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Alguns centres de Barcelona han passat d'atendre 700 sense sostre a 1700 en
dos anys

Quan
explota la
bombolla
Jordi Molina

Cada dia es

generen cues

inacabables al

carrer Font Rodona

del barri del

Poble-sec. Un

simple cop d'ull

panoràmic és

suficient per imaginar què està passant en aquest punt de Barcelona, on

persones sense llar esperen el seu torn per agafar un tiquet que dóna accés a

una zona de dutxes i un menjador social. Eldebat.cat ha passat un dia en un

dels quatre centres diürns que hi ha a la ciutat que serveixen de punt de

partida per aquells que ho han perdut tot. Equipaments com el Centre de Dia

del Poble-sec, desbordats per la demanda creixent de casos d'exclusió social,

són l'últim recurs per a ciutadans que han pagat, amb escreix, les

conseqüències d'un model de creixement obsolet.

En dos anys, aquest centre barceloní ha passat de rebre 753 persones -any

2009 - a 1.700 en el que portem de 2011. Un augment que ha obligat a fer un

esforç extra al seu personal, que no ha incrementat, tot i demanar-ho, els

seus recursos en funció de l'augment de les necessitats. "Ens arriben usuaris

que responen a un perfil molt vinculat al món del totxo, sector greument

castigat per la crisi, que tenia uns bons ingressos i molt difícil de

reincorporar-se al mercat laboral a dia d'avui", ens explica el director de

l’equipament, Marc Laranga. I és que segons professionals del sector social,

la problemàtica té un origen socioeconòmic vinculat directament amb el

model de creixement del país, basat durant els anys que van precedir l'esclat

de la crisi en la construcció i l’especulació amb el sòl.

Víctimes d'un model obsolet

El representant d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), Xavier Orteu, ens

retrata un "procés d'empobriment accelerat" en sectors molt determinats de

la societat. Segons Orteu, que dirigeix l'entitat Insercoop, la pèrdua de treball

de les classes més humils suposa una profunda sacsejada en la vida

d'aquestes persones. "Es genera un efecte dòmino que comença en l'àmbit

laboral, segueix en el familiar, desemboca en un conflicte social i acaba, en el

pitjor dels casos, en un problema sanitari o clínic". Orteu insisteix que el repte

no és trobar de nou el treball d'abans, sinó preparar aquestes persones

perquè tornin a ser actives i puguin superar la seva crisi personal. "Si pensem

que sortirem de la crisi mirant la borsa i sense comptar amb tota aquesta

gent, és que no hem entès res de res", conclou.

El miracle espanyol 'no tenia sostre'

L'anomenat 'miracle espanyol' va ser un miratge. Paletes, lampistes,

electricistes, camioners, vidriers, fabricants de portes, bigues, lavabos i rajoles

configuren el nou perfil de pobresa que detecten els treballadors socials i els

educadors de carrer. "El que havia de ser un dret d'ús, com és l'habitatge, es

va convertir en un refugi financer", ens explica l'economista i sociòleg, Manel

Garcia Biel, que nega -com assenyalen alguns sectors- que es pugui culpar la
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ciutadania del seu sobreendeutament. "Els governs -primer del Partit Popular

i després del PSOE- han tingut una gran responsabilitat política, fomentant la

idea errònia de creixement quan en realitat es consolidava un estat de falsa

riquesa". García Biel assenyala, també, les entitats bancàries, que van facilitar

el crèdit a la recerca de grans beneficis, i el governador del Banc d'Espanya,

que no va actuar per posar remei a un model basat únicament en el consum.

Avui, segons dades de l'Associació d'Afectats per Embargaments i Subhastes

(AFESA), es calcula que el 2015 s'hauran executat més de 700.000

desnonaments dels quatre milions d'hipoteques signades entre 2004 i 2008,

els 'dolços' anys de l'anomenada "bombolla immobiliària". Mentrestant i

segons els càlculs del Programa Mundial d'Aliments i la Taula del Tercer

Sector de Catalunya, un milió i mig de persones -un 20,4% del total de la

població- es troben per sota del llindar de pobresa. Cal afegir, a més, que fins

a un 20% dels 34.000 perceptors del PIRMI han deixat de cobrar aquest ajut,

una de les mesures més polèmiques de tota la política de retallades de la

Generalitat. I és que el nou marc polític que s'obre després del 20-N, on el

Govern de CiU ha sortit legitimat, i el del PP ho té tot a favor per aplicar el seu

ventall d'ajustos, fan que el panorama sigui, segons els experts,

"estructuralment crític".
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Antoni Ferret:Aquesta imatge i altres que es veuen de veritat és una ve... la

veritat:I quan peti la bombolla del fastigós turisme per saturació h...
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