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Està sortint Catalunya de la crisi econòmica?

Un informe de les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
publicat la darrera setmana de juliol apunta que, tot i que algunes
dades fan pensar que es comença a sortir de la crisi, “l'escenari
postcrisi que es dibuixa no és gens esperançador”.

Sergi Picazo

Després de set anys de crisi, el Govern català i l’espanyol asseguren que les darreres xifres
macroeconòmiques mostren la llum al final del túnel. L’atur a Catalunya ha baixat de 69.700
persones durant el segon trimestre de 2014, la qual cosa suposa un 8,3% menys respecte al
trimestre anterior. El dèficit públic està reduint-se a marxes forçades. Arriben inversions
estrangeres a Catalunya. L’Estat ja no pateix gaire per la prima de risc. Teòricament, la teràpia de
xoc, basada en l’austeritat pressupostària de CiU i del PP, començaria a donar resultats. Tanmateix,
un informe de les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), publicat la darrera setmana de juliol,
apunta que, tot i que algunes dades fan pensar que es comença a sortir de la crisi “l’escenari
postcrisi que es dibuixa no és gens esperançador”.

Per què?

Bàsicament, perquè les “bones xifres” d’avui són encara molt pitjors que les “xifres
dolentes” del novembre de 2010. Els quasi quatre anys de Govern d’Artur Mas a la Generalitat
deixen Catalunya amb unes xifres economicosocials, sempre segons fonts oficials, pitjors encara que
les de l’últim any de Govern tripartit del PSC, d’ERC i d’ICV-EUiA. CiU, però, sempre s’ha queixat
que les xifres d’atur, de pobresa o de deute públic s’han d’atribuir a l’herència rebuda del Govern de
José Montilla. Però la crisi econòmica no ha permès ni un sol respir al Govern d’Artur Mas.

http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2014/07/INSOCAT_num4_juliol2014_informeECAS_vreduida.pdf
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Així doncs, l’informe d’ECAS denuncia una preocupant situació d’“augment de la precarietat
laboral i de les desigualtats” i l’aparició d’un “nou col·lectiu de treballadors pobres”. Un
12% dels treballadors va cobrar el salari mínim interprofessional (645 euros mensuals), de manera
que augmenta aquest percentatge en quatre punts respecte al 8% que el cobraven el 2008. La taxa
d’atur de llarga durada a Catalunya era més del doble que la mitjana europea: un 12% respecte al
5% de la majoria de països europeus. Segons ECAS, és una de les dades més bones per analitzar “les
entrades i sortides d’unes condicions de pobresa i exclusió severes”. Un 13% dels catalans vivien en
llars on durant el 2013 cap persona no va treballar. L’atur juvenil arriba al 53,9%, una de les taxes
més elevades de la Unió Europea, si n’exceptuem algunes comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

L’informe sobre indicadors socials a Catalunya (Insocat), amb el títol Escenari postcrisi: treballadors
pobres, desigualtats més profundes, mostra un panorama humà dramàtic en una Catalunya que
suposadament surt de la crisi. El risc de pobresa segueix ancorat en el 20,1% i, el més preocupant,
la pobresa infantil ja afectaria un 29,4% dels menors de 16 anys a Catalunya.
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