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POLICIES LOCALS AGREDEIXEN UNS MENORS A MANACOR

Uns policies de Manacor van amenaçar i agredir dissabte a la nit tres menors amb
porres extensibles i s’hi van adreçar amb frases com “Vine aquí, maricon”. El vídeo
de l’agressió va fer-se viral i l’Ajuntament va obrir un expedient als agents.

MANIFEST CONTRA L’AÏLLAMENT PENITENCIARI

Familiars de reclusos morts entre reixes han fet un manifest i es concentraran la
setmana que ve per reclamar que l’aïllament penitenciari no passi dels 15 dies, ja que
“molts dels suïcidis a la presó es produeixen quan les persones estan en aïllament”.

La meitat de les famílies monoparentals
viuen en risc de desnonament

Les entitats alerten que la desprotecció castiga especialment dones soles amb fills
GEMMA GARRIDO GRANGER
BARCELONA

Una de cada deu famílies a Catalunya és monoparental, i en el 80%
dels casos el progenitor que té cura
del fill tot sol és una dona. Si bé monoparentalitat no és sinònim de vulnerabilitat, el cert és que un 35% de
les famílies encapçalades per una
mare sola estan en risc de pobresa i
tenen dificultats per accedir al mercat laboral i a un habitatge digne. I,
encara que aconseguir l’estabilitat
és difícil per a moltes famílies catalanes, per a algunes de monoparentals es presenta com una utopia. Segons Save the Children, la meitat
d’aquestes llars viuen en risc de desnonament o s’enfronten a problemes relacionats amb el pagament
del lloguer.
Les dades formen part de l’estudi Monoparentalitat femenina i pobresa, impulsat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector i presentat
ahir a l’Ateneu Barcelonès en el
marc del cicle Debats Catalunya Social, amb la col·laboració del diari
ARA. L’informe detalla que les dificultats, però, no desapareixen un
cop les famílies accedeixen a un pis:
el 40% no té prou diners per a les
despeses corrents, com ara pagar
l’electricitat o l’aigua corrent. De fet,
un terç de les famílies monoparentals catalanes asseguren que viuen
en condicions de pobresa. La situació s’agreuja encara més en el cas de
les dones que es fan càrrec dels fills
soles. L’estudi confirma que la pobresa afecta més les dones i que hi ha

ment aquestes mares o les obliga a
acceptar feines que no els permeten
conciliar la vida laboral i la familiar.
I és que l’informe constata que un
40% de les dones soles amb criatures a càrrec no tenen feina o treballen en l’economia submergida, amb
jornades laborals incompatibles
amb els horaris escolars dels fills.
Les dones migrades tenen el doble
de probabilitats de trobar-se en una
situació de vulnerabilitat i l’estudi
apunta a la falta de xarxa social al país per explicar-ho. Ara bé, això no
significa que una dona sola amb fills
visqui necessàriament en el llindar
de la pobresa.
Inversió i prevenció

una relació directa entre gènere i
empobriment.
“Les famílies amb un sol progenitor canvien sovint de domicili o han
de viure rellogades en una habitació,
o obligades a conviure-hi amb altres
persones”, va detallar ahir Isabel
Torras, professora de la Facultat
d’Educació Social i Treball Social
Pere Tarrés-URL i coautora de l’informe. La pujada del preu del lloguer
i les condicions inadequades, fins i
tot insalubres, dels pisos que tenen

un preu assumible per a aquestes famílies dificulten la seva autonomia
i, en conseqüència, la construcció
d’una llar. “Les famílies monoparentals haurien de ser prioritàries en
matèria d’habitatge social, però l’excessiva burocràcia i la falta d’informació fa complex el seu accés”, va
denunciar la responsable d’acció social de Càritas Catalunya a Girona,
Raquel Carrión.
La dificultat d’accedir a sous estables i feines dignes ofega especial-

Representants
d’entitats del
Tercer Sector
en el cicle
Debats
Catalunya
Social que es va
celebrar ahir a
l’Ateneu
Barcelonès. ARA

“Una mare com a únic referent no
suposa mai un problema, però si s’hi
afegeixen mancances, els infants no
tenen les mateixes oportunitats ni
viuen les mateixes experiències”,
aclareix la coautora de l’estudi. Unes
diferències que les expertes assenyalen que poden resoldre’s amb un
augment de la despesa pública en
mesures de protecció.
La resposta, però, no arriba: la inversió de l’Estat en la protecció de
les famílies és inferior a l’1,5% del
PIB, una xifra allunyada de la mitjana europea, que és del 2,4%, i que
contribueix a la cronificació de la pobresa. “Tenim a punt una llei catalana de suport a les famílies que preveu ajuts per a les més vulnerables,
però no s’ha acabat de desplegar”, va
reivindicar Sira Vilardell, directora
de la Fundació Surt.
Així, la creació de polítiques públiques de prevenció i la inversió de més
recursos per part de les administracions són primordials per a gairebé
totes les famílies, però especialment
per a les monoparentals. La prioritat
és posar diners a sobre la taula, tal
com va defensar la responsable de
l’àrea social de Fundesplai, Maria
Bruno. “Parlem de futur, però també
de present. Són famílies vulnerables,
però no són incompetents ni estan
trencades”, va reivindicar.e

L’alt preu del lloguer expulsa els joves
del mercat immobiliari
N.V.
BARCELONA

La participació dels joves d’entre 18
i 34 anys en el mercat de l’habitatge ha caigut un 24% fins al setembre
del 2018 respecte a l’any passat a
causa, sobretot, dels elevats preus
dels lloguers. Aquesta és la conclusió principal de l’últim informe de
Fotocasa, que analitza la relació entre els joves i l’habitatge.
L’estudi constata que l’any passat un 38% dels joves d’aquesta edat
van participar en l’activitat del mercat amb la compravenda o el lloguer,
mentre que aquesta xifra ha baixat
fins al 29% aquest 2018. La davalla-

da es fa més evident en el lloguer
que no pas en les operacions de
compra. En aquest cas, si bé el 28%
dels joves van llogar un pis –o ho van
intentar– l’any passat, aquest 2018
la xifra ha caigut fins al 17%. Es tracta d’una caiguda del 39% en només
dotze mesos, i això malgrat que, segons el mateix estudi, els preus han
tendit a “moderar-se” a les grans
ciutats des de principis d’any.
Aquesta desacceleració, però, no
ha arribat a aturar l’escalada generalitzada. La directora d’estudis de
Fotocasa, Beatriz Toribio, va precisar ahir que el portal “registra pujades ininterrompudes del preu mitjà del lloguer” des de l’any 2015, i
que l’any passat va tancar amb la

pujada de preus més forta (9%) de la
història del seu índex. “Portem un
any i vuit mesos amb preus superiors als anys 2007 i 2008”, va alertar Toribio.
Percepció d’una nova “bombolla”

L’informe també destaca que gairebé un de cada dos joves amb un lloguer o una hipoteca creu que la situació està a prop d’“una nova bombolla immobiliària”. “Ha tornat amb
força la idea que llogar és llençar els
diners”, va dir la representant de
Fotocasa, i va precisar que el 66%
dels menors de 35 anys actius al
mercat creuen que amb els preus
actuals compensa més pagar una hipoteca que no pas un lloguer.e

Vista aèria del barri del Poble-sec, a la ciutat de
Barcelona. XAVIER BERTRAL

