
 CIUTADANS DEL QUART MON. 

 

El Quart Món es un terme amb el qual es designen les mancances i la 

marginació que pateixen determinats col·lectius inserts en societat en el 

qual bona part dels seus integrants  gaudeixen d’abundància i prosperitat. 

Aquests espais de depressió social se solen trobar a les àrees urbanes del 

Primer Món.  

En el cas de Catalunya la pobresa i pobresa severa està present en 2,5 

famílies de cada 10 i va en augment a costa de la classe mitjana que va 

decreixent paulatinament.  Hem de dir però que hi ha maneres de recuperar 

el treball i salaris dignes a través de nous sistemes econòmics i de valors. 

Per tant el sistema està obligat sí o sí  canviar el sistema de repartiment. 

Es tracta en aquest escrit d’aprofundir en els col·lectius que estan mes 

empobrits dels sistema: el Quart Món i els refugiats/migra’ns .I en aquest 

objectiu es va crear la RMG (Renda Mínima Garantida de ciutadania)  que 

neix per que tots els ciutadans puguin fer-se càrrec de les despeses 

essencials pel manteniment propi o de les persones que integren la unitat 

familiar i de consum. 

Es un complement a persones que tot i percebre una altra prestació social 

estatal no disposen dels recursos econòmics mínims per atendre les 

necessitats bàsiques de una vida digna. 

El substrat cultural  familiar del Quart Món rau en el fons i urgeix saber si 

les famílies disposen de recursos econòmics suficients si la seva alimentació 

es la adequada i si tenen la llum i la calefacció tant necessàries.  

La pobresa s’hereta i les famílies pobres actuals venen ja probablement de 

les generacions anteriors, per lo que es evident cal fer un esforç social per 

canviar la tendència. 

Per poder accedir a la Renda Garantida cal una col·laboració decidida i 

eficaç de les administracions per convèncer, fer entendre els documents de 

les peticions i que les condicions d’admissió siguin raonables i possibles per 

als demandants, acompanyant als demandants en tot el procés.  

Es essencial la col·laboració de totes les Administracions (municipals, 

autonòmiques i estatals) per ser determinants en la eliminació de la 

pobresa. 



El tema dels refugiats/migra’ns te un altra gènesi (guerres, fam, canvi 

climàtic, manca d’aigua potable, esterilitat dels sols cultivables i d’altres) 

per lo que per tenir una esperança de vida millor busquen noves terres. 

L’actitud del migrant es molt forta i el que desitgen fermament es treballar, 

formar-se i enviar diners a les seves famílies. Hi posen el major interès 

possible en el treball  quan tenen la ocasió de trobar-lo i en una eficiència 

màxima. 

Es clar que la integració dels immigrants i joves desemparats pot contribuir 

a la integració a la societat d’aquest col·lectiu. 

En tot cas cal pensar en la possibilitat de corregir la tendència de les 

migracions del Tercer Món. I Així es on juga un paper important temes de 

medi ambient, les noves tecnologies per a la obtenció de energies per 

obtenir aigua dolça i de rec (cultius) a partir del aigua de mar (dessaladores) 

i també per a una industria de base  incipient. Bàsicament a través de Molins 

de Vent i de plaques fotovoltaiques. 

130 Fratelli  Tutti del Papa Francesc “Tots els ciutadans tenim que acollir, 

protegir, promoure i integrar en nom de la fraternitat humana, valorant les 

diferències existents entre tots, procurant l’accés a la educació i promovent 

la seva inserció laboral”. 

PER TOT LO EXPOSAT  en aquest escrit i per raons de justícia, ètica i 

fraternitat universal demanem als municipis que contribueixin de una 

manera directa a la inserció laboral i social de noies i nois desemparats 

(siguin migrants o no), dones i homes sense possibilitats econòmiques per 

a tenir un lloc per viure, millorar la seva formació/pràctiques laborals, 

disposar d’assessorament i acompanyament específic, atès que sovint no 

estan connectats, no disposen de xarxes, ni wifi, no tenen coneixements i  

no troben oportunitats. 

Per la qual cosa DEMANEM que cada Ajuntament reservi del seu pressupost 

una partida pressupostària per: 

1. Promoure programes específics d’allotjament, en formes creatives, 

per exemple el programa “viure i conviure”. 

2. Promoure programes de formació/ practiques, per exemple el 

programa “Primera experiència professional en les administracions 

públiques de contractació de persones joves aturades” del Programa 

de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation).  I 



reservi del seu pressupost el cost per a un mínim de 2 places(o 1 per 

cada 10.000 habitants o fracció) per contractes pels col·lectius 

esmentats, per a temes vinculats al desenvolupament sostenible, 

com pot ser la preservació de la vall de Sant Just, dels boscos i del 

seu entorn. 

3. Creació d’un servei d’assessorament per fer un acompanyament en 

la regularització de permisos d’estada, de treball, contractes, etc. 

Erradicar la pobresa en totes les seves formes i dimensions es un requisit 

indispensable pel desenvolupament sostenible. 

Amb aquesta finalitat hi ha d’haver una promoció d’un creixement 

econòmic sostenible, inclusiu i equitatiu, creant més oportunitats per a 

tothom, reduint les desigualtats, augmentant els nivells bàsics de vida 

(renda mínima garantida), fomentant un desenvolupament social i inclusió 

equitatius, i promovent una gestió integrada i sostenible dels recursos 

naturals i els ecosistemes.  

Sens cap mena de dubte es contribuiria a una PAU efectiva en aquest món.   

Podeu consultar al Departament de Empresa i Treball de la Generalitat de 

Catalunya, en el Servei d’ocupació de Catalunya. Resolució EMT/3881/2021 

del 7 de Setembre en relació a les actuacions del programa de les 

administracions públiques de contractació de persones joves aturades en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Primera 

experiència ref. BDNS603554.  

         JUSTICIA I PAU SANT JUST DESVERN FEBRER  2022. 

                   

                




