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OBJECTIU I TASQUES

LA IDEA

Sembla  que  ens  hem oblidat  del  Tractat  de  Maastrich  (1992)  i  del  seu 
calendari d’actuacions i d’avaluacions. L’origen.

L’anomenada crisi és induïda i cal difondre les teories  explicatives del com 
s’ha assolit aquesta fita. Amb elles es fa palès que no hi ha temporalitat 
–allò d’un període a superar- ni tampoc hi ha cap fatalitat –allò de són els 
cicles  inevitables  del  capitalisme-  .  Ambdues  s’adrecen  cap el  veritable 
objectiu d’abastar  un més gran marge de tolerància no pas d’acceptació 
davant de les retallades planejades el 1992. Una novel·la il·lustrativa dels 
mecanismes de poder, pot ser La apelación de John Grisham (Plaza&Janes, 
Barcelona, 2008)

Sense deixar a banda la qüestió de qui guanya amb les privatitzacions, allò 
que més ens  pertoca  esdevé la  reducció  sobtada  de  la  qualitat  de  vida. 
L’empobriment mitjançant  la davallada del “salari social”: ensenyament i 
sanitat universals, equipaments municipals... i, alhora, en conseqüència, la 
reducció pràctica del salari davant de la necessitat de fer-hi front des d’ell a 
aquestes despeses abans incloses al paquet públic.  

A més a més de l’enriquiment d’una minoria, la pèrdua de qualitat de vida 
representa un mitjà de  reducció de població  amb particular incidència a 
tres  sectors  colpejats  en  escreix  per  la  pobresa:  els  malats  crònics,  les 
persones que viuen soles i les persones grans. 

CONCEPTE DE POBRESA

La del Panel de Desigualtats de Catalunya (PaD): “Un nivell d’ingressos 
per sota del 60% de la renda mitjana catalana”. En altres paraules, famílies 
que no tenen prou ingressos per cobrir les necessitats bàsiques.

Aquesta definició –una entre d’altres- serveix als sociòlegs especialitzats en 
polítiques socials per a dissenyar-les. Llevat d’això, la idea més difosa des 



del mateix Ajuntament és la següent: els pobres són avui els sense sostre 
–pidolaires- amb nombre de 600 a ciutat. La resta no són “pobres”, passant 
un  “mal  moment”  i  són atesos  com a  tals,  és  a  dir,  no  fent-los  perdre 
“dignitat” afegint-los a la cua dels pidolaires: un tractament més discret a 
l’hora  de  facilitar-les  tiquets  d’apats  o  targetes  per  a  comprar  al 
supermercat. Fugir de la taca social de l’exclusió. 

OBJECTIU DE LA COMISSIÓ

Fer palès des de l'Assemblea el descrit als paràgrafs anteriors, elaborant, si 
en cal, un plànol del seu impacte al barri. 

Aquesta  iniciativa  no passa  pas,  necessàriament,  per  l'assistència  social, 
tasca, per altra banda, dels serveis adients de l'Ajuntament.

TASQUES DE LA COMISSIÓ

Són dues:

– Assimilar la part d'interès per a nosaltres dels estudis tipus PaD.

– Difondre  abastament  la  finalitat  última  de  l'empobriment  de  la 
població: la seva reducció.

Aquesta segona es manifesta en tres eixos:

– L'ensenyament: menys qualitat, més atur juvenil.

– La llar: poc protegida legalment especialment davant dels bancs.

– El treball:  necessari  però no suficient  per  a  viure'n,  atesa la  seva 
precarietat.
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