch al Matí de Catalunya Ràdio (24 d’octubre de 2016) 

 “Aquest sistema està fet de tal mane-
ra que no contribueix a la felicitat de les 
persones. Fins a cert punt, el treball està 

pensat per fer-nos infeliços”

“Cadascun de nosaltres tenim la capacitat 
de fer coses. El que s’hauria d’aconseguir 
és que aquesta capacitat es pogués posar 

en comú”

“No hi hauria tant atur si es reduís el 
temps de treball. I això es podria fer tran-

quil·lament, però no es vol fer”

(Autoria imatge: Dani Morell – Fira Literal): Nanni Balestrini va 
participar a la Fira de llibre i idees radicals, Literal, el mes de 
maig de 2016

(Autoria imatge: Dani Morell – Fira Literal): Nanni Balestrini, cronista de l’autonomia italiana del 70, considera que la precarietat 
“obliga als joves a estar sempre disponibles, enganxats al telèfon i amb coses per mirar…”
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com a reproductor crònic de les desigualtats i la 
pobresa; i en segon lloc l’existència d’una altra 
Baltimore, ben posicionada, que mira amb prag-
matisme cap a un altre lloc sense voler veure el 
mar de precarietat existent. Aquesta última idea 
és bàsica per entendre que la pobresa és sempre 
una cara de la moneda que implica, de forma ne-
cessària, una altra vessant antagònica.

Per seguir amb el recorregut farem el salt a 
la gran pantalla. A més, aproparem el context 
i el familiaritzarem de la mà de Los lunes al sol 
(Fernando León de Aranoa, 2002). En aquesta pel-
lícula es relata un drama al que encara no s’ha 
fet menció tot i estar molt relacionat amb la po-
bresa: l’atur. El film mostra la precarietat que su-
posa la inestabilitat laboral i la falta de feina i, 
en conseqüència, la falta de recursos i les man-
cances a l’hora d’accedir a determinats bens i 
serveis necessaris.

La pel·lícula permet explorar, més enllà de la 
precarietat i la desprotecció laboral, una vessant 
psicològica-moral de la pobresa. Es pot veure 
l’angoixa íntima i el fracàs –individualitzat– que 
suposa: la decepció, la vergonya i la frustració, 
en definitiva, de cada dilluns que sembla no aca-
bar mai. 

I abans de deixar pas a les conclusions cal veu-
re una de les facetes més crues de la pobresa. 

Ho farem de la mà del neorealisme italià amb 
El ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica, 1948), 
una pel·lícula que aborda diversos aspectes de 
la pobresa de postguerra entre els quals s’ha 
de destacar una conclusió desoladora: els més 
afectats, no en poques ocasions, s’han de veure 
forçats a trair els seus propis valors per subsis-
tir. Això li passa al protagonista, a les escenes 
finals, on sobretot el plor del fill evidencia la hu-
miliació que sobrevé.

Però no tot és ni pot ser resignació. I ara si per 
acabar: és important girar la truita i veure-hi al-
ternatives que generin un cert grau d’esperança 
necessari. Una obra fílmica de ficció té les seves 
limitacions a l’hora de ser resolutiva, però certa-
ment pot ajudar a transmetre determinats va-
lors o ideals per afrontar algunes dificultats que 
s’han plantejat fins el moment. 

És el cas de The Full Monty (Petter Cataneo, 
1997) o La estrategia del caracol (Sergio Cabrera, 
1993), pel·lícules on els problemes relacionats 
amb la pobresa s’afronten des d’accions col·lec-
tives i perspectives col·laboratives. A ambdues 
obres es generen aliances, així com formes de 
cooperació i suport mutu per fer front a les si-
tuacions injustes i desiguals que ens envolten. 

¶

En nombroses ocasions el cinema i les series te-
levisives son útils per entendre amb major pro-
funditat certs aspectes de la nostra realitat so-
cial. Son pertinents, per exemple, per abordar 
el fenomen de la pobresa i construir imaginaris 
col·lectius d’aquest mal endèmic de les nostres 
societats. La ficció portada a l’espai audiovisual 
permet, a més, explorar codis que universalitzen 
i generen noves òptiques amb capacitat d’apro-
par i crear noves sensibilitats.

En aquest article s’explorarà aquest món de 
la ficció audiovisual a través d’un recorregut he-
terogeni que ens permetrà explorar diversos as-
pectes de la pobresa: com apareix, quines conse-
qüències socials té, com afecta a qui ho pateix o 
com es pot afrontar. 

Començarem amb una sèrie televisiva re-
cent i que ha tingut una gran repercussió: The 
Wire (David Simon, 2002-2008). Les seves cinc 
temporades son una mostra imprescindible 

per apropar-se al fenomen de la pobresa. En 
elles es transmet la realitat social de la ciutat de 
Baltimore –la veritable protagonista– sense els 
filtres i les superficialitats que molts cops en-
volten les histories de ficció televisiva. A més, 
aquesta radiografia urbana es realitza des d’una 
òptica polièdrica: tracta temes variats com la vi-
olència, la marginació, la segregació racial o la 
manca de recursos i falta d’oportunitats. 

La sèrie és una lliçó constant i força completa 
al respecte, on més enllà de la quotidianitat es-
mentada es poden destacar dues idees fonamen-
tals: en primer lloc el paper del sistema educatiu 
–protagonista durant tota la quarta temporada– 

“la pobresa és sempre una cara de la mo-
neda que implica, de forma necessària, 

una altra vessant antagònica”
“els més afectats, no en poques ocasions, 

s’han de veure forçats a trair els seus pro-
pis valors per subsistir”

“A The Full Monty o La estrategia del 
caracol, els problemes relacionats amb la 
pobresa s’afronten des d’accions col·lecti-

ves i perspectives col·laboratives”
La sèrie The Wire, traduïda com “bajo escucha”, ha estat catalogada d’autèntic treball de sociologia urbana.

Los lunes al sol és un dels primers treballs cinematogràfics on es desculpabilitza clarament de la pobresa a la classe treballadora.
Durant molt anys, la pel·lícula colombiana La estrategía del caracol ha acompanyat debats i fòrums dels col·lectius més combatius 
en defensa del dret a l’habitatge digne

CINEMA I POBRESA

La pobresa a través de la 
pantalla: una mirada reflexiva
Toni García-Villaraco | Toni García-Villaraco és politòleg.

 “La justícia és com les serps, sempre mossega als qui van descalços”  
Eduardo Galeano
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políticamente inducida, haciendo que ciertas po-
blaciones carezcan de redes sociales y económicas. 

Por ello a la población no sólo se le castiga con 
la cárcel sino también, por ejemplo, con el ur-
banismo. En Barrios Corsarios (Pol·len Edicions, 
2016) un libro coordinado por el Observatori de 
Antropologia del Conflicte Urbà, se explica, de la 

mano de diferentes autoras, como desde una lógica neoliberal se organiza el espacio físico y simbóli-
co de las ciudades, dando preferencia al sector inmobiliario o turístico, y poniendo en un segundo 
plano los barrios populares, que se hacen periféricos, marginales. En este libro podemos encontrar 
artículos que nos hablan de Poble sec y Monjuïc, del Besós, les Corts o el Carmelo. Y como estos barrios 
periféricos también fueron construyéndose como baluartes de la clase obrera y los movimientos veci-
nales, porque la periferia urbana no es sólo un producto pasivo, sus habitantes también son agentes 
activos de un proceso de urbanización. 

Las nueva políticas también generan violencias más invisibles, como señala Clara Vallverde en De la ne-
cropolítica neoliberal a la empatía radical  (Icaria editorial, 2015). A los excluidos, que no son rentables para 
el poder, además de dificultarles el acceso a la comida, el techo o la atención sanitaria, se le aplican políticas 
y formas de “violencia discreta”, para que vayan muriendo. Esto es la necropolítica: no interesa que sigan 
vivos ya que “solo existiendo, ponen en evidencia la crueldad del neoliberalismo y sus desigualdades”.

Por ello es  necesario romper con el marco en el que encajamos la pobreza, cuestionar la “conflic-
tividad” que se suele asociar a esta y no olvidarse de la inseguridad social que están generando los 
nuevos gobiernos neoliberales. ¶

Lecturas básicas para 
entender, analizar, criticar  
la pobreza en Barcelona
Aida I. de Prada @Difracciones | Aida I. de Prada és sociòloga i editora

Hace unos años asistí a un congreso de sociología en el que  en una de las ponencias hacían una pa-
rodia de programas basura, “realities” protagonizados por gente de clase obrera, que suele vestir de 
chándal, le gusta la música electrónica, los coches… Los ponentes se disfrazaron de “poligoneros”, de 
“chonis”, y sus personajes no generaban conocimiento, sino gritos y alboroto. Académicos que con-
vertían su ponencia en una llamativa perfomance que ridiculizaba a un segmento de la clase popular, 
aquellos que prefieren las discos, a las aulas ¿Se habrían atrevido a hacer una parodia sobre migran-
tes? Lo dudo mucho, pero hacer chistes clasistas parece que no es políticamente incorrecto. En Chavs. 
La demonización de la clase obrera (Capitan Swing, 2012) Owen Jones analiza el desprecio, tan acep-
tado socialmente, hacia la clase trabajadora, como parte de una sociedad con profundas desigualda-
des. Para Jones, problemas sociales como la pobreza, han pasado de ser vistos como fallos internos 
del capitalismo sobre los que es necesario intervenir a consecuencias de un comportamiento perso-

nal. Esta última  perspectiva sugiere que la po-
breza es una elección, un problema de ambición: 
si no se encuentran trabajo es porque uno no se 
esfuerzan demasiado, no por la existencia de un 
mercado laboral excluyente y capitalista; si el su-
eldo no llega a final de mes es porque no se sabe 
administrar, no por la precariedad laboral; si las 
casas y el entorno  de los barrios populares son 
funestos es porque no se sabe cuidar el entorno, 
no por una planificación urbanística excluyente. 

En El delito de ser pobre (Icaria editorial, 2014) Albert Sales explica como la crisis económica justifi-
ca este nuevo modelo de gestión de la marginalidad, que convierte la pobreza en una causa de sospec-
ha. De esta manera a quien recibe una prestación social siempre se le mirará con recelo: “¿necesita la 
ayuda o es un vago que pretende aprovecharse del dinero de los que trabajan”. Un modelo en el que la 
pobreza se castiga con la cárcel, como también explica Loïc Wacquant en Castigar a los pobres (Gedisa, 
2010). En esta política de la marginalidad, léase neoliberal, la policía y la cárcel han recuperado su 
lugar: hacer que la población encaje en el orden económico y moral del capital. 

Como dice Judith Butler en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas (Paidós, 2010) “El problema no 
es meramente como incluir a más personas dentro 
de las normas ya existentes, sino considerar como 
las normas ya existentes asignan reconocimiento 
de manera diferencial”. Butler nos explica como 
ciertas vidas no son dignas de “ser lloradas” y pare-
ciese que están hechas para soportar hambre, frio, 
desamparo jurídico… Para Butler la precariedad es 

LECTURAS “El trabajo no dignifica, dignifica la existencia material garantizada” Daniel Raventós a Ctxt.es el gener de 2016 (http://ctxt.es/
es/20160113/Politica/3689/Daniel-Ravent%C3%B3s-renta-b%C3%A1sica-universal-RBU-Podemos-PSOE-ATTAC.htm#.WJul2VFZUkr.twitter)

Aida I. de Prada ofrece una panorámica de las lecturas imprescindibles para aquellas personas que se dedican a atender situacio-
nes de pobreza y marginalidad“Para Jones, problemas sociales como la 

pobreza, han pasado de ser vistos como 
fallos internos del capitalismo sobre los 

que es necesario intervenir a consecuen-
cias de un comportamiento personal”

“Para Butler la precariedad es política-
mente inducida, haciendo que ciertas 

poblaciones carezcan de redes sociales y 
económicas”

“A los excluidos, que no son rentables 
para el poder, además de dificultarles el 

acceso a la comida, el techo o la atención 
sanitaria, se le aplican políticas y formas 

de “violencia discreta”, para que vayan 
muriendo”
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Un persona que viu a 
Pedralbes disposa de 7,2 
vegades més renda que una 
persona de ciutat Meridiana
Vicenç Navarro sempre ho denuncia: les desigualtats maten. “Una persona de Pedralbes té 
una esperança de vida de 10 anys superior que una persona de Nou Barris”. Sobre quines 
xifres es sustenta aquesta desigualtat? Quin son els elements clau? Una comparativa, subjec-
tiva en l’elecció d’indicadors, però objectiva en les xifres, ens mostra les desigualtats entre el 
districte més ric i el districte més pobre de Barcelona. 

Text: Jordi Panyella Carbonell @jordipanye | Jordi Panyella Carbonell és editor.

Infografia: Roc Albalat Gimeno  tallerestampa.com

NOU 
barris

LES
CORTS

Font: Gabinet Tècnic de 
Programació. Departament 
d’Estudis i Programació (2016). 
Ajuntament de Barcelona. 
Barcelonaeconomia.bcn.cat 
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Què és la pobresa?
La pobresa és una situació transitòria en la que 
es veuen persones o famílies i que té el seu ori-
gen en un Sistema, el sistema capitalista, que és 
injust i generador de desigualtats. Avui en dia, i 
això cal denunciar-ho, es criminalitza i s’estig-
matitza a les persones que viuen situacions de 
pobresa culpabilitzant-les a elles, com si la po-
bresa fos una condició de l’individu. Des de l’APE 
intentem transmetre la idea de que al món no hi 
ha rics i pobres i ja està, sinó que hi ha gent que es 
queda sense feina i que a partir d’aquí tot et con-
dueix a aquesta situació, estem en una societat 
on el treball assalariat et converteix en un equi-
librista. A més, cal trencar l‘estigma de que es po-
bres no volen treballar, no volen pagar factures... 
El Pacte Internacional dels Drets econòmics, so-
cials i culturals diu que totes les persones tenen 
dret a tenir condicions de vida dignes i opcions 
de millorar-les. Nosaltres entenem que es dona 
una situació de pobresa quan això no passa.
Què és la pobresa energètica (PE)?
Encara no hi ha un consens en com podem de-
finir la PE. És tant no poder pagar les factures, 
com no poder garantir una temperatura adequa-
da per no tenir problemes de salut, com haver de 
gastar una quantitat de diners al mes en energia 
que no et permeti poder desenvolupar les altres 

activitats necessàries per la vida. Cal dir que la 
acostuma ha venir acompanyada d’una situació 
d’emergència habitacional i alimentària.
La pobresa energètica mata?
Sí. Sabem que a l’hivern hi ha una taxa de mor-
talitat addicional degut a les condicions climà-
tiques. Un 30% d’aquest augment està direc-
tament relacionat amb situacions de PE. Si no 
tens garantit l’accés a l’energia i has de buscar 
alternatives per escalfar-te, segurament ho fa-
ràs amb mètodes més precaris, que acaben sent 
més perillosos. Hem produït un vídeo amb el cos 
de bombers de la Generalitat per a denunciar 
aquest tipus de situacions1.
Acabeu de publicar un estudi2 on s’introdueix 
la perspectiva de gènere alhora d’abordar la 
pobresa energètica, per què?
Per dos motius. El primer és que en els assesso-
raments que fem des de l’Aliança, el nombre de 
dones és sempre molt superior. I el segon és que 
intuíem que les desigualtats de gènere eren un 
factor de vulnerabilitat en les situacions de PE. 

1 Aquest vídeo es pot visionar a: 
https://www.youtube.com/watch?v=ey7ovmluNA8
2 L’estudi es pot consultar aquí: http://esf-cat.org/wp-con-
tent/uploads/2017/01/ESFeres17-PobresaEnergeticaiDesigualt
atdeGenere.pdf

Irene González Pijuan

ENTREVISTA

“Una dona té el doble 
de probabilitats 
que un home de 
viure situacions de 
pobresa”

“Amb l’1,3% dels beneficis de Gas Natural, Endesa i Iberdrola es pot acabar amb la pobresa energètica”  
Xavier Sobrepere (Crític.cat)

Irene González Pijuan (Barcelona, 1981) és membre d’Enginyeria sense 
Fronteres des de fa 15 anys. Després de participar en projectes de coopera-
ció que volien atendre situacions als països del Sud, es van donar compte 
que moltes de les causes d’aquestes problemàtiques tenien el seu origen al 
Nord. A partir d’aquest viratge estratègic, una de les campanyes als països 
del Nord era la denuncia de les industries extractives, que té a veure amb les 
accions de grans empreses del sector energètic als països del Sud. A través 
d’aquestes campanyes, descobreixen que aquestes pràctiques de la indús-
tria extractiva, també genera exclusió als països del Nord. És aleshores quan, 
juntament amb la PAH i l’Observatori DESC, creen l’Aliança conta la Pobresa 
Energètica (APE) l’any 2014. L’any passat va presentar l’estudi Desigualtat de 
gènere i pobresa energètica. Un factor de risc oblidat.

Jordi Panyella Carbonell  @jordipanye | Jordi Panyella és editor



38 39

La nostra intuïció es va confirmar: la taxa de risc 
de pobresa sense incloure la perspectiva de gè-
nere és del 18,8% per als homes i del 19% per a les 
dones, però si incorpores la perspectiva de gène-
re, aquestes taxes passen al 25,7% en el cas dels 
homes, i al 49,7% en el cas de les dones, gairebé el 
doble. Això crea molta vulnerabilitat cap a els do-
nes perquè realment depenen econòmicament 
del nucli familiar,
Què més heu detectat en l’estudi?
Les nostres fonts han estat, des d’un punt de vis-
ta quantitatiu, les dades dels Serveis Socials (SS), 
i des d’un punt de vista qualitatiu el treball amb 
els companyes afectades. Durant el 2015 un 63% 
de les persones que eren beneficiàries d’ajudes 
de SS eren dones, i en el cas de la PE això s’ele-
vava a un 70%. Sabem que aquests dades son li-
mitades, i no sabem si aquestes dones tenen al 
darrera una família o no, però sí que podem dir 
que la dona és la qui viu la situació de pobresa, i 

a més, és ella la qui es fa càrrec de les gestions. 
Això es veu reforçat per una nou indicador de 
desigualtat, les dones dediquen el doble d’ho-
res setmanals que els homes a tasques de cures 
i gestió domèstica.
En l’estudi poseu especial èmfasi en el canvi 
de paradigma del model energètic, on caldria 
passar de considerar l’energia com un bé de 
consum a considerar-la com un dret. Com es 
podria fer?

Nosaltres denunciem que l’energia ha pa-
tit un procés de mercantilització on ha passat a 
ser considerada un bé de consum, i això fa que 

(Autoria: APE)

ENTREVISTA

hi hagi gent que no hi té accés, la gent que no la 
pot pagar. Això també ha passat amb l’habitat-
ge o l’aigua, i des d’una perspectiva de vida dig-
na, tant l’energia, com la llar, com l’aigua, son 
necessaris. Quan un dret esdevé bé de consum, 
s’inicia la cadena de l’especulació, i això genera 
situacions d’exclusió, perquè se’n limita l’accés 
per raons econòmiques. 

Per tant, si realment s’han d’assegurar aques-
tes condicions de vida dignes, i realment els 

“Quan un dret esdevé bé de consum, 
s’inicia la cadena de l’especulació, i això 

genera situacions d’exclusió, perquè se’n 
limita l’accés per raons econòmiques”

“A llarg termini hem d’aconseguir 
aquest canvi de model. A mig i curt ter-

mini hem d’aconseguir una tarifa social, 
és a dir que la factura respongui al nivell 
de renda, i que s’apliqui la Llei 24/2015”

portes giratòries entre món polític i sector ener-
gètic, o prohibir les empreses de recobrament, 
que telefonen a les llars a altes hores de la ma-
tinada i, moltes vegades, la gent prefereix pagar 
la factura a menjar per l’angoixa que els hi gene-
ren aquestes empreses. 
A llarg termini hem d’aconseguir aquest canvi 
de model. A mig i curt termini hem d’aconse-
guir una tarifa social, és a dir que la factura res-
pongui al nivell de renda, i que s’apliqui la Llei 

Què és l’Aliança Contra la Pobresa Energètica?
L’Aliança es va crear el 2014 perquè vam veure que la problemàtica de la PE anava cada cop més en 
augment i que el sector elèctric a l’Estat (perquè la Llei és estatal) doncs és un oligopoli de 5 empre-
ses (Gas Natural, Endesa, Iberdrola, EDP i Viesgo) que feien cada cop més pràctiques abusives, preus 
abusius, etc. Ja teníem una campanya pel dret a l’aigua amb l’objectiu de la re-municipalització, i 
juntament amb companyes de la PAH i del DESC vam decidir crear aquesta Aliança. Per una banda 
es fa assessorament a les companyes afectades, i per l’altra es va iniciar tot un procés de recollida de 
signatures, per presentar la ILP que ara és la Llei 24/2015.

L’APE és pot entendre com una organització que pretén fer incidència polític per a que les lleis siguin 
més justes; una organització que denuncia la mercantilització de l’energia que fan les multinacionals; i 
també una xarxa de suport i solidaritat entre les persones afectades per augmentar aquesta força.

(Autoria: C. Mayhew & R. Simmon(NASA/GSFC), NOAA/NGDC, DMSP Digital Archive)

Estats son els garants o els responsables de ga-
rantir aquests drets, han de ser els Estats els res-
ponsables de controlar i fer la gestió d’aquests 
serveis. Això s’ha de fer amb un control i parti-
cipació de la ciutadania, és a dir, amb una pos-
sibilitat de retorn a les persones usuàries. Això 
voldria dir acabar amb les factures opaques, la 
vulnerabilitat del consumidor degut a l’oligopoli 
energètic (a Espanya el sector de l’energia està 
controlat per cinc empreses), acabar amb les 
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“una qüestió vinculada a 
les condicions de vida de 
les ciutadanes ha d’estar 

també vinculada a la fun-
ció pública”

 
Com es va aconseguir la Llei Catalana contra  
la pobresa energètica? 

En el procés de la Llei va ser un treball duríssim de les tres organitzacions. Vam haver d’estudiar molt. 
Feia poc que la Generalitat havia aprovat el codi de consum que tenia unes disposicions cap a la PE, 
però ens semblaven insuficients, ja que només parlava de treva hivernal, i perquè no es parlava del 
deute. Ara mateix a ningú li poden tallar el subministrament (tot i que ho fan), però la família que-
da endeutada. Nosaltres pensem que la solució per aquest deute és que les companyies, ja que estan 
tractant amb un servei tant sensible com el de l’energia, si se’n volen lucrar, almenys que es facin res-
ponsables dels consumidors vulnerables, perquè ara mateix el que estan fent es externalitzar els pro-
blemes i internalitzar els beneficis. Estan demanant que sigui la funció pública qui pagui les factures 

de les famílies vulnerables, de 
manera que estem veient un 
traspàs de diners públics a em-
preses privades. És indignant! 

La llei prohibeix els talls, 
vam aconseguir que es declarés 
una treva absoluta, no només 
hivernal, i vam aconseguir que 
la companyia hagués d’infor-
mar-se de la situació del consu-
midor abans d’efectuar el tall, 
i vam aconseguir que la com-
panyia i la funció pública ha-
gin de negociar qui assumeix 
el deute. Aquestes son les dues 
mesures que no s’apliquen, ja 
que els companyies diuen que 
això és una feina de serveis so-
cials, però no entenen que hi 
ha molta gent que viu al marge 
dels serveis socials, i que la res-
ponsabilitat ha de recaure en la 
companyia perquè és qui n’ob-
té els beneficis. L’estudi sobre pobresa energètica i desigualtats de gènere s’ha fet combinant tècni-

ques quantitatives i qualitatives. (Autoria: APE): Activistes de l’Aliança contra la Pobresa Energètica en una de les seves accions.

24/2015 que, entre altres coses, prohibeix els 
talls de subministrament a les llars vulnerables. 
Creus que l’economia social i solidària ofereix 
alternatives reals al model energètic? 
Nosaltres creiem que sí, però seguim pensant 
que una qüestió vinculada a les condicions de 
vida de les ciutadanes ha d’estar també vincula-
da a la funció pública qui, d’alguna manera ha 
de poder regular aquest servei per poder oferir 
factures adequades a la renta i per poder garan-
tir una transparència de control real a la ciuta-
dania. Òbviament una funció pública opaca tam-
poc ens interessa, però, la manera d’aconseguir 
una cosa transparent és a través de la funció 
pública, perquè per definició els mecanismes de 
control son més grans.

 “Nosaltres entenem que es dona una situ-
ació de pobresa quan les persones veuen 
vulnerat el seu dret a tenir condicions de 

vida dignes i opcions de millorar-les” 

Amb quines imatges t’agradaria il·lustrar 
aquesta entrevista?
M’agradaria molt una imatge amb les compa-
nyes de l’APE fent alguna de els accions. I també, 
per parlar de la desigualtats globals, una de les 
imatges nocturnes de la NASA on es veu a on hi 
ha l riquesa energètica, almenys en la qüestió de 
consum. Un consum que, sovint, ve d’uns recur-
sos extrets de les zones fosques de la imatge. ¶
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Ignasi Parody
Ignasi Parody és President de la Fundació 
Trinijove

Els rostres de la pobresa a la Barcelona d’avui 
ens recorden insistentment la necessitat de mo-
bilitzar els màxims esforços per combatre les 
desigualtats que s’han vist augmentades en di-
ferències de rendes i esperança de vida d’uns 
districtes a d’altres.

Això no és un factor nou a la ciutat, l’Ajunta-
ment de Barcelona a través dels seus òrgans d’estu-
di i anàlisi ja parlava d’aquesta realitat a finals dels 
anys noranta. El que sí que ha canviat substancial-
ment és la major precarització de les condicions de 
vida dels treballadors i treballadores, així com les 
expectatives d’un futur millor pels fills i filles.

La globalització, la voracitat d’un capitalisme 
ferotge, la desinformació i mancances de refe-
rents, encara fan més necessaris articular acci-
ons i donar respostes des de la proximitat, fugint 
de dogmatismes i populismes.

L’Economia Social i Solidària és una resposta 
des de l’acció col·lectiva per millorar les condici-
ons de vida dels pobres; així ho vam entendre des 
de Trinijove a finals dels anys noranta, quan vam 
convocar una primera reunió a Trinitat Vella a 
la nostra seu a diferents organitzacions simi-
lars a la nostra per crear una entitat, Associació 
Catalana d’Empreses d’Inserció (ACEI) que do-
nés un impuls a la normalització de les empreses 
d`inserció a Catalunya.

Avui presentem aquesta edició del Parrac so-
lidari rememorant aquella revista elaborada per 
la Associació Intersectorial de Recuperadors de 
l’Economia Social (AIRES), l’altre xarxa d’em-
preses d`inserció en la qual també participàvem. 
Fruit de la fusió d’aquestes dues entitats, va néi-
xer l’actual Federació Catalana d’Empreses d’In-
serció (FEICAT). L’objectiu de la publicació és 
informar, opinar, reflexionar i visualitzar les ac-
cions i la vida de les empreses d`inserció.

Des de l’Observatori de l’Economia Solidària 
volem expressar el nostre agraïment a l’Ajun-
tament de Barcelona a través de l’Àrea del 
Comissionat d’Economia Social i Solidària per do-
nar l’impuls a aquesta iniciativa, així com a Pol·len 
Edicions per la seva implicació, compromís i dedi-
cació en l’elaboració d’aquest document. ¶

Ana Montoro
Ana Montoro és antropòloga i membre de 
Ràdio Trinijove

Parlar de la pobresa avui, en ple segle vint-i-u, on 
les noves tecnologies es mengen els nostres es-
pais de relacions humanes i socials, no és gens 
fàcil, però és necessari. Aquesta publicació que 
presentem porta el nom de El Parrac Solidari re-
cordant al Parrac,  la publicació de la plataforma 
d’inserció AIRES, (Associació Intersectorial de 
Recuperadors de l’Economia Social), una eina de 
comunicació i un referent dins del sector de les 
entitats de residus de Catalunya i de les empre-
ses d’inserció. Aquesta nova publicació vol inci-
dir en la realitat social dels més vulnerables i de 
les solucions que es donen des de les entitats de 
l’economia social i solidària, fent especial èmfa-
si en les empreses d’inserció. Personalment es-
tic molt contenta d’haver pogut impulsar aquest 
Parrac Solidari des de l’Observatori d’Economia 
Solidària (OES), ja que ens dona l’oportunitat 
de tractar amb profunditat temes rellevants de 
la societat actual, como  la pobresa, l’atur, la in-
serció laboral, el dret a l’habitatge, les desigual-
tats entre els barris, l’educació, entre d’altres. 
Participar d’una eina de comunicació dins del 
sector de l’economia social i solidària com un 
motor de transformació social, on persones ex-
pertes, educadors i educadores socials, gerents 
d’entitats socials i d’empreses d’inserció i po-
lítics puguin reflexionar i compartir opinions i 
idees per incidir en els possibles canvis socials, 
és necessari per poder passar de l’observació de 
la realitat a l’acció transformadora.

Per finalitzar vull donar les gràcies a totes les 
persones que han volgut participar en aques-
ta publicació i especialment al Comissionat de 
l’Economia Social i Cooperativa de l’Ajuntament 
de Barcelona per donar-nos  suport i a Pol·len 
edicions per col·laborar amb nosaltres des del 
disseny de l’esborrany fins a tenir el producte 
acabat i molt ben presentat. Gràcies de tot cor i 
espero que us agradi!!  

Llarga vida al Parrac Solidari!!!
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Gairebé totes les persones i tots els col·lectius 
que es senten còmodes o representades sota 
el paraigües de l’etiqueta Economia Social i 
Solidària (ESS) podrien aportar definicions dife-
rents al seu significat. La vitalitat del concepte, 
doncs, és precisament la seva capacitat d’acolli-
da. Podríem parlar de treball, consum, cultura, 
habitatge, agroecologia, política...

L’Ajuntament de Barcelona va crear, l’any 
2015, el Comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Consum, un ens pioner en el 
context europeu que, en el seu Pla d’Impuls pre-
sentat l’any 2016, proposava aquesta definició: 
“L’Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt 
d’iniciatives socioeconòmiques de tota mena, 
formals o informals, individuals o col·lectives, 
que prioritzen la satisfacció de les necessitats 
dels seus membres i/o d’altres persones per so-
bre del lucre; quan són col·lectives, la propietat 
també ho és i la gestió és democràtica; són inde-
pendents respecte als poders públics, actuen ori-
entades per valors com l’equitat, la solidaritat, la 
sostenibilitat, la participació, la inclusió i el com-
promís amb la comunitat, i són promotores de 
canvi social”.

Empreses d’inserció i Economia Social 
i Solidària
Les empreses d’inserció formen part de l’ESS, i 
el seu objectiu principal és la inserció social i la-
boral de persones que pateixen situacions d’ex-
clusió. Això ho fan mitjançant la contractació 
d’aquestes persones, entenent que un salari és 
l’eina primera que els permetrà gestionar una 
autonomia econòmica a partir de la qual acos-
tar-se a les esferes socials, culturals i polítiques 
de la societat.

A Catalunya hi ha 60 empreses d’inserció, 20 
de les quals operen a la ciutat de Barcelona. A 
Catalunya donen feina a 1.900 persones, de les 
quals, i segons dades del 2013, un 72% d’aquestes 
va aconseguir un lloc de treball a l’anomenada 

empresa ordinària. Al llarg de més de mig segle 
de pràctiques i experiències, les empreses d’in-
serció aporten a l’ESS un element particular de 
fer economia. 

La pol·linització com a metàfora
La pel·lícula Los lunes al sol del director Fernando 
León de Aranoa (2002) narra el drama de l’atur 
propiciat per la reconversió industrial que afectà 
zones de l’Estat espanyol com Galicia o Astúries. 
Els protagonistes, aturats en un marc de croni-
ficació de la seva situació, passen els “dilluns al 
sol”, sense opció de treballar. En una escena, un 
d’ells aconsegueix fer de cangur al fill d’un em-
presari de la ciutat, i aprofita per convidar-hi a 
tots els amics. El personatge Santa, interpretat 
per Javier Bardem, s’ofereix per anar a explicar 
el conte que ha d’adormir al nen, i el nen escull 
el conte de la Cigala i la formiga. El Santa s’in-
digna amb l’actitud de la formiga, que s’ha de-
dicat a acumular i després no vol compartir la 
seva riquesa amb la cigala. “Aquí no explica por 
qué unos nacen hormiga y otros cigala! Porque si 
naces cigala estàs jodido!” li diu al nen, que s’ho 
mira sorprès.  

La metàfora de la cigala i la formiga ha guiat 
algunes pràctiques econòmiques que han gene-
rat desigualtats. El polític Daniel Cohn-Bendit 
deia, en el seu llibre ¿Qué hacer? (RBA, 2010), el 
següent: “Tradicionalmente, se describe la acti-
vidad econòmica con una metàfora entomolò-
gica: la hormiga trabajadora y ahorradora y la 
cigarra epicúrea y malgastadora. Tengo la im-
pressión de que la mayoría de los economistes, al 
menos aquellos que aconsejan a los príncipes, no 
han terminado de salir de esa polaridad animal 
y moral: ahorrar o consumir, en una proporción 
más o menos fuerte, a escala individual o a esca-
la nacional. El Trabajo, visto desde esta perspec-
tiva, solo es un sacrificio de tiempo con el único 
objetivo de obtenir un ingreso que permita com-
prar bienes y servicios. “Cohn-Bendit prefereix 

L’Economia Social i Solidària, 
una aposta de llarg recorregut 
a Barcelona
Ja fa temps que les múltiples i diverses experiències i pràctiques de 
l’Economia Social i Solidària troben a la ciutat de Barcelona un marc 
espaial i social òptim per a desenvolupar-se. Com a resposta a situacions 
de pobresa, però també com a propostes per a satisfer les necessitats de 
les persones des d’una polifonia de possibilitats

Jordi Panyella Carbonell  @jordipanye | Jordi Panyella és editor

 Una de les vitalitats del concepte 
Economia Social i Solidària és precisa-
ment la seva capacitat d’acollida d’una 

gran multiplicitat d’experiències

un salari és l’eina primera que els permetrà 
gestionar una autonomia econòmica a par-
tir de la qual acostar-se a les esferes socials, 

culturals i polítiques de la societat

6 REPORTATGE

(Autoria: XES): La Fira d’Economia Solidària de Catalunya que es celebra cada tardor, és un bon aparador en veure com treballar, 
consumir, viure,...en el marc de l’ESS.
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bresa i, també, en la consolidació d’una societat 
més equitativa. Alexandre Jollien era un jove 
amb paràlisi cerebral quan va escriure el llibre 
Elogi de la feblesa (La Magrana, 2001). Amb l’úni-
ca perspectiva de treballar enrotllant cigarrets a 
un Centre Especial de Treball, Jollien explica el 
seu periple per acabar estudiant Filosofia i re-
flexionar sobre allò que és normal i allò que és 
anormal. L’elogi de la feblesa no és un relat “bo-
nista”, ni bucòlic, ni idealista, més aviat és un 
relat existencialista que reclama el paper de tots 
els subjectes possibles alhora de platejar pregun-
tes necessàries per a aquesta societat inclusiva. 

L’Ajuntament de Barcelona, pioner en 
la gestió municipal de l’ESS
L’Ajuntament de Barcelona va crear l’any 2015 
el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 
Solidària i Consum. En aquesta publicació, a les 
pàgines 38 a 41 trobeu una entrevista a Jordi Via, 
que n’ocupa el càrrec de responsable. Quan un 
organisme crea un comissionat d’aquestes ca-
racterístiques està fent una declaració d’inten-
cions de quin és el model socioeconòmic al que 
dona prioritat. 

Un any després de la seva creació, el Comis-
sionat va presentar el Pla d’impuls de l’Econo-
mia Social i Solidària per al període 2016-2019. 
Aquest pla té dos objectius principals: la promo-
ció i el reforç. En el marc de la promoció hi hau-

ria l’impuls i visibilització de l’ESS com a model 
econòmic alternatiu, i l’impuls i suport a nous 
projectes generadors d’ocupació estable i soste-
nible. En el marc del reforç, hi hauria l’enforti-
ment i millora de les realitats existents.

Tal com recull l’estudi L’economia social i so-
lidària a Barcelona (2016) encarregat pel mateix 
Comissionat i elaborat per Anna Fernàndez i Ivan 
Miró, a la ciutat de Barcelona hi ha 4.718 iniciati-
ves socioeconòmiques que, per la seva forma jurí-
dica, s’engloben dintre de l’ESS. Entre totes elles 
sumen més de 53.000 persones contractades, 
més de 100.000 persones voluntàries, més de 
500.000 sòcies de consum i 113.000 mutualistes.

Els objectius del Pla d’impuls de l’Economia 
Social i Solidària es concreten en les següents 
línies de treball: acompanyament i formació, fi-
nançament, intercooperació, comunicació i re-
lat, equipament i recursos, i territorialització i 
acció comunitària.  En total, el Pla preveu inver-
tir 24 milions i mig d’euros en els 4 anys que du-
rarà la seva implantació.

Tot i que el Pla no recull específicament una 
línia per a les empreses d’inserció, si que es tro-
ben reflectides en les seves línies d’acció en tant 
que operadores d’ESS. En l’estudi de Fernàndez 
i Miró, si que hi trobem un capítol específic, on 
s’explica el següent: “L’objectiu principal de les 
empreses d’inserció és facilitar la incorporació 
de col·lectius desfavorits al mercat de treball, 

una altra metàfora, la que utilitza l’economista 
Yann Mouliner-Boutang: l’abella. “...el valor de la 
abeja no radica en su producción de miel: por en-
cima de todo, poliniza. Es decir, que constituye 
uno de los eslavones fundamentales de la repro-
ducción de los vegetales.”

En resum: si la metàfora proposada és la de 
la pol·linització, estaríem parlant d’una forma 
d’activitat econòmica que, enlloc de prioritzar 
l’extractivisme, prioritza la reproducció de la 
vida. Una activitat que no és acumulativa sinó 
que és distributiva. 

Bon viure i caràcter transformador 
de l’ESS
En el Pla d’impuls de l’Economia Social i Soli-
dària que ha elaborat l’Ajuntament de Barcelona 
es diu que “L’Economia Social i Solidària és un 
àmbit divers configurat per un conjunt d’activi-
tats socioeconòmiques que beu de la influència 
del moviment cooperatiu. Independentment de 
la seva fórmula jurídica (o de la seva absència), 
les iniciatives que la conformen comparteixen 
uns elements comuns que defineixen el caràcter 
transformador de l’ESS: la gestió democràtica i 
participativa, l’orientació a les necessitats hu-
manes i el compromís amb la comunitat”. 

En el cas de les empreses d’inserció, recordo la 
historieta que m’explicà el politòleg Ricard Gomà 
quan era regidor a l’Ajuntament de Barcelona. Es 
servia d’un conte nicaragüenc que deia que l’An-
tonio, un infant de 10 anys no sabia llegir. El seu 
pare estava a l’atur, era alcohòlic i no tenia ac-
cés a cap tipus d’ingressos; la mare s’ocupava de 
5 fills més, i estaven a punt de patir una ordre de 
desallotjament. Calia lluitar per la plena ocupa-
ció, per fer efectiu el dret a l’habitatge, per situar 
les cures al centre de la vida, però mentrestant, 
deia, ensenyem a l’Antonio a llegir. La historieta 
serveix per a reflexionar sobre el caràcter trans-
formador de les empreses d’inserció que, al ma-
teix temps que ocupen a persones que pateixen 

situacions d’exclusió social i laboral, denuncien 
les condicions socials i laborals que les generen. 

Alberto Acosta és un economista equatorià 
que va presidir la darrera Assemblea Constituent 
del seu país entre els anys 2007 i 2008. La cons-
titució d’Equador és model i exemple per a molts 
països, però també per a moltes càtedres de te-
oria constitucional. Conceptes com els drets de 
la natura, la concepció d’un Estat plurinacional, 
conviuen amb aprenentatges de les cosmovisi-
ons indígenes. En aquest cas el Sumak Kawsay, 
traduït com a bonviure representa una oportuni-
tat per a imaginar nous mons1. És molt difícil re-
sumir el bonviure, però el desig de viure en har-
monia amb la comunitat i amb la natura seria 
una bona forma de començar. 

Recuperació: febleses i marginació
A Barcelona, Catalunya i a altres llocs del món, 
les empreses d’inserció van començar la seva tas-
ca econòmica en la gestió de residus. A Traperos 
Emáus de Nafarroa vaig trobar-hi en Gorka, un 
dels educadors, que deia: “nosaltres ens dedi-
quem a treballar amb les persones que la socie-
tat no vol, per a recuperar allò que la societat no 
vol”. Els residus apareixien com una oportunitat, 
i les empreses d’inserció ho van reconvertir en 
una proposta social i ambiental, ja que l’èxit soci-
al (la creació de més llocs de treball) anava acom-
panyada d’un èxit ambiental: augmentar els ni-
vells de recuperació de residus en materials als 
que es donava un nou ús. La feblesa, esdevenia 
fortalesa. Com més residus es recuperaven, més 
lloc de treball es creaven. 

Des d’aleshores han proliferat les botigues de 
productes de segona mà, però també les millores 
en la gestió de residus de grans ciutats, equipa-
ments o institucions. També les empreses d’in-
serció han diversificat les seves ocupacions, però 
sempre des d’aquesta premissa de maximitzar la 
recuperació. Això vol dir, també, repartir el tre-
ball, fer-lo millor, amb més cura, i amb un vincle 
amb la comunitat creixent. 

Si parlem de marginació estem parlant de 
marges, uns marges que volen esdevenir influ-
ència en la centralitat de la lluita contra la po-

1 ACOSTA, A. El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad 
para imaginar otros mundos. Barcelona. Icaria: 2013.

REPORTATGE

si la metàfora proposada és la de la pol·li-
nització, estaríem parlant d’una forma 
d’activitat que no és acumulativa sinó 

que és distributiva

(Autoria: XES): Imatge de l’Escola d’Estiu de l’Economia Solidària
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primerament per mitjà de l’ocupació protegida 
en aquestes empreses i després mitjançant la 
incorporació a l’anomenat mercat de treball or-
dinari. Segons estableix la pròpia llei del 2002, 
les Empreses d’Inserció actuen com a passarel·la 
per a les persones amb dificultats d’inserció so-
ciolaboral, contribuint a desenvolupar les seves 
aptituds professionals les quals els possibilitin 
accedir al mercat laboral ordinari. A més dels 
programes de formació i ocupació, les empreses 
d’inserció treballen en àmbits addicionals per a 
fomentar la igualtat d’oportunitats: garantir que 
els sistemes de protecció social siguin suficients 
i accessibles per a tothom i possibilitar l’exercici 
dels drets socials per part dels col·lectius desfa-
vorits (accés a habitatge, salut, educació...).” 

L’estudi, que ha servit de suport científic a 
l’elaboració del Pla d’impuls, també assenyala 
un seguit de reptes i necessitats per a les empre-
ses d’inserció en l’àmbit econòmic, legislatiu i  
organitzatiu, són aquests: 

 · Àmbit econòmic
Superar la marginalitat en el mercat, donada 
la intensitat en mà d’obra i els costos afegits. 
Campanyes públiques que comuniquin el va-
lor afegit dels béns i serveis comercialitzats per 
empreses d’inserció poden contribuir a millorar 
l’accés al mercat.
Necessitat de potenciar acords amb organitzaci-
ons empresarials que concretin i desenvolupin 
la responsabilitat social corporativa.

· Àmbit legislatiu
La insuficient implantació de la LISMI (més 

del 50% de les 50.000 empreses que haurien 
d’aplicar-la la incompleixen, segons la Federació 
de Centres Especials de Treball de Catalunya 
(FECETC) produeix un dèficit de milers de llocs 
de treball per a persones amb discapacitat que 
no s’han cobert. Els CET i les empreses d’inser-
ció juguen un paper fonamental en la inserció 
d’aquest col·lectiu, però és necessari que el mer-
cat compleixi la normativa legal.

Contradiccions legals: la Llei catalana del 2002 
i l’espanyola del 2007 es contradiuen en alguns 
aspectes i sobrecarreguen administrativament 
les EI (burocràcia inexistent en la lògica de mercat 
ordinari), afectant les estructures tècniques molt 
reduïdes i dificultant l’alliberament de recursos 
per abordar millors planificacions estratègiques.

REPORTATGE

al mateix temps que ocupen a persones 
que pateixen situacions d’exclusió social 
i laboral, les empreses d’inserció denun-
cien les condicions socials i laborals que 

les generen

(Autoria: XES): Les empreses d’inserció aporten a l’ESS alguns complements sobre la pràctica econòmica

Coopolis  —  www.bcn.coop
Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia 
Social i Solidària a la ciutat de Barcelona. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, 
s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball 
en cooperatives existents.

Sumant les capacitats del territori, de les administracions públiques i de les organitzacions de l’economia social i solidà-
ria barcelonina, Coòpolis vol esdevenir un espai de referència per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport 
en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives.

Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de gene-
ració d’ocupació i d’impacte social. Un laboratori per la intercooperació i l’enfortiment econòmic local. Una eina per cons-
truir ciutats cooperatives: els  nous territoris de la cooperació econòmica, social i solidària.

L’equip promotor del projecte està format per les cooperatives La Ciutat Invisible i Lacol, i per l’associació per a l’Impuls 
Cooperatiu de Sants.

Observatori de l’Economia Solidària — www.oesolidaria.org
L’Observatori de l’Economia Solidària (OES) és una associació sense ànim de lucre que té com a fi-

nalitat l’estudi, investigació i promoció de l’economia solidària com a model de desenvolupament econòmic basat en el 
respecte a la persona, amb una perspectiva de desenvolupament sostenible i com a mitjà de cohesió social i territorial. 

L’OES es va fundar l’any 2004 per un conjunt d’entitats i professionals experts en el tercer sector social i l’economia soli-
dària. L’objectiu principal és aprofundir en la investigació de l’economia solidària i promoure activitats per al seu desenvo-
lupament i aplicació al territori.

Per aconseguir-ho, potencia sinergies amb el món universitari, empresarial, de les entitats socials i de les empreses d’inser-
ció, amb qui col·laboren per a desenvolupar les seves accions bàsiques: formació, estudis, sensibilització, i projectes i serveis.

Xarxa d’Economia Solidària — www.xes.cat
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) es gesta en un procés iniciat a mitjans dels anys 90 entre coope-
ratives catalanes i brasileres. Les empreses i entitats que formem part de la XES són valuoses de cara a 

construir l’altre món possible en la mesura que són un laboratori on diàriament s’assagen noves formes de treballar, consumir 
i invertir, i que demostren a tothom que ho vulgui veure que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equita-
tives i sostenibles.

La Xarxa d’Economia Solidària intenta enfortir l’economia solidària des d’aquesta perspectiva transformadora. La XES impul-
sa el balanç social, dues col·leccions de llibres d’economia solidària, la intercooperació, la creació d’un mercat social i la vincula-
ció del sector amb els moviments socials, eines estratègiques, totes elles, per desenvolupar el sector.

Consideren que l’economia solidària no es la solució, en majúscula, que permetrà assolir un sistema econòmic més just, 
democràtic i sostenible; però sí que n’és una part que convindrà travar sòlidament amb d’altres. D’idèntica manera afirmen 
que sense economia solidària no hi haurà tampoc solució a la catàstrofe social i ecològica a què ens està precipitant, cons-
tantment, el capitalisme des de la seva creació.

Millores en la contractació pública: La Llei de 
Contractació Pública 30/2007 contempla la pre-
ferència en l’adjudicació de contractes, en igual-
tat de condicions, per aquelles empreses dedi-
cades específicament a la promoció i inserció 
laboral de persones en situació d’exclusió social. 
Però destina la possibilitat de contractes reser-
vats només als Centres Especials de Treball (CET) 
en la seva clàusula addicional setena.

· Àmbit organitzatiu
Potenciar el treball en xarxa: apostar per ex-
periències de gestió conjunta entre entitats que 
multipliqui equipaments, recursos humans i 
intangibles.

Necessitat de sistematitzar el coneixement 
adquirit i possibilitar la transferència, així com 
del desenvolupament d’entorns virtuals i plata-
formes tecnològiques dinàmiques.



La Fundació Privada Trinijove va iniciar la seva 
actuació en l’àmbit de la formació i la inserció 
sociolaboral l’any 1985 al barri de la Trinitat 
Vella de Barcelona. I a la Trinitat Vella seguei-
xen, però el disseny i la implementació de me-
sures i programes innovadors amb la finalitat 
de superar les situacions d’exclusió social que 
desenvolupen, els han portat a treballar tant al 
barri, com a l’aeroport i Al port de Barcelona, o 
al Centre d’Intercanvi de Mercaderies del Vallès.

Les activitats de Trinijove es dediquen tant a 
la prevenció, com a la pal·liació de les situacions 
d’exclusió, i això ho fan des de la convicció que 
la inserció social de joves, dones i aturats de llar-
ga durada només serà efectiva si està lligada es-
tretament a la inserció econòmica o salarial. No 
es tracta de donar ajudes o accions formatives o 
ocupacionals des d’una visió conjuntural, sinó 
des d’una visió de procés i tendint a l’autonomia 
de les persones.

Per això estan ampliant l’objecte social, apro-
fundint en la línia de promoure l’economia soli-
dària a Catalunya i essent la pròpia Fundació la 
que porti a terme tasques com a empresa d’in-
serció, oferint al mercat un conjunt de serveis i 
proposicions de treball amb l’única finalitat de 

donar ocupació a les persones més desfavorides 
de la societat.

Trinijove, Empres d’Inserció
Trinijove, Empresa de Inserció, S.L. neix per do-
nar una oportunitat als col·lectius més desfavo-
rits i aconseguir una inserció per via econòmi-
ca, sent la Fundació l’administradora única de 
l’empresa. L’objectiu de Trinijove, és fomentar la 
inserció de col·lectius en situació de risc d’exclu-
sió. Dins d’aquest àmbit, es realitzen tasques de 
medi ambient, jardineria, pintura i gestió de ca-
sals de gent gran.

Durant aquest temps s’ha consolidat com una 
empresa competitiva i amb valors socials que 
suposen un afegit de cara als serveis de qualitat 
que es porten a terme. En aquest sentit, la figura 
del tècnic d’inserció i del tècnic de producció són 
uns elements fonamentals de cara al bon desen-
volupament de les tasques i oferir un servei de 
suport i qualitat a les persones treballadores de 
l’Empresa d’Inserció.

Aquestes accions s’emmarquen en el si 
del  Programa de suport d’una persona dedi-
cada a l’acompanyament a la inserció i d’una 
persona dedicada a l’acompanyament a la pro-

ducció per part d’una empresa d’inserció  i del 
d’Ajuts a les empreses d’inserció per a la con-
tractació de persones en situació o risc d’exclu-
sió del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya amb el finançament 
del Fons Social Europeu de la Unió Europea.

La gestió de residus, la jardineria, i les 
tasques de manteniment
A Catalunya, moltes de les actuals empreses d’in-
serció es dediquen, o s’han dedicat, a la gestió de 
residus. En un origen, treballar revaloritzant allò 
que la “societat” ja no utilitzava permetia oferir 
una oportunitat laboral a persones que vivien si-
tuacions d’exclusió social. Alhora, es complia una 
funció ambiental, doncs s’evitava que aquests resi-
dus acabessin als abocadors o a les incineradores.

Trinijove, tres dècades de 
lluita contra l’exclusió
La Fundació Trinijove just celebrarà el seu 32è aniversari durant l’any 2017. Son més 
de tres dècades de lluita contra l’exclusió amb una clara voluntat local i emprenedora. 

Mar Carrera  @carrera_mar | Mar Carrera és periodista i editora
Jordi Panyella  @jordipanye | Jordi Panyella és editor
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Els projectes socials de 
Trinijove, acompanyant 
el canvi social 
La Fundació Trinijove té una àrea 
social molt potent, organitzada en 
cinc grans àmbits, Formació, Social, 
Infància i Família, Promoció Laboral i 
Emprenedoria. 

Formació 
Formació ocupacional: la fundació 

està homologada en soldadura oxigàs 
i soldadura mig/mag. Formen a l’any 
aproximadament 30 persones. 

Gestionen també una Unitat d’Esco-
larització Compa-rtida (UEC) de Santa 
Coloma de Gramenet amb joves de 14 
a 16 anys en edat escolar dins de l’en-
senyament obligatori. Són dues unitats 
amb un total de 30 joves.

Punt Formatiu Incorpora: són formaci-
ons a mida dissenyades amb empreses 
(cambrer/a de pisos, cambrer/a de res-
taurant. A l’any es formen 120 alumnes. 

Programa de Formació i Inserció (PFI) 
en auxiliar de fabricació mecànica, 
torn, ajust i soldadura amb joves de 16 
a 21 anys. Tenen uns 17 joves per curs 
escolar. 

En aquesta àrea també es realitzen 
altres cursos de formació mitjançant 
l’IRPF (Gestió de residus, manteniment 
d’espais públics i privats...). 

L’àmbit Social
El Centre d’Informació Juvenil: es 

dóna assessorament formatiu, laboral, 
jurídic o de recursos socials a 1200 per-
sones anualment.

Centre d’Art Social Comunitari: és 
un centre dirigit a col·lectius en risc 

d’exclusió social amb tallers de costura 
creativa, audiovisuals, música, etc. Hi pas-
sen una seixantena de persones a l’any.

Ràdio Trinijove: és una eina so-
cial, comunicativa i d’integració 
comunitària.91,6FM

Mediació comunitària mitjançant l’es-
port: la fundació gestiona set equips de 
futbol. Hi participen uns 80 joves d’entre 
14 i 21 anys del territori.

Aquesta àrea té també una línia de 
projectes europeus que treballa la capa-
citació professional de col·lectius de risc, 
l’absentisme escolar, etc. Finalment, tam-
bé es fan serveis a persones immigrades. 

L’àmbit d’Infància i Família 
El Centre Obert Neus Puig està adre-

çat a nens i nenes de P5 a sisè d’edu-
cació primària del barri de la Trinitat 
Vella. És un servei diürn, preventiu, fora 
de l’horari escolar, que dóna suport, 
estimula i potencia l’estructuració i el 
desenvolupament de la personalitat, so-
cialització, l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics i l’esbarjo. Diàriament s’atén una 
quarantena d’infants i les seves famílies 
respectives.  

El Servei d’Orientació i Assessorament 
a Famílies (SOAF) està pensat per acom-
panyar la millora del benestar personal, 
familiar i social de les famílies del barri 
de la Trinitat Vella i Baró de Viver arriba 
a una mitjana de 70 famílies. 

En els mateixos barris també Trinijove 
també impulsa el Pilotatge Pro Infància, 
dirigit a infants i adolescents d’entre 
0 i 16 anys de famílies en situació de 
pobresa o vulnerabilitat social. 

Finalment, també es brinda atenció 
jurídica gratuïta: arriben a unes 500 
persones i els temes són desnonaments, 
acomiadaments laborals, problemes 

de comunitat, herències, burocràcia, 
estrangeria, etc. 

Promoció Laboral 
En l’àmbit de promoció laboral la 

fundació disposa del Centre Especial de 
Treball (CET) per oferir una oportunitat 
laboral a una quinzena de persones 
discapacitades.  

A través del programa Incorpora 
s’atenen unes 400 persones i s’insereixen 
unes 120 al territori. 

Com a Trinijove empresa d’inserció 
tenen una cinquantena de treballadors 
que realitzen els serveis de jardineria, 
gestió de residus, obres i rehabilitació, 
soldadura, manteniment dels Punts 
Verds. L’objectiu és acompanyar-los per 
inserir-se a l’empresa ordinària.

La fundació també disposa d’una bor-
sa de treball i un club de feina.

Emprenedoria
El Servei de creació d’empreses o ser-

vei d’autoocupació ha acompanyat una 
cinquantena de persones que han creat 
el seu negoci. És un servei que disposa 
de diversos programes per complemen-
tar l’acompanyament prestat: Catalunya 
Emprèn, Educació Financera, Acció 
Formativa de Gestors en Economia 
Solidària i impulsen el Programa per a 
l’acompanyament a l’autoocupació i la 
creació d’empreses i finançament als 
Districtes de la Franja Besòs (Nou Barris, 
Sant Andreu i Sant Martí).

El Programa de Microcrèdits acom-
panya i fa el seguiment en la concessió 
de microcrèdits a persones en risc d’ex-
clusió financera. S’atenen anualment 
una vuitantena de persones usuàries, i 
es concedeixen una mitjana de 10-15 
microcrèdits. 

Trinijove és una empresa competitiva i amb valors socials que suposen un afegit de cara als serveis de qualitat que es porten a terme

En l’actualitat, la concepció social i popular 
del que son els residus ha canviat molt. Les em-
preses estan obligades a fer-ne una gestió res-
ponsable, i Trinijove ja ha esdevingut un trans-
portista autoritzat de residus. Això els permet 
oferir els seus serveis de recollida a l’aeroport de 
Barcelona, al port de la mateixa ciutat, o directa-
ment a les seus d’altres empreses o institucions.

Una segona línia d’inserció laboral és la jar-
dineria. On es treballen des del manteniment i 
la conservació d’espais verds, la neteja de boscos 
i la instal·lació de serveis de reg, i el disseny de 
jardins. 

I finalment, a través de l’empresa d’inserció 
realitza activitats d’arrenjament d’obres, pintu-
ra, manteniment de mobiliari urbà tant en obres 
públiques com privades.



l’ànima de la ràdio juntament amb la Cristina, el 
Guillem i tot l’equip de voluntariat que la nodreix 
i l’alimenta. Són unes 70 persones, l’eix troncal 
d’aquest altaveu de la comunicació social, mem-
bre de la Xarxa Antirumors de Barcelona.

Per la ràdio hi passa tothom: tots els projec-
tes de la fundació tenen un espai per a expressar 
els avenços i les dificultats que s’estan trobant 
en el seu camí diari. Per exemple, els usuaris i 
usuàries del Servei d’Autoocupació tenen el seu 
programa ‘Emprenedors Trinijove’, on expliquen 
l’estat dels seus negocis. 

Ràdio amb esperit professional   
L’any 2015 va ser el punt d’inflexió de la ràdio: 
calia professionalitzar-se, renovar-se i sortir de 
l’estudi i anar al carrer. Així ho van fer: un exem-
ple va ser la presència amb estand propi i pro-
gramació durant la Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya, tant el 2015 com el 2016. Com a emis-
sora professional, l’any passat van fer la presen-
tació de la temporada a Can Fabra. Una festa per 
presentar els continguts del nou any al costat 
dels padrins que fan possible la ràdio, el volunta-
riat i la xarxa social que hi participa. 

Un any 2016 que també els va compor-
tar el lliurament d’un dels Premis del Consell 
Municipal de Benestar Social als mitjans de co-
municació 2015 de l’Ajuntament de Barcelona, 
pel programa “Diversitats”, l’únic programa 
radiofònic del col·lectiu de la LGTB a la ciu-
tat de Barcelona, que s’emet cada dimecres 
de 10 a 12h a Radio Trinijove, al 91.6 FM i a la   
http://www.rtv-fm.com/ 

Ràdio lligada al barri 
La connexió de la ràdio amb el barri és molt gran. 
A Trinitat Vella, a més de celebrar la festa dels 30 
anys de la fundació a la Casa de l’Aigua, també 
van programar al juliol passat el festival de Ràdio 
Trinijove 2016 a la plaça de la Trinitat. Deu hores 
de ràdio en directe amb cantants joves, pallassos 
i activitats per a infants, intervenció d’entitats i 

equipaments com la Biblioteca del barri, teatre i 
vermut musical amb taller de tapes. 

Si li preguntes a l’Ana Montoro quin és l’es-
perit de la ràdio, no s’ho pensa dues vegades: 
“Crec que els joves tenen molt a dir i cadascú pot 
brillar amb les habilitats que té. Vull que siguem 
una família i que ens ajudem, que ningú es posi 
davant de ningú perquè tothom tingui el seu 
propi espai”. Així és Ràdio Trinijove. 

Ràdio Trinijove, 
un altaveu per a 
la comunicació 
social 
Entrar als estudis de Ràdio Trinijove és una aven-
tura: cada dia hi passa alguna cosa nova, en cada 
franja de 9 a 00h hi trobareu noves amistats, hi 
descobrireu músiques, noves narratives i molts 
dels projectes de la fundació amb seu al barri de 
la Trinitat Vella.

Rere els micròfons i la taula de so coneixem 
el Miki, un jove de 16 anys que porta tres setma-
nes de pràctiques i vol ser actor. També un es-
criptor del barri i mentre l’escoltem la ràdio rep 

una trucada del programa de la Maria Teresa 
Campos Las Campos per si podrien recuperar 
les emissions que el director de cinema Juan 
Antonio Bayona va fer a la ràdio als seus inicis.  
Els començaments de l’emissora van molt lligats 
als objectius de la fundació, que l’any 1985 obre 
portes a la zona Nord del Barcelonès i al barri de 
Trinitat Vella per ser un espai de formació i in-
serció sociolaboral dels i les joves amb especials 
dificultats, com ara l’atur, les drogues o el fracàs 
escolar. La ràdio va ser aleshores una eina per-
què els i les joves fessin els seus programes. 

Trinijove ofereix les instal·lacions i els mitjans 
perquè siguin els mateixos joves els qui dirigei-
xin i emetin els programes que fan. Però ara ja és 
molt més: és una emissora que vol ser un altaveu 
de l’economia social i solidària, una eina per la 
comunicació social, la nova creació i la inclusió.

“Som una ràdio a favor del canvi social per 
donar cobertura a veus diverses”, afirma Ana 
Montoro, la responsable d’aquesta emissora, 

1514 EXPERIÈNCIES “Hay que desligar el empleo de la supervivència”  
Zygmunt Bauman a La Vanguardia (16 de febrer de 2016) 

Una de les peculiaritats de la ràdio és la quantitat de connexions 
i retransmissions en directe que fa allà on hi ha moviment social

“Som una ràdio a favor del canvi social 
per donar cobertura a veus diverses”

L’estudi de Radio Trinijove, al barri de la Trinitat de Barcelona

Horari: de dilluns a divendres 
al 91.6 FM (24 hores)
Tel: 93 345 64 54
@: info@trinijove.org
Web: www.radiotrinijove.org/
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Com i per què què neix la fundació Trinijove. 
Al 1984-85 a Trinitat Vella hi havia un nivell 
d’atur d’un 33%, altres districtes de Barcelona, 
tenien un 10-13%. Hi havia també un fracàs es-
coltar molt alt i un fort nivell de consum d’he-
roïna i de cànnabis. Eren barris amb molta po-
blació jove. Davant d’aquesta realitat, un grup 
de veïns de gent jove del barri, gent de l’es-
glésia més humanista vam muntar Trinijove. 
Simultàniament van sortir més col·lectius de 
lluita contra l’atur. 
Trenta anys més tard, què ha canviat? 
Els indicadors són els mateixos. És l’etern re-
torn a les zones obreres dels mateixos proble-
mes, amb altres cares. Els nivells de gent jove i 
de fracàs escolar són alts encara ara, els d’atur 
es continuen triplicant. En canvi, el consum de 
drogues està molt generalitzat a tot arreu. El que 
sí que hi ha ara és una emergència de malalti-
es mentals en gent jove derivada del consum de 
drogues amfetamíniques que als anys 80 eren 
una excepció. L’any 2007 es dóna una transfor-
mació total de la geografia humana, amb l’arri-
bada d’una immigració massiva, i en canvi als 80 
era població autòctona. 
Davant d’aquesta situació, quines funcions 
desenvolupa Trinijove?
La primera funció és la formació, dotar la gent 
jove i del territori d’un perfil professional. En 
aquests anys hem format més de 10.000 perso-
nes. La segona és l’accés a l’ocupació, a través de 

generar ocupació per nosaltres mateixos, aju-
dar-los a l’autoocupació o amb la mediació. 
Com ajudeu a trobar feina doncs?
Juntament amb Engrunes i Formació i Treball, 
vam ser de les primeres empreses d’inserció que 
es van crear a principis dels anys 90 a Barcelona. 
Alhora, hem creat durant 13-14 anys una xar-
xa d’autoemprenedors de més de 150 persones. 
També portem deu anys coordinant el programa 
Incorpora de la fundació La  Caixa, fugint del mo-
del de les agències de col·locació privades lucra-
tives. I finalment estem treballant amb 70 nuclis 
familiars. Fem prevenció en temes d’infància, de 
malalties mentals en joves... I per últim hi ha la 
funció del desenvolupament comunitari, de tre-
ballar les connexions en el territori.
En la lluita contra la pobresa, quines potenci-
alitats teniu?
Trinijove som un model d’intervenció integral, 
territorial, autònom de les administracions pú-
bliques, un model de continuïtat en l’acció trans-
formadora. Aquesta és la gran potencialitat, 
que és un model envers els barris més fràgils i 
vulnerables.
Quins reptes?
Una feblesa és la mediocritat dels partits polí-
tics i els responsables polítics en els processos de 
partenariat que tenim amb ells. No em refereixo 
tant a les administracions perquè allà t’hi trobes 
de tot, ni tampoc vull generalitzar amb tots els 
polítics. Ara, en general trobo que els falta encar-

Ignasi Parody és el director de la Fundació Trinijove i té diversos 
càrrecs en les xarxes estatals i europees d’empreses d’inserció. 
Nascut a Cadis el 1964, va estudiar Treball Social i Dret. Parla 
lent, clar i sense pèls a la llengua: es nota que porta trenta anys 
treballant als barris, connectat amb la realitat social. Defensor 
acèrrim del model de les empreses d’inserció com a alternati-
va a l’assistencialisme, Parody reclama més interlocució a les 
administracions, i proposa més partenariats público-privats per 
lluitar contra la pobresa. Ens rep a Trinitat Vella, a la seu cen-
tral de l’entitat. 
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A mitjans dels anys 80 del segle XX, Ignasi Parody, fou un dels impulsors de Trinijove

Ignasi Parody: 
“Pots idealitzar els pobres, 
però això no vol dir que els 
ajudis. Fer-ho veritablement 
és posar el mirall davant de 
la persona”
Mar Carrera @carrera_mar |  Mar Carrera és periodista i editora.



carrer. No pot ser que de cinc dies n’arribis qua-
tre tard. No pot ser que cobris el sou i l’endemà te 
l’hagis gastat en escurabutxaques i hagis d’anar 
a demanar diners a la teva família o als serveis 
socials... Això no és educatiu”. 
Tot i el paper de les organitzacions, una admi-
nistració, amb un petit gest, podria canviar 
moltes coses. 
És cert. I el que transforma la realitat és actuar. 
Nosaltres treballem molt amb l’administració. 
Al Poblenou tenim un projecte per fer un centre 
gestor de residus tecnològics, de mòbils i ordi-
nadors. L’Ajuntament de Barcelona ha cedit una 
nau a Trinijove durant 30 anys per fer aquest 
projecte i ha posat 250.000 euros, la Fundació 
La Caixa ha posat, a través dels fons de caixes, 
400.000 euros, Ia Generalitat ens ajuden a vehi-
cular el projecte tècnic per obtenir l’autorització 
del centre de gestió de residus, i Trinijove ha po-
sat, de fons propis, 250.000 euros. És un exem-
ple de com l’economia social i solidària pot crear 
ocupació pels més vulnerables.  

A més de l’ajuda mútua, també hi ha compe-
tència entre les classes treballadores. Com es 
genera?
La incultura fa que el pobre sigui adversari del 
propi pobre per un ajut social. Això és dóna per-
què la gent que incidim en el treball social no ho 
sabem explicar bé, i també perquè des d’àmbits 
del populisme i de l’extrema dreta s’incuben 
aquests discursos dins dels col·lectius pobres. Es 
diu que és el “moro, el negro que viene a robar-
te lo tuyo”. Això ho vaig veure al nord de França 
fa 25 anys al Pas de Calais, on hi havia un bon 
model d’economia social i solidària. Actualment 
allà està liderant el Front Nacional. Quan un de 
cada dos joves francesos vota la Marine Lepen, al-
guna cosa va malament. A Catalunya ho hem de 

tenir en compte perquè no ens passi. 
Per això és molt important l’activisme i l’acció 
social. Ens quedem només amb els discursos so-
bre la pobresa des de la plaça Sant Jaume cap a 
Urquinaona, i no anem més enllà…No hi ha inci-
dència directa en barris com ara Baró de Viver, la 
Marina del Port Vell, La Pau, Trinitat Vella, Ciutat 
Meridiana, Torre del Baró…
Al perill de l’extrema dreta s’hi suma la crimi-
nalització de la pobresa per part de l’Estat. Hi 
estàs d’acord?
Una vegada un Catedràtic de Dret civil em va des-
mentir que el dret servís per crear justícia; ser-
veix per mantenir l’ordre públic. Si l’ordre públic 
vol dir mantenir l’estatus quo, és una cosa; si l’or-
dre públic és que hi hagi convivència en una co-
munitat, n’és una altra. Per què les presons estan 
plenes de pobres? Perquè veritablement hi ha un 
classisme en la concepció del dret i de la justícia. 
Un Blesa o un Rato o un Millet estan a casa seva, 
i qualsevol obrer o pobre per robar una tonteria 
estan a la Model o a Quatre Camins. Jean-Pierre 
Chevènement, alcalde de Belfort i ministre de 
Defensa amb Miterrand, em va dir una cosa im-
portant. “Si l’ordre republicà no el mantenim les 
esquerres, vindran altres a fer-ho”. 
En l’acció de Trinijove, i arran de la crisi, heu 
copsat un nou col·lectiu, l’anomenat precariat?
Hi ha una precarització molt alta del jovent, amb 
sous de misèria, horaris intempestius, contractes 
escombraries… També arran d’aquesta crisi hem 
vist gent treballadora que entren en processos de 
degradació i de marginalitat: no tenien relació 
amb els Serveis Socials, però ara n’han de tenir 
perquè tot el nucli familiar ha estat a l’atur. I tam-
bé hi ha la gent que s’ha quedat enganxada a unes 
hipoteques que no poden pagar i coses com ara 
l’ensenyament, l’accés a la cultura o l’oci familiar 
els queden en segon, tercer o quart terme. 
Cada matí quan et lleves i et mires al mi-
rall, d’on treus la força com a representant 
d’aquesta entitat?
La trec de la gent jove que traiem d’una situació 
de misèria i de dependència. Estem arribant a 
5.000 persones ateses a l’any i això és el que em 
dóna la força. I també me’n dóna saber que a la 
fundació tenim un equip compromès. 

¶
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“Un risc és que no siguem fidels als valors 
pels quals vam crear les entitats socials, 

que ens deixem enlluernar per l’àmbit de 
l’empresa o per cants de sirenes d’actors 

que no tenen a veure amb la pobresa però 
sí que hi interactuen”
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nar-se en la realitat, estar al dia, més interlocu-
ció i més humiltat.  
Un repte cap endins?
Un risc és que no siguem fidels als valors pels 
quals vam crear les entitats socials, que ens dei-
xem enlluernar per l’àmbit de l’empresa o per 
cants de sirenes d’actors que no tenen a veure 
amb la pobresa però sí que hi interactuen. 
Crear ocupació està molt bé. Ara bé, i tenint 
en compte que contribuïu a l’economia solidà-
ria, com fer-la de qualitat?
Hem de partir dels col·lectius en els quals in-
cidim: persones que no han trobat mai una fei-
na, amb un nivell d’absentisme alt, sense uns 
hàbits…Que les empreses d’inserció els donin 
una oportunitat de treball d’un a tres anys com 
a figura de trànsit, per mi això és un treball de 
qualitat. Ho és perquè està acompanyat d’uns 
educadors i estan fent una formació. Hi haurà 
gent que ve de l’àmbit de l’economia solidària 

que són molt puristes i diran: és que sou molt re-
formistes del sistema perquè en el fons això no 
és treball de qualitat; bé, depèn de per qui, no? 
A aquests col·lectius que se’ls acostuma a mirar 
amb una visió assistencial i en canvi amb l’em-
presa d’inserció poden tenir un contracte. 
Defenses l’empresa d’inserció com a manera 
de capgirar la visió benèfica de la pobresa. 
Crec que les empreses d’inserció són el pas més 
important que s’ha donat en aquests 30 anys en 
la lluita contra l’exclusió. A Catalunya només hi 
ha 50 empreses d’inserció i a Barcelona, 20 i són 
poques perquè sostenir-les no és fàcil. 
L’empresa d’inserció és una figura de treball i 
educativa. Tu pots idealitzar els pobres, però això 
no vol dir que els ajudis. Ajudar veritablement a 
vegades és posar el mirall davant de la persona. 
“No pot ser que tu faltis el respecte o amenacis 
al teu oficial, perquè en un altre lloc estaries al 
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“Trinijove som un model d’intervenció 
integral, territorial, autònom de les admi-
nistracions públiques, un model de conti-

nuïtat en l’acció transformadora”

Trinijove ha creat una xarxa de més de 150 persones emprenedores en els darrers 14 anys

“Les empreses d’inserció són el pas més 
important en els últims 30 anys de lluita 

contra l’exclusió”
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banda hi ha, com dèiem, la gestió dels RAEE, una 
tasca no tan afermada però amb perspectives de 
creixement. Per tal de desenvolupar-ho s’està de-
dicant un dels espais de Solidança com a Centre 
de Preparació per a la Reutilització (CPxR). Els 
treballadors i treballadores, en aquest emplaça-
ment, fan un procés similar al de la roba. 

Aquestes tasques, ens expliquen ja des de 
les oficines, es realitzen en un doble marc que 
ha regit Solidança des del seu naixement com 
a associació i fins el dia d’avui com a empresa 
d’inserció: es desenvolupa simultàniament 
–de forma entrecreuada– un eix d’inserció 
socio-laboral i un altre eix relacionat amb el 
compromís medioambiental. Aquest últim fet 
s’ha anat definint i desenvolupant fins a ser 
quelcom tangible que podem apreciar durant 
la nostra visita.

En l’eix socio-laboral a Solidança es defineixen 
com un pont entre els serveis socials i l’empresa 
ordinària. És molta, i cada cop més, la gent que es 
veu en una situació de risc d’exclusió social: per-
sones que no poden cobrir necessitats materials 
bàsiques, que tenen desestructuracions vitals i 
contextuals, falta d’autoestima o que carreguen 

a la motxilla els estigmes que 
els llança la societat. Aquest no 
és un estadi llunyà, com ens co-
menten, sinó una situació on 
tots podem arribar en determi-
nats moments per circumstàn-
cies molt diverses. Envers això 
la feina que es fa és d’acom-
panyament i orientació: cana-
litzar positivament i de forma 
constructiva aquestes mancan-
ces amb l’objectiu de creuar el 
pont i arribar a l’altre banda 
amb una capacitació i fortalesa 
personal renovada, experièn-
cia laboral i un important nivell 
d’integració social. 

La situació econòmica de 
crisi ha propiciat un context especialment di-
fícil on molta gent no té accés a una cobertu-
ra de les necessitats bàsiques, a la qual cosa 
Solidança ha reaccionat i segueix reaccionant 
de la millor manera: abastant cada cop més. Al 
2015 ja van ser 412 les persones ateses, gairebé 
triplicant les xifres que es presentaven al 2013. 
De cara al futur les expectatives son positives 
i la idea de Solidança és seguir treballant en 
la mateixa direcció, expandint-se en el sector 
de gestió de roba i consolidant la de RAEE per 
poder oferir noves places. A més s’està treba-
llant per afavorir la qualitat des de diferents 
perspectives. Així doncs, per exemple, es busca 
poder oferir titulacions oficials; és a dir, certi-
ficats de professionalització. 

Son temps d’enormes dificultats i, per tant, 
temps per assumir reptes importants. Marxem 
de Solidança amb la sensació de que ho estan 
fent, sense cap dubte. Hi ha molta gent treba-
llant i lliurant batalla a la desesperança i l’abati-
ment sense cap por i amb la nostra millor arma: 
la solidaritat.  ¶

Una de les apostes de Solidança rau en el tratament del RAEE, els Residus d’Aparells 
Elèctrics i Electrònics

“En l’eix socio-laboral a Solidança es 
defineixen com un pont entre els serveis 

socials i l’empresa ordinària”

“Al 2015 ja van ser 412 les persones ateses, 
gairebé triplicant les xifres que es presen-

taven al 2013”

20

La trajectòria avala la labor de Solidança, i avui la 
visitem sabent això però amb ganes de conèixer 
més. La seva tasca –per situar-nos– va començar 
fa ja gairebé vint anys a un antic molí paperer de 
Sant Joan Despí. Des d’aleshores hi ha hagut un 
procés de professionalització que ha esdevingut 
paulatinament, el qual va portar a que al 2006 hi 
hagués un canvi substancial: es va passar d’asso-
ciació a empresa d’inserció. Això no va compor-
tar transformacions en els patrons o la identitat 
inicial: segueix desenvolupant-se sense afany de 
lucre i treballant en base als valors i principis de 
l’Economia Social i Solidaria.

Però avui a Solidança no la visitem al vell molí 
industrial, sinó a Sant Just Desvern. L’antic em-
plaçament ha quedat com a botiga i s’està prepa-
rant per a ser també centre de formació. L’actual 
centre de treball, que funciona des de fa poc 
temps, sorprèn d’entrada per les grans dimen-
sions. A l’entrar ens expliquen el funcionament 

pràctic de les tasques que es desenvolupen, les 
quals poden dividir-se en gestió de roba i ges-
tió de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics 
(RAEE d’ara en endavant). 

La gestió de roba és la tasca més consolidada. 
L’espai que es dedica està ple de treballadors i 
treballadores que han recollit la roba –cosa que 
es fa diàriament– i que estan en procés de selec-
cionar-la, categoritzar-la i realitzar l’últim con-
trol de qualitat per tal de finalment preparar les 
bales de roba que aniran a les botigues. Allà es 
realitza l’última part del procés: la venta del ma-
terial per afavorir la seva reutilització. Per altra 

ENTITATS QUE RESPONEN A LA POBRESA

La gestió de roba és la tasca més consolidada de Solidança

Integració social i laboral i 
compromís medioambiental: 
una radiografia a Solidança
Toni García-Villaraco  | Toni García-Villaraco és politòleg.

“es desenvolupa simultàniament –de 
forma entrecreuada– un eix d’inserció 

socio-laboral i un altre eix relacionat amb 
el compromís medioambiental”
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zant tasques com contactar amb empreses o rea-
litzar/millorar el Currículum Vitae.

Un gran percentatge de la gent que comença 
amb Engrunes acaba el seu contracte però, tot i 
això, després no tenen fàcil l’entrada a l’empresa 
ordinària. Ens comenten que això no era així fa 
uns anys, quan els treballadors i les treballado-
res donaven aquest salt sense tants problemes. 
És d’ençà que va esclatar la crisi econòmica que 
s’ha anat complicant aquest procés i cada cop és 
més complicat accedir a un nou lloc de treball de 
forma directa. Les prestacions econòmiques i les 
aptituds adquirides suposen, en qualsevol cas, 
una millora substancial.

Des d’Engrunes  es planteja –com s’ha pogut 
apreciar fins ara– una forma diferent d’enten-
dre l’activitat econòmica i les relacions labo-
rals. Però tot i la tasca social i d’integració que 
es desenvolupa no es compta amb tot el suport 
que s’hauria de tenir per part de l’administra-
ció. L’empresa necessita d’activitat i, per tant, 
de l’adjudicació de licitacions públiques, per les 
quals es competeix amb empreses ordinàries 
amb un gran potencial econòmic. 

És per tot això que es demana que l’adminis-
tració s’involucri més amb la tasca d’integració 
establint i aplicant clàusules de protecció que 
asseguressin l’activitat amb un mínim d’adju-
dicacions públiques garantides. Es tractaria, 
doncs, de premiar a les empreses d’integració i 
fer una discriminació positiva en el seu favor, re-
compensant així la funció social. Això no és cap 
idea que es plantegi en abstracte, sinó que està 
ja contemplat a la legislació vigent. El problema, 
doncs, és de falta voluntat política. 

Tot i les dificultats que es plantegen i que van 
sorgint, Engrunes segueix treballant. Acabem 
la nostra visita amb el desig de que algú, d’aquí 
uns quants anys, miri les fotos actuals com avui 
mirem nosaltres les antigues. Això voldrà dir 
que Engrunes haurà seguit el camí del benefici 
social, tot desafiant les lògiques de benefici me-

rament econòmic. La recepta és clara –i neces-
sària–: ens hem d’incloure i hem de cabre tots 
i totes. ¶

“es pretén no només oferir una formació 
i una ocupació laboral, sinó recuperar 

d’igual forma certes competències socials 
i personals”

“es demana que l’administració s’involu-
cri més amb la tasca d’integració esta-

blint i aplicant clàusules de protecció que 
asseguressin l’activitat amb un mínim 
d’adjudicacions públiques garantides”

L’any 2017 Engrunes celebrarà el seu 35è aniversari

La legislació en matèria d’aparells elèctrics i electrònics i els 
seus residus (RAEE) obren un potencial de treball per a les 
empreses d’inserció
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Pujant a les oficines d’Engrunes veiem fotografies 
antigues, de fa molts anys, quan va començar la 
seva tasca. En veure-les ens interessem per elles 
i preguntem per la fundació del projecte. Va co-
mençar –ens diuen– al 1982, fa ja gairebé tren-
ta-cinc anys, impulsat per un grup d’eclesiàstics 
a Esplugues que en veure a gent pobre recollint 
deixalles –les engrunes que altres persones ja no 

volien o no utilitzaven– van decidir començar a 
treballar amb aquestes persones excloses de l’en-
torn social i laboral. Emfatitzen i fan el matís molt 
evident: treballaven amb els pobres, no pels po-
bres. Era una qüestió de solidaritat. 

Aquesta tasca de recollida de deixalles, que 
es feia de forma a-legal, va començar un procés 
d’ampliació i professionalització. Al 1993 es va 
decidir abordar el sector del manteniment d’ha-
bitatges i la construcció, al 1997 es va constituir 
Engrunes com a Fundació i al 2006, aprofitant el 
nou marc legal, va esdevenir empresa d’inserció.  
Ja podem veure, des del principi de la nostra visi-
ta, que s’ha fet via i hi ha hagut una línea evolu-
tiva molt important.

Avui en dia Engrunes manté la seva línea 
de treball, abordant principalment la gestió de 
residus i el manteniment d’habitatges i cons-
trucció. Tot i això s’està obrint, mica en mica, a 
un altre àmbit: la gestió de Residus d’Aparells 
Elèctrics i Electrònics (RAEE), el qual pot donar 
un nou potencial i ser una important via d’inser-
ció tenint en compte com s’està legislant aquest 
sector. L’essència, tot i els canvis, es manté in-
tacta: economia social, principis d’integració i 
preocupació per la sostenibilitat i la sensibilitza-
ció mediambiental. 

Demanem que ens expliquin la metodologia de 
contractació i de treball. Tot comença amb perso-
nes que son enviades pels serveis socials dels di-
ferents municipis on Engrunes realitza les seves 
tasques –Barcelona i voltants–, entre les quals hi 
ha un procés de selecció on es valora especial-
ment la motivació i la capacitat de mantenir una 
constància de dos anys, que és el temps estipulat 
en el contracte laboral que s’inicia. Durant aquest 
període es pretén no només oferir una formació i 
una ocupació laboral, sinó recuperar d’igual for-
ma certes competències socials i personals que 
es poden haver perdut o deteriorat. Els últims sis 
mesos de contracte comença a orientar-se la tas-
ca cap a l’entrada al món laboral ordinari, focalit-
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Molt més que 
engrunes: un 
camí cap a la 
inserció social 
i laboral
Toni García-Villaraco

“Emfatitzen i fan el matís molt evident: 
treballaven amb els pobres, no pels po-

bres. Era una qüestió de solidaritat”

El salt a l’empresa “ordinària”, en un context de crisis i precarit-
zació laboral, cada cop és més complicat
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la contratación como el disponer del educador/
educadora social es una realidad que ayuda a 
conseguir los objetivos propuestos. Según la pro-
pia ley el proceso de inserción solo se podía cul-
minar cuando la persona acompañada accedía a 
un lugar de trabajo en la empresa ordinaria.

Eran tiempos en que el mercado de trabajo te-
nía unas potencialidades muy superiores a las 
actuales. En aquellos años era posible encontrar 
trabajos fijos, cosa que ahora prácticamente es im-
posible y en todo caso la precarización de la con-
tratación ha llegado a cotas vergonzantes. Se nos 
ha llegado a plantear el problema que puede supo-
ner la contratación en la empresa de inserción con 
salarios superiores a los del mercado ordinario.

En aquellos años había bolsas de trabajo muy 
activas en los Ayuntamientos, en los Sindicatos, el 
mismo Servei d’Ocupació de Catalunya. En estos 
momentos, pero no ahora sino desde hace mucho 
tiempo, han desaparecido muchas de ellas.

Otra característica que se dió fue que cuando 
empieza el desguace del mercado laboral, los ci-
erres de empresas, los Eros, etc. los primeros que 
pasan a engrosar las filas del paro son las perso-
nas que se habían insertado antes pero que habí-
an tenido una vida laboral más débil.

Y cuando una persona que ha vivido estas si-
tuaciones de exclusión vuelve a la situación de 
antaño, seguro que algo muy fuerte se rompe, y 
si esa nueva/vieja situación se mantiene, seguro 
que el retroceso puede ser fatal.

Seguramente si cuando se da la creación de 
la ley de empresas de inserción hubiera habido 
la situación del mercado de trabajo actual, algo 
distinto habríamos intentado alumbrar, posible-
mente empresas con el objetivo de insertar en 
las propias empresas a las personas excluidas. 
Muchas veces habíamos teorizado que había un 
sector de la exclusión que no podía entrar en el 
juego de los contratos de inserción con el fin de 
realizar esa inserción en el mercado ordinario, 

que por su situación e historia deberían entrar 
directamente en empresas cuyo objetivo fuera 
precisamente integrar a estas personas de for-
ma que fuera todo en uno, contrato de inserción 
e inserción propiamente dicha.

La ley especifica los colectivos de inserción, 
pero desde que en el 2008 estalla la actual crisis, el 
aumento vertiginoso del paro en nuestro país, lle-
va a una situación de exclusión a un número muy 
numeroso de trabajadores que van al paro con una 
edad que les condena a no tener perspectiva de un 
empleo ni mucho menos como el que habían teni-
do antes. Muchas de estas personas que entran en 
el paro, a estas alturas han agotado paros, subsidi-
os y las pocas ayudas que se van recortando cada 
vez más, es evidente que han entrado en una situ-
ación de exclusión, tanta que han de recurrir a los 
comedores sociales o a las entidades de reparto de 
alimentos. Sin embargo el empleo que se está pro-
duciendo es muy precario, en tiempo y en salario, 
de tal forma que en estos momentos el tener tra-
bajo ha dejado de ser sinónimo de persona de clase 
media, el tener empleo es compatible con ser po-
bre, con no llegar a fin de mes, con no tener una 
capacidad para una alimentación adecuada. En es-
tas entidades de reparto de alimentos es frecuen-
te ver a personas que han estado en situación de 
exclusión, que se habían insertado pero que han 
vuelto a la situación de exclusión.

Es cierto que programas como Incorpora da 
un cierto juego y da posibilidades de contrata-
ción (yo diría que no menos precarias que las 
demás bolsas de trabajo) pero por eso el proble-
ma es la situación a que nos han llevado en ma-
teria de contratación: Convenios a la baja o con 
descuelgue de los mismos con bastante facili-
dad, contratos a tiempo parcial, o por horas, etc.

No estaría mal pensar, debatir sobre esta nue-
va situación y adecuar a la situación las medidas 
a plantear… ¶

“Ha llegado el momento de aumentar los salarios, que llevan años creciendo por debajo de la productividad” Mario Draghi 
citat a El País (27 de setembre de 2016) (http://economia.elpais.com/economia/2016/09/26/actualidad/1474916380_677832.html)

“si cuando se da la creación de la ley de 
empresas de inserción hubiera habido la si-
tuación del mercado de trabajo actual, algo 

distinto habríamos intentado alumbrar”

“en estos momentos el tener trabajo ha 
dejado de ser sinónimo de persona de cla-

se media, el tener empleo es compatible 
con ser pobre, con no llegar a fin de mes, 

con no tener una capacidad para una ali-
mentación adecuada”
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La inserción 
laboral hoy
Benigno Martínez | Benigno Martínez 
és membre de la Coordinadora contra la 
marginació de Cornellà

Es durante los años noventa, sobre todo a finales, 
cuando nos planteamos la necesidad de disponer 
de una ley sobre empresas de inserción. Se llevaba 
ya tiempo intentando dar trabajo a personas, por 
ejemplo sin techo, con la idea de que mediante el 
trabajo se consiguiera por una parte recuperar o 
adquirir hábitos que posibilitaran la contratación 
y por otra que esto sirviera para normalizar su 
vida. Durante años se estuvo persiguiendo estos 
objetivos pero sin que hubiera una ley que regula-
ra la contratación de estas personas.

A finales de los noventa se dio el primer inten-
to de crear la ley, pero se agotó la legislatura sin 
que se culminara el proceso.

De todas forma las empresas sociales que fui-
mos creando a partir de estas fechas, ya las crea-
mos previendo lo que en ese intento de creación 
se daba. Tan es así que empresas como Recibaix, 
la empresa que creamos desde la Coordinadora 
contra la Marginación de Cornellà justo en el año 
2000, cuando más adelante al fin se creó la ley 
solo hubo que añadir al nombre Recibaix, el títu-
lo “Empresa d’Inserció”.

Mientras tanto el funcionamiento tenía que 
ser el de una empresa normal y corriente. De 
esta forma quedaba en el aire tanto el tipo de 

contratación como la posibili-
dad de disponer de la figura de 
insertor laboral o del educador 
social. Esto suponía que para 
hacer una contratación para la 
inserción tenía que hacerse o 
con ayudas de las Obras socia-

les de las Cajas o a costa de la promotora de la 
empresa, si había medios.

No es hasta diciembre del 2002, que no se 
hace la ley para regular las empresas de inser-
ción... en Catalunya. Esta ley nos permitía crear 
verdaderas empresas de inserción, el problema 
era que las competencias sobre treball no esta-
ban traspasadas a la Generalitat, por lo que la ley 
en sí no tenía efectos económicos.

Es entonces cuando en AIRES (Associació Inter–
sectorial de Recuperadors de l’Economia Social), 
la plataforma de empresas de inserción, nos plan-
teamos la necesidad de ir al Registro que se crea a 
partir de la ley catalana y adecuar nuestras em-
presas a lo que preveía la ley y no es hasta el 2005 
que acordamos dar el paso y empezamos la consti-
tución de estas empresas propiamente dichas, pre-
sentándolas al Registro de Empresas de Inserción.

En contacto con la plataforma estatal tratamos 
de empujar para que se diera paso a la creación de 
la ley de empresas de inserción en el Congreso de 
los Diputados. Hubo un gran debate y se hicieron 
muchas propuestas para que la futura ley las reco-
giera. Ni mucho menos lo conseguimos totalmen-
te, pero creíamos que era importante el hecho de 
que tuviéramos la ley. Hubo algunos cambios con 
la catalana, por ejemplo en la catalana uno de los 
colectivos era el de las personas con discapacidad 
que no existía en la española. Por otra parte en la 
catalana se marcaba en un 30% el cómputo anual 
de personas en proceso de inserción cuando en la 
española es establecía un porcentaje superior, los 
tres primeros años el 30% pero a partir del cuarto 
tendría que ser al menos del 50%.

De todas formas la ley española no llega hasta 
diciembre del 2007. Es a partir de aquí que tanto 

LEGISLACIÓN

En el momento de la Lay Catalana de 
Empresas de Inserción, el modelo de 
la Coordinadora contra la Marginación 
de Cornellà, que era la propietaria del 
100% de Recibaix, E.I. fue tomado como 
modelo. Así, una entidad sin ánimo de 
lucro, controlaba la sociedad mercantil. 
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Menjador ca la Rosa, menjar 
ecològic
El Menjador ca la Rosa és una 
cooperativa de treball sen-
se afany de lucre que ofereix 
menjar ecològic, local, sa, amb 
valors socials i integrador de 
diferents dimensions de la 
persona. Això ho fan introduint 
a través del menú diari dels 
infants i altres col·lectius una 
cultura del menjar. Qualsevol 
persona que visités la Fira de 
Consum Responsable del Nadal 
2016, recordarà les seves delici-
oses croquetes. www.menja-
dorcalarosa.blogspot.com.es 

Cordada, excursionisme 
ecologista
Cordada és una Associació 
Excursionista i Ecologista nas-
cuda el 1994 amb la intenció 
de fomentar i practicar els 
esports de muntanya, amb un 
compromís en la defensa de la 
natura i una actitud solidà-
ria envers les problemàtiques 
socials. A més d’activitats 
guiades, disposen d’una Escola 
de muntanya i seccions espor-
tives. www.cordada.org  

Trèvol, missatgeria en 
bicicleta i neteja ecològica
Trèvol és cooperativa de treball 

fundada l’any 1984 que cerca 
la qualitat en una dimensió 
global pels serveis tant de 
Missatgeria com de Neteja, per 
les condicions socio-laborals 
i per la societat en general, 
aplicant el sistema cooperatiu 
amb sensibilitat ecològica. Son 
una cooperativa pionera en 
ecomissatgeria, tant en bici-
cleta com en vehicles elèctrics.
www.trevol.com  

Ordi Natura, llavors pel canvi
Ordi Natura és una empresa 
social dedicada a l’elaboració 
i envasat de diferents llavors 
alimentàries en la qual hi tre-
ballen en major part persones 
amb diversitat intel·lectual. 
Tenen per objectius el foment 
del treball just i responsable, 
alhora que l’oferta de llavors 
de sèsam ecològiques, a les 
quals afegeixen una gran va-
rietat d’altres productes, i que 
son ideals per a acompanyar 
tot mena de plats.
www.ordinatura.cat 

Fundació Trinijove, lluita 
contra l’exclusió
La Fundació Privada Trinijove 
va iniciar la seva actuació en 
l’àmbit de la formació i la in-
serció sociolaboral l’any 1985. 
Durant aquest temps ha treba-
llat activament en el disseny 
i la implementació de mesu-
res i programes innovadors 
amb la finalitat de superar les 
situacions d’exclusió social. 

Actualment coordinen una in-
finitat de projectes de forma-
ció, inserció laboral i atenció a 
persones en risc d’exclusió.
www.trinijove.org 

Sepra, prevenció de riscs 
Sepra és una cooperativa de 
treball dedicada als serveis 
de prevenció de riscs laborals 
acreditada que des de fa més 
de 15 anys treballa amb qualse-
vol empresa o entitat des de la 
proximitat, la confiança i uns 
alts nivells de coneixement. 
Per a Sepra, la salut i el benes-
tar de les persones i organit-
zacions esdevenen objectius 
estratègics prioritaris, tant des 
d’un punt de vista de producti-
vitat, com d’estalvi.
www.sepra.es 

Escoleta les Nòmades, centre 
educatiu
Les Nòmades és una escoleta 
cooperativa de criança com-
partida. Desenvolupen un pro-
jecte educatiu basat en l’edu-
cació viva, a partir del qual 
generar qualitat de vida per als 
i les infants, que se sentin feli-
ces i puguin desenvolupar-se i 
créixer en harmonia. El treball 
conjunt amb les famílies i les 
relacions col·laboratives en 
el territori, enriqueixen el 
projecte.
www.nomades.etcs.coop 

Més informació sobre la 
Xarxa d’Economia Solidària 
del districte de Sant Andreu a: 

http://xarxeslocals.xes.cat/
ca/xarxa-local/sant-andreu/ 
¶

 “Para nosotros pobre es el que no tiene comunidad. Y yo cada vez tengo más amigos en el mundo”  
José Mujica en una conferència davant d’estudiants de Santander (12 de novembre de 2016)

au
to

ria
: L

a 
Pe

ll 
de

 la
 C

iu
ta

t

Ateneu l’Harmonia, gestió 
comunitària
L’Ateneu l’Harmonia – Casal 
de Barri Sant Andreu- és un 
equipament social i cultural de 
proximitat que ocupa un dels 
edificis rehabilitats del recinte 
fabril de Fabra i Coats. El marc 
d’actuació és la gestió comuni-
tària, que estableix un treball 
en xarxa de les entitats i el 
veïnat, des de la promoció de 
la cultura, la creació i l’associ-
acionisme. Entre les activitats 
que acull, en destaquem la Fira 
Literal, de llibres i idees radi-
cals. www.ateneuharmonia.cat 

30 panxes, consum 
responsable
30 panxes és una cooperativa 
de consum autogestionada 
ubicada a la Sagrera que vetlla 

per un consum social i ambi-
entalment respectuós. Aquesta 
doble vessant pretén que els 
efectes del consum tinguin un 
benefici per a la salut, la soci-
etat i l’entorn. D’entre els seus 
objectius medi ambientals, en 
destaca l’aposta pels produc-
tes frescos, de temporada, i de 
proximitat, amb la voluntat 
d’incidència en el canvi de les 
lògiques de producció.
www.30panxes.wordpress.com

El Borró, consum responsable
Cooperativa de consum ecolò-
gic i responsable que es troba 
a les instal·lacions de l’Ateneu 
l’Harmonia que té per objectiu 
canviar els hàbits de les per-
sones a partir de consumir el 
que és necessari i no allò dictat 
pel Sistema. Això implica, ara, 
saber què ens menja i consu-
mir productes de proximitat, i 
satisfer les necessitats de ma-
nera responsable i sostenible.
www.elborro.blogspot.com.es 

Goteo, finançament popular
Goteo és una plataforma de 
crowdfunding (finançament 
popular) cívica i col·laborativa 
entorn d’iniciatives ciutada-
nes, projectes socials, culturals, 

tecnològics i educatius. La seva 
peculiaritat és el codi obert de 
la plataforma i la incidència en 
els projectes de cultura lliure. 
Actualment, han aportat la 
seva gota a la comunitat més de 
65.000 persones. A Sant Andreu 
hi trobem el node de Barcelona.
www.goteo.org 

La Pell de la Ciutat, espai 
públic, infància i 
participació
La Pell de la Ciutat és un col-
lectiu d’intervenció urbana, 
disseny d’espais, i creació de 
propostes, que treballa a partir 
de quatre àmbits: la participa-
ció, l’educació, l’urbanisme i 
la pràctica artística. Aplicant 
eines com la consciència cor-
poral, el disseny participat i les 
narratives audiovisuals, impli-
quen els i les infants en la de-
finició de propostes urbanes, 
especialment de l’espai públic. 

XARXES

ENXARXANT-SE a Sant Andreu. 

La Xarxa d’Economia Solidària ja disposa 
d’una xarxa local al districte de Sant Andreu
Jordi Panyella @jordipanye | Jordi Panyella és editor

Un dels objectius de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya és la creació de grups 
d’afinitat i acció, ja siguin temàtics o territorials. Per això, és una bona notícia que puguem 
parlar de la creació de la Xarxa Local d’Economia Solidària del districte de Sant Andreu. 
Actualment son 12 les entitats que en formen part, anem a conèixer-les.
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www.lapelldelaciutat.org 



29

tístiques, es cuida físicament i psicològicament 
i és capaç d´estimar. 2. L´entorn repressiu pe-
nitenciari que, com ha teoritzat amb agudesa 
Foucault, està molt pensat per a les funcions de 
vigilància i control però molt poc preparat per 
a la funció de reinserció social. 3. L´oportunitat 
que li ofereix una infermera del centre peniten-

ciari, que creu amb ell i l´estima fins arribar-s´hi a casar. I 4. L´actitud i posició del director del centre i 
dels diversos funcionaris amb una mirada més oberta o tancada davant de la nova parella.

La segona pel·lícula, Fuerte Apache (Mateu Adrover, 2007) s´inspira en un centre tutelar de menors 
amb règim obert dels voltants de Barcelona, rodejat d´un entorn natural i amb instal·lacions prou dig-
nes. Es mostra la vida quotidiana d´aquest centre, on les millores funcionals i materials d´aquests tipus 
de centres -amb instal·lacions esportives, tallers i aules d´estudi- no es corresponen amb la provisió de 
mestres i educadors, on abunden els interins i no es cobreixen les baixes que hi ha degut a la càrrega 
i a l´estrès laboral. De manera molt realista i sense caure en maniqueismes, ni amb discursos morals i 
pedagògics que recomanin consells i estratègies d´actuació, es mostra de quina manera s´ha de comba-
tre la delinqüència i la drogoaddicció d´uns nois que han crescut en els entorns de la pobresa, la vulne-
rabilitat i l´abandonament familiar, tot respectant els seus drets i procurant integrar-los a la societat. 
Es tracta de normalitzar les seves vides, però què significa aquest verb per aquests nois es pregunta un 
dels educadors? És molt interessant veure les diferents visions i rols dels educadors -idealistes, funcio-
narials i compromesos-. En aquest sentit, cal destacar el protagonisme de Toni, l´educador que entoma 
tots els “marrons”, que es posa en la pell dels nois, els escolta i sap interpretar els seus desitjos, però que 
també es desespera perquè veu que, quan és a punt de la jubilació, el que ha fet no ha servit de gran cosa. 
L´arribada, però, de Tarik, un noi magrebí del carrer, representa per ell una glopada d´aire fresc a la seva 
vida i la recuperació de l´esperança en la vida d´alguns d´aquests nois.

I la tercera pel·lícula, Hoy empieza todo (Bertrand Tavernier, 1999) recrea la vida d´una escola infantil 
que acull a infants de famílies afectades per l´atur i la pobresa de la Bretanya francesa. Es tracta d´un 
exemple reeixit d´escola inclusiva que tracta d´atendre totes les necessitats infantils que sovint no ate-
nen les famílies: alimentació, acolliment, escolta i tota mena d´ajuts per a la seva socialització. A través 
del director del centre es planteja el dilema de fins a quin punt l´escola i les persones educadores han 
de suplir les mancances familiars i socials. O, dit d´una altra manera, com s´han de coordinar mestres, 
educadors socials, assistents socials i altres professionals i agents socials dins del territori.

Un apunt final: la funció 
de qualsevol institució social i 
educativa -presons, centres tu-
telars de menors, escoles, es-
plais, tallers,..- és la de crear 
les condicions adequades per 
fer emergir les segones opor-
tunitats i perquè les persones, 
al llarg de la seva vida, puguin 
sortir del cercle de la pobresa i 
l´exclusió social. Vigotsky ens va 
ensenyar el camí: el progrés de 
les persones depèn sobretot de 
la qualitat i de la intensitat dels 
ajuts que es reben en qualsevol 
escenari social. ¶

“L’elaboració d’eines té poca transcendència si no va acompanyada de la capacitat de cooperar amb molts altres individus”  
Yuval Noah Harari al llibre Sàpiens (Edicions 62, 2014)

“A Hoy empieza todo es planteja el dilema 
de fins a quin punt l´escola i les persones 
educadores han de suplir les mancances 

familiars i socials”

“el progrés de les persones depèn sobretot de la qualitat i 
de la intensitat dels ajuts que es reben”

L´entorn repressiu penitenciari està molt pensat per a les funcions de vigilància i con-
trol però molt poc preparat per a la funció de reinserció social
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L’esperança (la determinació) 
en les segones oportunitats
Jaume Carbonell Sebarroja | Jaume Carbonell és periodista, pedagog, i col·labora 
habitualment amb el Diari de l’educació.

Els tres films de ficció que comentem tenen en comú quatre característiques: primera: es basen en 
fets reals. Segona: s´inscriuen en un context de pobresa i marginació social. Tercera: es creen les con-
dicions adequades per aprofitar les segones oportunitats per tal de sortir del pou de la misèria i de 
l´exclusió social. I quarta: intervenen persones que, amb la seva intervenció educativa, obren camins 
a l´esperança i a la reinserció social.

La primera pel·lícula: Horas de luz (Manolo Matjo, 2004) narra la història de Juan José García, con-
demnat a cent anys a un penal d´alta seguretat per tres assassinats, i per diverses fugues, atracaments 
i motins. Les circumstàncies familiars fa que neixi amb les cartes marcades. Però també s´explica 
com aquestes es poden capgirar quan el condemnat pren consciència del mal que ha fet i, a través 
de l´expiació, busca aprofitar una segona oportu-
nitat que l´ajudi a reincorporar-se a la societat. 
En aquest llarg i complex procés hi intervenen 
quatre agents interrelacionats: 1. El protagonis-
ta que, amb una forta dosi d´intel·ligència, disci-
plina i perseverança, tracta de canviar d´actitud, 
ocupa el seu temps en l´estudi i en activitats ar-

CINEMA I ECONOMIA SOLIDÀRIA

“Es tracta de normalitzar les seves vides, 
però què significa aquest verb per aquests 

nois es pregunta un dels educadors? al 
film Fuerte Apache”

Hoy empieza todo és un film que situa la necessitat de combinar el compromís educatiu amb una certa dosi d’activisme 
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trabajo, al mismo tiempo que es 
en estas actividades cotidianas 
en las que podemos desarrollar 
nuestra capacidad de cooperar 
y construir nuevos espacios de 
cuidado y creatividad, como 
por ejemplo las comunidades de 
cuidado. 

Recuperar la economía como 
instrumento popular, como po-
sibilitadora de recursos y satis-
facción de necesidades, como 
actividad humana sobre la que 
todas podemos opinar – y no 
sólo los expertos- es la propues-
ta que hace Nuria del Rio en 
Rescata tu dinero. Finanzas so-
lidarias y transformación social 
(Talasa Ediciones, 2003). A la 
vez que crítica las perspectivas 
monetaristas y el consumismo, 
presenta diferentes experien-
cias que formulan alternativas 
para la transformación social 
desde la economía y las finanzas 
solidarias. Anota también como 
la interdependencia es un as-
pecto que nos define, tanto soci-
al como económicamente, y que 
sin embargo es habitualmente 
olvidado por los economistas. 

En esta línea Amaia Pérez 
Orozco, economista feminista, 
expone en Subversión feminis-
ta de la economía (Traficantes 
de Sueños, 2014)  que la vulne-
rabilidad y la precariedad son 

condiciones básicas de la existencia que hay que 
resolver en común, porque somos interdependi-
entes. Sin embargo hay un conflicto capital-vida 
que dificultará el buen vivir dentro de los pará-
metros del capital. Desde una perspectiva femi-

“Cómo se llama una flor que vuela de pájaro en pájaro?” 
Pablo Nerdua a Libro de las preguntas

Nos necesitamos mutuamente y por eso es imprescindible crear dentro de la economía 
espacios de cooperación y solidaridad.

“En palabras de Federici resulta asfixiante 
que tareas y relaciones que satisfacen nu-

estros deseos se conviertan en trabajo”

nista, anticapitalista y ecologista, la autora re-
flexiona sobre unas relaciones económicas que, 
frente a la crisis sistémica, posibiliten una vida 
que merezca la pena ser vivida. 

Creer que somos seres autosuficientes es una 
falacia que nos aboca en un callejón sin salida. 
Nos necesitamos mutuamente y por eso es im-
prescindible crear dentro de la economía espaci-
os de cooperación y solidaridad. 

¶

Ernesto Che Guevara decía que la solidaridad 
consiste en correr los mismos riesgos, pero hoy 
en día el uso de esta palabra no implica necesa-
riamente este compromiso. Los significados que 
se le dan a la solidaridad, bien a través de defi-
niciones o de acciones, son variados e incluso 
pueden llegar a ser antagónicos. La entrada en la 
Real Academia Española habla de obligaciones, 
de créditos, de acreedores, de adhesiones a una 
causa o opinión. “La Caixa” dice hacer acciones 
solidarias con personas “en riesgo de exclusión 
social” (quizás algunos por haber sido deshauci-
ados por la misma entidad) y en su web anunci-
an, sin que se les caiga la cara de vergüenza, el 
servicio que ofertan de  alquileres solidarios. 

La solidaridad se ha lavado, o más bien se uti-
liza como pretexto para lavar fachadas. Pero este 
uso perverso del término no debería apropiarse 
del concepto. 

En Barcelona existen una gran variedad 
proyectos, en expansión, que se ubican dentro de 
lo que se conoce como economía social y solida-
ria ¿Qué ocurre cuando la solidaridad adjetiva a 
la economía? Para adentrarnos de manera teóri-
ca en este campo os sugiero un itinerario por al-
gunas lecturas básicas y sugerentes. 

En La dimensió cooperativa (Icaria editorial, 
2001) se expone que frente a la economía ca-
pitalista, la de las transnacionales y la especu-
lación, está la economía postcapitalista.  En un 
paisaje devastado por una economía de arrastre 
que adora al dinero, surgen, desde la resiliencia, 
brotes de una nueva manera de hacer empresa al 
servicio de las personas y no del capital. Frente a 
la eficiencia, la competitividad y la riqueza, que 
sólo dejan ver una dimensión de la realidad -la 
competición- es posible formular una economía 

que articule cooperación y competencia. La com-
petitividad deja fuera del debate público la pro-
ducción de bienes y servicios útiles, ecológica-
mente sostenibles y la distribución equitativa de 
los bienes. La confianza y la reciprocidad favore-
cen el buen funcionamiento de la economía, así 
en contraposición a la mano invisible se propone 
el cruce de manos invisibles.

Otro aspecto que es imprescindible valorizar y 
visibilizar para realmente poner en práctica una 
economía social y solidaria, es el trabajo de cui-
dados. Por ello, al hablar de “manos invisibles” en 
plural, no nos podemos olvidar de los cuerpos in-
visibles (o mejor dicho invisibilizados) que sosti-
enen la economía, sea capitalista, postcapitalista 
o social y solidaria. Por ello, el trabajo de cuida-
dos, realizado principalmente por mujeres, tie-
ne que estar en el centro, para que la solidaridad 
no sea excluyente. En Revolución en punto cero 
(Traficantes de Sueños, 2013), un compendio ar-
tículos de la feminista Silvia Federici, se aborda 
el trabajo de cuidados como un factor crucial en 
la explotación capitalista de las mujeres. Frente 
a ello, Federici propone la creación de comunes, 
es decir, nuevas formas de cooperación social no 
mercantilizadas, relaciones basadas en la solida-
ridad y la corresponsabilidad. En palabras de la 
autora resulta asfixiante que tareas y relaciones 
que satisfacen nuestros deseos se conviertan en 
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Lecturas para poner en 
práctica la economía social 
y solidaria
Aida I. de Prada  @Difracciones | Aida I. de Prada és sociòloga i editora

“En un paisaje devastado por una eco-
nomía de arrastre que adora al dinero, 

surgen, desde la resiliencia, brotes de una 
nueva manera de hacer empresa al servi-

cio de las personas y no del capital”



Quan arribes a la Direcció General, com et tro-
bes el país des del punt de vista de l’Economia 
Social i Solidària?
El primer que em trobo és una diversitat no coor-
dinada molt gran. En la definició de l’Economia 
Social (ES) trobem empreses participatives i de-
mocràtiques, amb fórmules jurídiques diverses, 
que tenen un objectiu clar de millora de l’entorn, 
de la comunitat i de les persones. Però d’això no 
tenim estructures organitzatives superiors que 
ho coordinin. 
És clar que tenim una Economia Social i Solidària 
(ESS) que son les Empreses d’Inserció (EI), que es 
conceptualitzen com a tals, que saben que són 
ES i actuen molt focalitzades a la millora de la 
inserció laboral de persones en risc d’exclusió. 
També tenim el món cooperatiu, que és molt am-
ple i que està ben organitzat i treballa molt bé. 
Tenim la Taula del Tercer Sector com a un gran 
operador/aparador de l’ES. I finalment, tenim 
els Centres Especials de Treball (CETs), que tam-
bé els ajudem des de l’àmbit de l’ocupació per a 
la diversitat.
Cada àmbit o sector té un problemàtica dife-
renciada, i ara ens trobem amb una situació de 
moltes oportunitats. La societat valora molt po-
sitivament l’ESS, la veu com una altra manera de 
fer economia, una altra manera de generar llocs 
de treball, de generar benestar en les persones... 
Venim d’una economia neoliberal tant salvatge, 
que el fet de posar les persones al centre, es va-
lora molt bé. Però en canvi, també es cert que el 
marc conceptual legal que tenim en aquests mo-
ments a Catalunya sobre l’ESS difumina excessi-
vament de què estem parlant quan parlem d’ESS. 
El perill que tenim en aquesta no-delimitació és 
que s’acabi considerant la Responsabilitat Social 

Corporativa (RSC) com a ES, i l’RSC és molt posi-
tiva, però mai serà Economia Social.
Com veus les Empreses d’Inserció?
Les EI són un model absolutament estratègic per 
a contribuir a la reducció de les desigualtats i do-
nar oportunitats a gent que està en risc d’exclu-
sió o en situació de pobresa extrema, però també 
és cert que encara és una estructura feble. Hi ha 
EI molt grans i molt potents, i totes en general 
treballen molt bé, però en tenim 60 a tot el pa-
ís...i per tant aquest tipus d’empresa que treba-
llen l’apoderament de la persona, que treballen 
l’autoformació a través de l’ocupació, que estan 
donant uns resultats de reinserció del 70% de les 
persones que passen per l’EI, necessitem que fa-
cin un engruiximent per a poder donar resposta 
a totes les necessitats.

Creus que l’ESS ofereix respostes a les situaci-
ons de pobresa?
Absolutament. L’ES ofereix respostes a la po-
bresa per dues raons. La primera és que és una 
empresa que està vinculada al benestar de les 
persones. Principalment vinculada al benestar 
de les persones que hi treballen, perquè és una 
empresa democràtica, però també té un objectiu 
social de millora de l’entorn on participa, i per 
tant, malgrat sigui una empresa que no es dedi-
ca a l’àmbit social, i es dediqui a qualsevol altre 
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“Avui, que ens 
tornem a trobar amb 
situacions de pobresa 
extrema, les propostes 
innovadores tornen a 
sortir del Tercer Sector 
i de l’Economia Social”

“La societat valora molt positivament 
l’ESS, la veu com una altra manera de fer 
economia, una altra manera de generar 
llocs de treball, de generar benestar en 

les persones...”

(Autoria: Generalitat de Catalunya): El Director General, Josep Vidal i Fàbrega

Josep Vidal i Fàbrega (Sant Gregori, 1973) és Director General d’Economia 
Social de la Generalitat de Catalunya. La seva trajectòria s’inicia en el camp 
de l’educació social. Treballà en una entitat del Tercer Sector que oferia ser-
veis d’atenció a persones en risc. També treballà a l’Àrea d’Acció Social d’un 
Ajuntament, amb temes de serveis socials, infància, joventut i immigració.

Jordi Panyella Carbonell* @jordipanye |  Jordi Panyella Carbonell és editor



sigui amb l’Administració Local o amb les enti-
tats d’ESS.
Tenim una línia molt clara de suport a les 
Empreses d’Inserció. Hem comprovat i han de-
mostrat que són un operador que genera apode-
rament i capacitats en les persones. Tenim una 
línia que en diem de mesures actives de foment 
de la inserció laboral, que seria l’esglaó previ a 
la contractació laboral, una etapa més formati-
va per a persones que, a part de la laboral, viuen 
algun tipus més d’exclusió. Gestionem la Renda 
Mínima d’Inserció, que actualment estem re-
plantejant-nos-la per adaptar-la a la realitat del 
país. I tenim el suport als Plans d’Ocupació per a 
que els Ajuntaments contractin a persones que 
pateixen situacions d’exclusió.
I després, a nivell general, te-
nim unes polítiques de su-
port a l’ES que són els Ateneus 
Cooperatius i els Projectes 
Singulars, que impactaran en 
la pobresa en el sentit de que 
pretenem canviar el paisatge 
de l’economia. Si som capaços 
de generar una xarxa d’em-
preses cooperatives al país que 
tinguin implementació territo-
rial arreu, ensenyant una altra 
manera de fer economia, ense-
nyant una altra forma de rela-
cionar-nos econòmicament i a 
nivell d’empresa, reduirem les 
desigualtats.
M’agradaria que escollissis, 
a part d’una teva, 3 imat-
ges per a il·lustrar aquesta 
entrevista.
La primera, una Empresa d’In-
serció o un Centre Especial de 
Treball. La segona, alguna foto 
del moviment obrer de princi-
pis de segle XX, que reflecteixi 
l’aliança entre persones per a 
millorar la vida. Si no ho fem 
nosaltres, si no fem nosaltres 
la millora de la vida quotidia-
na, no ens la faran els altres. I 
la tercera, una d’Esclatec, un 
CET punter en tecnologia que 

acaben d’inventar una cadira de rodes que mi-
llora substancialment la mobilitat. M’interessa 
perquè demostra que parlem d’un sector alta-
ment vinculat a la resolució de les necessitats 
de les persones. ¶

sector, sempre té una vessant de millora de la 
comunitat, i actualment això implica reduir les 
desigualtats i la pobresa. 
Una segona raó és que les fórmules específiques 
que majoritàriament es proposen per a la reduc-
ció de la pobresa en el món local sempre van de 
la mà de propostes d’entitats del tercer sector o 
d’entitats cooperatives o d’empreses d’inserció. 
I això no és casual. Les entitats del tercer sec-
tor, les empreses de l’ES, neixen en un moment 
en el que l’Estat no donava serveis socials a les 
persones, i elles els ofereixen. Un cop l’Adminis-
tració Pública assumeix part d’aquestes accions, 
algunes passen a ser prestadores de serveis, però 
amb un coneixement i amb una connexió amb 
la comunitat que va més enllà de la prestació de 
serveis important. Avui, que ens tornem a trobar 
amb situacions de pobresa extrema, les propos-
tes innovadores tornen a sortir del Tercer Sector 
i de l’ES. 
Quines línies teniu per a lluitar contra la 
pobresa?
Nosaltres, com a administració màxima d’aquest 
país, quan dissenyem polítiques que aborden les 
problemàtiques de pobresa només ho podem fer 
des de la proximitat, perquè passa als barris i als 
pobles. Per tant, qualsevol política que ens pla-
tegem no la pensem des d’una gestió directa de 
la pròpia Administració de la Generalitat, sinó 
que la plantegem en aliança amb el territori, ja 
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“necessitem que les EI facin un engrui-
ximent per a poder donar resposta a totes 

les necessitats.”

“les fórmules específiques que majori-
tàriament es proposen per a la reducció 

de la pobresa en el món local sempre van 
de la mà de propostes d’entitats del tercer 

sector o d’entitats cooperatives o d’em-
preses d’inserció”

(Autoria: Trinijove): Joves de la Fundació Trinijove

Magatzem de carros de transport de la central de la cooperativa de la Flor de Mayo, 
any 1908. Font: Centre Documentació Cooperativa – Fundació Roca Galès.

“Cadira de rodes dissenyada pel CET Esclatec que suposa una 
millora substancial per a la mobilitat” 
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Com et trobes la ciutat de Barcelona des de la 
perspectiva de l’ESS? 
Em trobo amb la ciutat que ja coneixia, i això vol 
dir que em trobo amb un àmbit molt divers. Des 
del tercer sector social, fins al món de les mutuali-
tats passant per economies comunitàries, coope-
rativisme... I ens trobem també amb unes posici-
ons diferents des d’un punt de vista de concepció 
i estratègia del que és el conjunt de l’ESS. Per una 
banda hi ha qui planteja la necessitat d’un capita-
lisme més decent, i per l’altra banda qui es plante-
ja l’ESS com a pràctica postcapitalista. 
L’ESS ofereix respostes a les situacions de 
pobresa? 
L’ESS s’alimenta de diferents pràctiques, i, tot i 
que insistim molt en la necessitat de que els va-
lors declarats es practiquin, deixa’m dir-te que 
ens interessen molt més les pràctiques que no les 
figures des d’un punt de vista jurídic. Dit això, a 
l’ESS hi coincideixen pràctiques que son de ca-
ràcter preventiu, pràctiques de caràcter pal·lia-
tiu, i pràctiques de caràcter transformador. La 
pràctica pal·liativa de les empreses d’inserció (EI) 
és claríssima. Però la seva potència apareix quan 

aquesta intervenció pal·liativa esdevé apodera-
dora i no merament assistencialista. 
Al Comissionat que encapçales i a l’Ajunta-
ment, quines mesures apliqueu per afrontar 
la pobresa?
Hi ha un compromís de caràcter global i transver-
sal per part del Govern en relació a minimitzar els 
efectes de la pobresa en el curt i mig termini, i en 
relació a crear condicions per a que es possibili-
ti un canvi de model socioeconòmic a la ciutat. 
Després hi ha un conjunt de mesures on operen 
diferents regidories i comissionats orientats en 
aquest sentit. 

Un exemple clar és el pla de barris. El pla de bar-
ris s’executa a barris i districtes on els indica-
dors d’emergència social son més preocupants. 

La trajectòria de Jordi Via Llop (1954) en el món de 
l’Economia Social i Solidària ve de lluny. És soci 
fundador d’Arç cooperativa, va ser president de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
(1991-2002), i impulsor de la Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya(2003). Per això no és estrany 
que, quan el nou equip de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona va fer una aposta per establir un marc 
d’intervenció sociopolítica des de l’economia so-
lidària li oferissin a ell encapçalar el Comissionat 
d’Economia Social i Solidària (ESS).

“hi ha qui planteja la necessitat d’un ca-
pitalisme més decent, i per l’altra ban-
da qui es planteja l’ESS com a pràctica 

postcapitalista”
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 Jordi Via:  
“La potència de les 
Empreses d’Inserció 
apareix quan la seva 
intervenció pal·liativa 
esdevé apoderadora 
i no merament 
assistencialista”
Jordi Panyella  @jordipanye | Jordi Panyella és editor Im
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entades a l’autoproducció i a l’autoconsum. No 
hem d’obviar el treball, però em de prendre en 
consideració que hem de crear condicions per a 
que el treball disponible es pugui repartir millor, 
i això haurà de comportar tendencialment una 
reducció d’hores treballades, i anar modificant 
la cultura pressencialista del treball i funcionar 
més en assumpció de responsabilitats. 

M’agradaria que escollissis 3 imatges, a part 
del teu retrat, que il·lustrin aquesta conversa. 
Aquesta és una revista del món de les EI que vol 
tractar, entenc, els temes de la pobresa en rela-
ció a la necessitat de trobar solucions de caràc-
ter estructural que les minimitzin. Des d’aquest 
punt de vista, necessitem que l’ESS no sigui per-
cebuda només com a pal·liativa, i molt menys 
coma pal·liativa assistencialista, i per tant, les fo-
tos que haurien de sortir aquí haurien de refor-
çar aquesta imatge d’eina potent des d’un punt 

de vista transformador.
M’agradaria que aparegues-
sin imatges de la Fira d’Eco-
nomia Solidària de Catalunya, 
de l’Instal Party de la Fira de 
Comerç Just i Banca Ètica; i do-
nat que les EI, que com totes 
les empreses, necessiten ven-
dre, i una de les línies de tre-
ball podria ser la d’esdevenir 
proveïdores de l’Administra-
ció Pública, alguna imatge que 
reflecteixi la possibilitat ober-
ta per les clàusules socials en 
la contractació pública. 

¶

 “No hem d’obviar el treball, però em de 
prendre en consideració que hem de crear 
condicions per a que el treball disponible 

es pugui repartir millor”

(Autoria: XES): L’ESS és una eina potent des d’un punt de vista transformador, i a la fira 
d’Economia Solidària s’hi troben desenes d’experiències

Indicadors en relació a la renda disponible, in-
dicadors en relació als nivells d’atur... I aquest 
tipus d’intervenció respon a un criteri d’inter-
venció en el territori de caràcter transversal 
que incorpora elements relatius a la millora de 
la qualitat de vida de les persones (temes de sa-
lut, educació...), que incorpora elements que han 
de fer possible una millora de la qualitat demo-
cràtica pel que fa a la participació, incorpora de 
manera explicita el suport i la facilitació d’in-
fraestructures municipals per ajudar tot aquest 
procés, i incorpora un concepte de desenvolu-
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“Hi ha un compromís de caràcter global i 
transversal per part del Govern en relació 
a minimitzar els efectes de la pobresa en 
el curt i mig termini, i en relació a crear 

condicions per a que es possibiliti un can-
vi de model socioeconòmic a la ciutat.”

(Autoria: SETEM Catalunya): L’Instal Party és una dinàmica per 
entrar a consumir, plenament, al mercat social

Les clàusules socials en la contractació pública esdevenen 
mecanisme de redistribució de la riquesa

pament econòmic associat al criteri de política 
econòmica general que és d’impuls d’una econo-
mia plural transformadora, on hi juga un paper 
l’ESS, la petita i mitjana empresa, i l’Ajuntament 
com a agent econòmic. 
Zygmunt Bauman va dir que ja no s’ha de vin-
cular la subsistència al treball. 
És evident que no tot el que ha de contribuir a que 
una societat sigui més sostenible i més equilibra-
da pot pivotar al voltant del treball. Però em sem-
bla imprescindible que el factor treball segueixi 
tenint una presència preeminent. Dit això, amb 
nivells d’atur estructural que arriben al 20-25% 
em sembla important que s’activin elements que 
tinguin a veure amb la renda bàsica, que s’acti-
vin dispositius que no culpabilitzin a la gent que 
està aturada, i que es potenciïn dinàmiques ori-
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