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Presentació
Esther Niubó

Directora de la Fundació Rafael Campalans

Teniu entre mans l’Informe Social 2013. Atur, pobresa i desigualtats a Catalunya, una publicació de
la Fundació Rafael Campalans i l’Àrea de Cohesió Social del PSC que contribueix al debat sobre
el futur del model de benestar de Catalunya, tot analitzant la situació social existent en aquests
moments al país, i denunciant les polítiques públiques que fomenten l’exclusió i provoquen les
desigualtats socials que es descriuen en aquest document.
Després de més de cinc anys de crisi econòmica i social acusada, la Fundació Rafael Campalans
no podia passar de puntetes sobre un conjunt de qüestions que preocupen de manera destacada
a la ciutadania, en la mesura que afecten directament la seva qualitat de vida, com són l’atur, la
pobresa o la qualitat dels serveis públics i socials, i sobre les quals sovint no troben les respostes
adequades provinents de la política.
L’informe s’estructura en tres grans apartats que aborden les conseqüències de la crisi, les
polítiques públiques en temps de crisi, i el cas de determinats col·lectius d’especial estudi;
i cadascun d’aquests apartats conté capítols específics sobre la situació de les desigualtats en
àmbits concrets com, per exemple, el mercat de treball, la salut, l’educació, les pensions, la
protecció social o l’habitatge, fent especial esment al cas de la joventut i al de les dones.
D’aquesta manera, la Fundació ha considerat necessari i oportú fer aquest esforç analític i propositiu
per tal d’explicar la situació política, econòmica i social actual, i estudiar les polítiques que estan
generant aquestes desigualtats, sense oblidar la proposta de mesures i actuacions concretes per
fer-hi front i revertir la situació, tot avançant cap a una Catalunya socialment més justa, que fes de
la cohesió social una de les seves màximes prioritats.
Amb aquest informe, la Fundació Rafael Campalans completa el seu estudi de la situació
socioeconòmica de Catalunya que va iniciar el 2013 amb la publicació d’“El proyecto económico
de la socialdemocracia ” (Papers de la Fundació / 165), amb una anàlisi d’orientació més social que
pretén posar a l’abast del lector evidències empíriques que expressen les creixents desigualtats
socials existents a diversos àmbits, apuntar algunes de les seves causes i proposar polítiques
progressistes per reduir les desigualtats i assegurar un model de benestar de qualitat, garantia de
cohesió i de progrés de les societats avançades.
Des d’aquestes línies, vull agrair en nom de la Fundació la feina de tots els autors i autores que
han participat desinteressadament en l’elaboració d’aquest informe, i molt especialment a l’ Eva
Granados per la direcció política d’aquest projecte, al Paco Aranda pel seu compromís i la seva
feina d’impuls del document, i a la Cristina González per l’esforç d’edició.
Desitjo així mateix que sigui de l’interès i de la utilitat del lector. Bona lectura.

