Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 10‐11‐2014

Moció per lluitar contra la desigualtat a la ciutat de Girona
Cada vegada es percep amb més claredat que el gran repte polític, econòmic i social
del segle és i serà la desigualtat. En termes de renda i de riquesa, com han demostrat,
per exemple el Premis Nobel d’economia Paul Krugman o Joseph Stiglitz, la
desigualtat és perjudicial per a la nostra economia i per a la nostra societat, i soscava
la política. El capitalisme sense regles, que genera desigualtat extrema, és
incompatible amb els principis bàsics de la democràcia, que no pot exercir-se sense un
nivell d’igualtat acceptable, repartint les oportunitats i els recursos entre els membres
d’una comunitat de forma equitativa.
Thomas Piketty, l’economista del moment -autor del ja cèlebre “el capital en el segle
XXI- demostra empíricament que la desigualtat s’ha incrementat gradualment en els
darrers decennis, i que el creixement econòmic no garanteix la igualtat, és a dir, que la
creació de riquesa no implica necessàriament que aquesta es distribueixi de forma
socialment acceptable. No n’hi ha prou, doncs, en impulsar polítiques de dinamització
econòmica: calen polítiques específiques de lluita contra la desigualtat.
A la ciutat de Girona, com a la resta del país, existeix una geografia de la desigualtat
que podem palpar cada vegada que apamem la ciutat, barri a barri. Les darreres
dades específiques de les quals disposem (1996) són indicatives d’una desigualtat
estructural: si la mitjana de renda és 100, hi havia barris de Girona amb un índex
elevat com el Barri Vell (111) o la Devesa – Mercadal (117) i d’altres més desafavorits
com Can Gibert (86), Pont Major (86) o Font de la Pólvora (56).
Ara, amb la crisi econòmica, la intuïció i la realitat que palpem diàriament ens diuen
que la situació ha empitjorat, però no tenim dades empíriques sobre això. En aquest
sentit, el millor aliat per a la bona implantació de polítiques públiques és la informació, i
per això reclamem en aquesta moció que hi hagi un seguiment específic de l’evolució
de la desigualtat a la ciutat. Alhora, la informació és vàcua si no s’utilitza políticament,
és a dir, si no es fa servir per canviar realitats injustes.
Per tot l’exposat, proposem a APROVACIÓ d’aquest Plenari:
1. Que s’encarregui un estudi sobre la desigualtat a Girona i s’estableixi, pilotat
per la UMAT, un o més indicadors sobre la desigualtat a la ciutat que es puguin
anar mesurant periòdicament per veure’n l’evolució i actuar en conseqüència.
2. Que a partir d’aquest estudi inicial es revisin els plans que té en marxa
l’Ajuntament que facin referència al problema de la desigualtat, especialment el
pla local per a la inclusió social i contra la pobresa, proposat pel nostre grup i
aprovat pel plenari el mes de juny de 2012; així com el pla de xoc contra la
pobresa infantil. Alhora, demanem també que a partir d’aquestes dades es
determinin o revisin les prioritats i actuacions d’aquells espais de concertació
en què es treballa en línies estratègiques de futur, per exemple l’Agència de
Promoció Econòmica.
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