2 LA VANGUARDIA

VIURE

DIJOUS, 15 DESEMBRE 2011

CONTENCIÓ NADALENCA EL CISTELL D’ANAR A COMPRAR D’AQUESTES FESTES

Ni el raïm no ha de pujar
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

altres elements externs que hi
acabin incidint”.
D’aquests “elements externs”, en destaca la vaga de
transportistes de Barcelona,
convocada per als dies 21, 22 i
23, que podria acabar produint
un encariment d’última hora a
causa de la manca d’abastament. Malgrat que en el peix
congelat el preu també es
manté o disminueix fins a un
5%, en el cas del rap, o un 20%,
en el del salmó fumat, la possible aturada, segons Serra, no
hi hauria de tenir conseqüències. “Podria afectar tot el peix
fresc, però dependrà del seguiment de la vaga, que no secunden tots els transportistes, i de
la manera com la duen a terme.
S’han compromès a no impedir
el pas d’animals vius i, que jo
sàpiga, les escopinyes són vives
fins que arriben a la planxa”,
afegeix.
Però si no hi ha vaga i els
temporals no refermen Serra garanteix que el preu del peix
fresc i del marisc, en general, es
mantindrà. “Tota la cadena de
distribució fa un esforç per ajustar els marges i que els catalans
no renunciïn al Nadal”, puntualitza. El president del Gremi de
Majoristes de Peix assenyala
que la pujada del rap, de l’orada
(un 5%) o de la llagosta verda es
compensarà amb el descens
mitjà d’un 15% del preu del
besuc o d’un 5% del preu de la
gamba vermella. Pel que fa als
congelats, només s’esperen
pujades en el cas de les angules,

Els preus dels productes estrella

Preu de majorista en euros per kg ( 10 de desembre)

2008

FRUITES

VERDURES

PEIX

MANDARINA CLEMENTINA

CARXOFA

BESUC DE CULTIU FRESC

0,86

1,20

ESPÀRREC VERD

3,5
5,5
5,0

85
75
48
45

ENCIAM ICEBERG

3,50

LLAGOSTÍ FRESC

OSTRA FRESCA

38
24
21

0,99
0,35
0,55

1,20
1,30
0,70
0,37

8
8
9,6

20

ESCAROLA

OSTRA PORTUGUESA FRESCA

ORADA DE CULTIU FRESC

1,20
1,05
0,85
0,65

CLOÏSSA FRESCA

GAMBA FRESCA

2,76

PINYA

5,80

3,20
3,25
3,10

1,40

0,90

4
3,5
5,5

24

1,30
1,65
2,20
MELÓ CONTRA ESTACIÓ

CLOÏSSES DE CULTIU FRESQUES

22
33
40

0,78

RAÏM MOSCATELL BLANC

7,5
5
5,5
3,50

0,80
0,70
0,75

0,90

CARGOLS DE PUNTXES

BESUC SALVATGE FRESC

1,30
1,10
0,85

0,84
0,47
0,70
0,69

2011

10
3
6
6

COL DE BRUSSEL·LES

PLÀTAN CANARI

2010

MARISC

1,40
0,92
1,85

0,66
0,65
0,85

2009

3,60
4
4,5

10,20

3

CRANC DE MAR FRESC

1,30
1,30
1,40

5,50

GÍRGOLA

ORADA SALVATGE FRESCA

2,60
2,75
2,25
2,10

24
18
24

1,30

13
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FACTOR EXTERN

La vaga de
transportistes podria
encarir a última hora
algun producte
FRUITA MÉS BARATA

Els majoristes diuen
que el darrer any
el preu ha disminuït
de mitjana un 13%
la gamba salada i l’escamarlà.
Quant a les fruites i verdures,
no s’espera cap gran pujada
nadalenca, ni tan sols en el cas
del raïm. Segons assenyala el
president del Gremi de Majoristes de Fruites i Verdures, Casimiro Llorens, els preus han disminuït un 13% de mitjana
aquest darrer any. “És un descens que ha afectat tant els
productes habituals de gran
consum –els cítrics, per exemple– com els més típics de
Nadal –com ara la pinya, el meló, el litxi o el raïm–”. Llorens
no espera que la vaga de transportistes alteri els preus de les
fruites i les verdures.
Ahir la contenció en els
preus es feia palesa en diversos
mercats de Barcelona, on es parlava de contenció en els preus,
però sobretot en el consum.
“Sembla que a la gent li costa

ANA JIMÉNEZ

Venda de fruites i verdures, productes que en general no pujaran de preu, al mercat de la Llibertat

Els comerciants de Galvany celebren el Shopping Day
]Després de l’èxit del Barce-

lona Shopping Night al passeig de Gràcia, en què es van
congregar més de 20.000
visitants, els comerciants de
la zona de Galvany no s’han
volgut quedar enrere. Els
establiments de la zona alta
s’han unit per celebrar una
jornada de compres festives

dimecres 21. La iniciativa
pretén incentivar la campanya nadalenca, i per això està previst oferir descomptes,
còctels, degustacions, sortejos i regals als possibles compradors. Durant el 021 District Shopping Day –així s’ha
batejat aquesta jornada–, els
visitants podran participar

en les diferents activitats
que s’han organitzat des de
les cinc de la tarda fins a les
deu de la nit. Una vegada les
botigues baixin les persianes
–la llei obliga a tancar els
comerços a les deu de la nit–
es donarà pas a festes en locals i restaurants ubicats en
aquest important eix comer-

cial. En total són 17 establiments els que han promogut
aquest singular dia de compres.
Els comerciants pretenen
amb aquesta iniciativa potenciar les botigues de la
zona alta com a “exclusiva
destinació de compres, lleure
i estil de vida”. / S. Angulo
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CIUTADANS
més, que s’espera. Ara per ara
va fluix, però tot dependrà del
que passi la setmana que ve”,
assenyalava Àngel Juny, president del mercat de Santa Caterina, a Ciutat Vella. Venedors
d’aquest mercat i d’altres, com
els de la Llibertat, Sarrià o
Hostafrancs,
confirmaven
aquesta impressió.
“Estem venent un 20% o un
25% menys que altres anys”,
assegurava la Montserrat, venedora de Peixos Martí al mercat
d’Hostafrancs. “Els preus no
pugen, estan tal com estaven,
tret del rap, que, per exemple,
en el cas de les cues grans i de
molt bona qualitat, s’enfila fins
als 28 euros, potser quatre o
cinc euros més que abans”, afegia. Ahir, a Hostafrancs, el preu
de l’orada fresca arrencava en
els 9 euros i el raïm oscil·lava
entre els 2,20 i els 3,30. En altres mercats municipals els
preus eren similars. Al mercat
de la Llibertat, l’estabilitat es
notava en un dels productes estrella de la taula nadalenca, el
llamàntol, que es venia des dels
20 fins als 40 euros; el llobarro
salvatge, entre els 12 i els 15 eu-

Retallada de serveis
Una de cada tres
persones que va a
Càritas per primera vegada ha estat
adreçada a aquesta
entitat pels serveis

públics. Càritas
adverteix en això
una conseqüència
de la retallada de
recursos públics en
matèria social

Nacionalitats

Famílies

Càritas en xifres

El 39% dels beneficiats per Càritas
Diocesana ha nascut a Espanya. El
25% al Magrib i el
23% a Amèrica

Les famílies monoparentals (mare amb fills) suposen el 30% de les famílies
amb fills que reben ajuda
de Càritas

36%
dels atesos són

2,5
milions

menors de 17 anys
i un 18% té entre 18 i
29 anys

d’euros en
ajuts a l’habitatge i menjar

Alerta de Càritas davant
l’escalada de la pobresa
tuació de pobresa. L’últim informe d’Idescat situa en un
23,7% la taxa de pobresa infantil a Catalunya, quan al conjunt
de la Unió Europea (segons dades del 2009) és d’un 16%.
Jordi Roglà es queixa, amb
l’informe a la mà, del “pas enrere en l’Estat de benestar” reflectit en la retallada de recursos socials, i en la falta d’eficiència per afrontar la causa
principal de l’increment de la
pobresa: l’atur. Roglà va fer
una crida a les administracions, partits, entitats i a la societat en general per aconseguir

POC MOVIMENT

Venedors de peix
asseguren que
venen un 25%
menys que altres anys

L’entitat apressa
l’Administració
a combatre l’atur i
veu amb preocupació
la pobresa infantil

ALGUNES EXCEPCIONS

Productes com
el rap, l’orada o
la llagosta verda sí
que registren pujades
ros el quilo, o els llagostins frescos, dels 29 als 42 euros. Sempre depèn de la procedència i la
qualitat, que, segons els venedors, als mercats sempre és “bona o molt bona”. “Aquest cabrit
surt a 24,90 euros, però és del
país i de primeríssima qualitat”,
assegurava la María Dolores
Gázquez a la parada que té al
mercat d’Hostafrancs.
En vigílies del repte de la
campanya nadalenca, clau en el
tancament de l’any per a molts
establiments, des de Mercabarna es va fer ahir una crida a l’optimisme amb la presentació de
diversos menús econòmics, validats per la Fundació Dieta Mediterránea i amb un cost de 13 a
15 euros (es poden consultar al
lloc web lafestaataula.com). Es
tracta d’unes propostes en què
el peix adopta un protagonisme
especial. Sobretot el que es compra a plaça, que és el que les famílies de l’àrea de Barcelona
s’estimen més, segons una enquesta que el Gremi de Majoristes de Peix de Mercabarna va
efectuar a més de 2.700 famílies. Segons aquest estudi, el lluç
és el peix preferit (22% dels entrevistats), seguit pel rap (11%) i
el llenguado (9%). Això sí, només el 38% dels enquestats
menja tres racions de peix a la
setmana, la quantitat que recomana Dieta Mediterrània, i un
12% en menja menys de dos
cops. El 60% del peix que es
consumeix és fresc i s’acostuma a comprar a finals de setmana (especialment el divendres i
el dissabte), tot i que un 20% el
compra el dimarts.c

MAITE CRUZ

Una dona demana almoina a l’església de Sant Agustí de Barcelona

Unes 60.000 persones
han estat ateses i
80.000 més han
sol·licitat aliments a
les parròquies, un
5% més que el 2010
LLUÍS SIERRA
Barcelona

La pobresa continua creixent i
es fa crònica, es fa cada vegada
més estable. Es nota des del
2007-2008 i no hi ha aparences d’una millora ràpida. L’informe anual que ahir va presentar Càritas Diocesana de Barcelona dóna unes dades molt dolentes, darrere de les quals hi
ha milers de persones.
L’any 2007, cap al final de la
època de bonança econòmica
teòrica, Càritas (a través de la
seva arxidiòcesi de Barcelona i
les diòcesis de Terrassa i Sant
Feliu de Llobregat, és a dir, la
meitat més poblada de la província de Barcelona) va atendre 27.120 persones. Aquesta
xifra de pobres augmentava a
poc a poc des d’uns anys
abans. A partir del 2008, la xifra es va disparar i l’any passat
Càritas va haver d’atendre
56.789 persones. A finals
d’aquest 2011, l’augment haurà

estat d’un 5%, i es vorejaran les
60.000 persones. S’hi poden
afegir les persones que han
sol·licitat aliments a les parròquies, amb les quals s’arriba a
149.000 persones.
Però no només sol·liciten aliments. El 61% dels ajuts econòmics prestats per Càritas per
cobrir necessitats bàsiques es
destinen a despeses relacionades amb l’habitatge i un 18% a
aliments. La meitat de les persones ateses són famílies amb
nens. L’informe de Càritas recull el creixement del nombre
de pobres nascuts a Espanya:
un 39%, però que arriba a un

45% entre els que són atesos
per primera vegada. També hi
ha els que han recaigut en la
pobresa: un 72% ja havia rebut
ajuda de Càritas tres o quatre
anys enrere, havien superat
aquella situació i han tornat a
demanar ajuda. Jordi Roglà, director de Càritas de Barcelona,
va afirmar que els atenen a tots
però que no poden “acompanyar-los el temps necessari
fins a la reinserció, fins que tornin a tenir feina”.
Preocupa en especial la pobresa infantil. L’entitat cristiana calcula que un de cada quatre nens a Catalunya viu en si-

Mediació en els desnonaments
]Al servei de Mediació en

Habitatge que Càritas va
posar en marxa el setembre passat se li acumula la
feina. En tres mesos ha
atès 330 sol·licituds de famílies amenaçades de desnonament, ja sigui per impagament de lloguer (51%)
o del crèdit hipotecari
(49%). La responsable del
servei, Carme Trilla, va
explicar que el 22%
d’aquests casos s’han resolt de manera positiva,

renegociant les condicions
de la hipoteca o del lloguer, fins i tot rebaixantne l’import en alguns casos. D’aquests casos resolts, en el 68% s’ha mantingut la família al seu habitatge. A la resta, s’ha
aconseguit un habitatge
més assequible. La gran
majoria de famílies afectades o algun dels seus integrants està a l’atur: el 70%
en els casos de lloguer i el
61%, en els d’hipoteques.

un consens social per fer front
a l’atur, sobretot el dels joves.
A l’atur s’hi afegeix la xifra
creixent de persones que deixen de cobrar el subsidi d’atur.
Són situacions que s’agreugen,
per exemple, amb l’exigència
de més requisits per cobrar la
renda mínima d’inserció i la
lentitud en la primera percepció. Entre que es perd el subsidi d’atur i s’obté la renda mínima passen uns mesos sense ingressos.
Les dades recollides per Càritas s’assemblen a les que ahir
presentava a Toledo la Xarxa
Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social a Espanya: uns deu milions de persones (el 22,5% de la població)
viuen a Espanya en situació de
pobresa relativa (uns 500 euros al mes), i uns dos milions
més en pobresa greu (menys
de 300 euros al mes).
Roglà va donar compte
d’una alarma més: el “coixí social” se’n ressent. Càritas ha rebut aquest any les mateixes
aportacions (en volum econòmic) de col·laboradors individuals que l’any anterior, però
ja hi ha persones que abans feien donatius, i que ara “tenen
Càritas a casa”, han d’ajudar familiars i redueixen o anul·len
les aportacions. Aquest símptoma coincideix amb un estudi
de la fundació Adecco, que conclou que un 16,7% dels catalans ha reduït o suprimit les
donacions a organitzacions no
governamentals durant aquest
any perquè les seves economies s’han ressentit de la crisi.c

