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Dia Internacional contra la Pobresa. Entitats i administracions alerten de la creixent invisibilitat de la gent sense recursos

Treballar no assegura deixar
de ser pobre en el segle xxi
La Taula del Tercer
Sector va celebrar a
L’H l’acte central del
Dia Internacional
contra la Pobresa
La seu de l’Associació Educativa
Itaca va ser l’escenari d’aques·
ta celebració. Durant l’acte, el 17
d’octubre, representants de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social
a Catalunya, de la Generalitat, de
l’Ajuntament i d’Itaca van reclamar
la persistència en la lluita contra la
pobresa, tot evitant que la sensació
que s’ha superat la crisi invisibilitzi
les persones que la pateixen.
Enric Morist, president de la Tau·
la d’Entitats del Tercer Sector Soci·
al, explica que ara ja “no està havent
un eixamplament de la pobresa,
però hi ha més profunditat”. S’ha de
canviar, doncs, el focus d’atenció. El
tinent d’alcaldia de Benestar i Drets
Socials, Jesús Husillos, comentava
en aquest sentit que avui dia “tenir
un lloc de treball no garanteix sortir
de la situació de pobresa” a causa
del baix nivell de sous en moltes
feines. I aquest nivell d’ingressos
precari es pot seguir entenent com
a pobresa.
El dels joves és un dels col·

El director de l’Associació Educativa Ítaca, Felipe Campos, parla durant l’acte de la Taula del Tercer Sector en el qual actuaven com a amfitrions

Infants, dones i joves,
com a col·lectius
més vulnerables, van
estar en el centre dels
discursos de l’acte

lectius vulnerables en aquest sentit.
Morist adverteix que “no podem
condemnar tota una generació a no
tenir feina o a viure d’un subsidi”.
Felipe Campos, president del
Consell de la Joventut i l’Esplai de
L’Hospitalet i director de l’Associa·
ció Educativa Itaca, defensa el col·
lectiu amb el qual treballa més di·

rectament i en el qual s’ha focalitzat
enguany el Dia Internacional contra
la Pobresa: la infància. Campos
afirma que “els nens no són pobres,
[sinó que] viuen en contextos de
pobresa, estan patint la privació de
drets, a un habitatge digne o a una
alimentació saludable”.
El secretari d’Afers Socials i Fa·

mílies, Cesc Iglesies, creu que la
pobresa també té “rostre femení”,
i adverteix que “els majors de 65
anys són avui més pobres que ahir”,
en al·lusió a altres dos col·lectius
vulnerables. També es va destacar
el paper important que té en aquesta
lluita l’inici de la renda garantida de
ciutadania. y

Participació. Durant set dies la ciutat s’ha omplert de tallers, exposicions i xerrades per celebrar la Setmana de la Solidaritat

L’H s’aboca a la
sensibilització
amb els refugiats
Del 23 al 30 d’octubre la ciutat ha
estat immersa en la celebració de la
Setmana de la Solidaritat, impulsada
per Espai de Ciutadania i Creu Roja.
Sota el lema Volem acollir ara! s’han
organitzat exposicions, xerrades, ta·
llers i representacions amb l’objectiu
de sensibilitzar la ciutadania sobre la
tragèdia humana que viuen les per·
sones refugiades. “Creiem que hem
aconseguit arribar a persones que
desconeixien el tema”, ha explicat
Enric Roldán, d’Espai de Ciutadania.
La comunitat educativa ha tingut
un paper molt destacat durant la
Setmana. Una cinquantena d’esco·
les, instituts i esplais han recollit la
mirada dels infants i joves a través
de diferents projectes i de l’elabo·
ració de textos, dibuixos i cartes,
que s’exposen al Barradas fins al 17
de novembre. Després s’editarà un
llibre que reculli tota la tasca realitza·
da. “La resposta de les escoles ens

Infants de l’Esplai Xixell van
participar en la cloenda de
la Setmana de la Solidaritat

ha emocionat molt. Ens hem adonat
que els nens no entenen per què no
es poden acollir aquestes persones,
hi ha una sensació d’impotència. Si
els adults fossin com els petits que
tenim a la ciutat, tot seria diferent”,
ha afegit Roldán.

Petits i joves han
fet cartes i dibuixos
per mostrar la seva
mirada sobre la
situació dels refugiats
Els set dies d’activitats de la
Setmana de la Solidaritat van clou·
re amb una nova concentració a
L’Acollidora on van participar els
alumnes de l’Escola de Música i del
grup Plàudite Teatre, i on infants de
l’Esplai Xixell van llegir els textos que
han treballat a les aules. y

Dibuixos dels escolars de L’H dedicats a les persones refugiades

