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Aquest treball va dedicat a totes les persones que van ser
desnonades arran de la crisi econòmica del 2008.
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Resum
En aquest treball el meu objectiu principal és analitzar l’impacte que va tenir la crisi
econòmica del 2008 al meu municipi, Santa Coloma de Gramenet. Per poder fer aquesta
anàlisi començaré amb l’inici de la crisi als EUA i més tard arribaré al meu municipi en
concret. La meva part pràctica consisteix en diverses entrevistes, com per exemple la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca o a l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet,
Núria Parlón.
Resumen
En este trabajo mi objetivo principal es analizar el impacto que tuvo la crisis económica
del 2008 en mi municipio, Santa Coloma de Gramenet. Para poder hacer este análisis
empezaré con el inicio de la crisis en EEUU y más tarde llegaré a mi municipio en
concreto. Mi parte práctica consiste en varias entrevistas, como por ejemplo la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca o a la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlón.
Abstract

In this work, my main objective is to analyze the impact of the economic crisis of 2008 in
my municipality, Santa Coloma de Gramenet. To be able to do this analysis, I will start
with the beginning of the crisis in the US and later I will reach my municipality in particular.
My practical part consists of several interviews, such as the Platform of People Affected
by the Mortgage or the mayor of Santa Coloma, NúriaParlón.
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INTRODUCCIÓ:
Home ownership is an integral part of the American Dream (George W.Bush, 15 de juny
de 2002)
Tot comença l’any 2002 després del discurs del president Bush a onlliga el somni
americà a què tothom pugui tenir un habitatge propi i, per tal de fer-ho possible, demana
ajuda al sistema financer per tal que qualsevol persona arribi a ser propietari. I el sistema
financer va facilitar el tràmit per tal de poder aconseguir un habitatge propi.
El meu treball de recerca es titula ‘Com va afectar la crisi econòmica a Santa Coloma de
Gramenet?’, a on s’analitzal’impacte en aquest municipi de la crisi econòmica iniciada
l’any 2008 als Estats Units d’Amèrica.
Vaig escollir aquest tema perquè m’agrada l’economia i els temes relacionats amb el
sistema financer i perquè la crisi econòmica ens afecta a tothom actualment i
probablement patirem una altra crisi en els pròxims anys. I per què aquest municipi de
l’àrea metropolitana de Barcelona? Doncs la resposta és perquè sóc una ciutadana de
Santa Coloma i és un tema proper a mi i al meu barri.
Principalment el meu objectiu del treball de recerca era centrar-me en com va afectar la
crisi a les empreses de Santa Coloma de Gramenet, però vaig acabar escollint com va
afectar la crisi a les famílies del municipi, ja que crec que és un tema molt més proper a
mi.
El meu treball consisteix en l’anàlisi del començament de la crisi als Estats Units i les
seves causes i seguidament com es va contagiar a l’altra banda de l’Atlàntic. Més
endavant del treball explicaré el meu municipi en concret, on trobareu l’impacte
econòmic i l’impacte social.
Com a part pràctica del treball trobareu entrevistes a diverses societats, una d’elles la
PAH on s’analitzarà l’impacte social, especialment els desnonaments.
A més, també trobareu una entrevista amb Núria Parlón, l’alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet i membre del PSC, on veureu més l’impacte econòmic de la crisi al
municipi, encara que hi haurà alguna pregunta d’àmbit social.
També analitzaré altres associacions com Càritas, amb la intenció d’analitzar com va
canviar el perfil de la persona que acudia a Càritas abans i després de la crisi.
A més, comentaré dos estudis fets a la Universitat de Barcelona sobre l’impacte de la
crisi a la comarca del Barcelonès Nord.
Finalment, us convido a endinsar-vos en el meu treball i a conèixer una mica més
l’impacte social i econòmic que va comportar la crisi del 2008.
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1.2008, L’ANY QUE VA FER TRONTOLLAR EL SISTEMA FINANCER
1.1 L’INICI DE LA FALLIDA
Els tres germans Lehman funden l’any 1850 a Alabama la Casa de Comerç de Cotó
Fluix, un comerç de roba i teles. Posteriorment, l’any 1858 es van traslladar a Nova York,
a on van crear la societat coneguda pel nom de LehmanBrothers i, a partir d’aquest
moment, els tres germans s’inicien en el món de les finances. Així, a partir de l’any 1887,
la seva societat va començar a cotitzar a la Borsa 1 de WallStreet, negociant amb títols
de crèdit 2. LehmanBrothers s’havia convertit en un banc d’inversió 3.

Durant més d’un segle LehmanBrothers va continuar amb la seva activitat financera fins
a convertir-se en un dels bancs d’inversió més importants del món. El problema va
arribar amb l’atemptat del 2001 a les Torres Bessones, ja que les seves oficines es
trobaven allà i el banc es va recuperar mitjançant activitats financeres agressives tal com
les hipoteques subprime4.Juntament amb activitats més arriscades, LehmanBrothers va
diversificar la seva cartera de negoci, donant com a resultat que, l’any 2007, s’havia
convertit en una companyia de serveis financers5. Però l’agost de 2008, després de l’inici
de la crisi econòmica iniciada als Estats Units l’estiu anterior, el banc deixa de ser
sostenible a causa dels impagaments per part dels seus clients malgrat ser un dels més
importants del país, amb uns actius valorats en 691.063 milions de dòlars al
2007.Finalment, el 15 de setembre de 2008 LehmanBrothers es declara en fallida.

El sistema financer nord-americà va entrar en paràlisi i diversos líders mundials es van
començar a qüestionar la viabilitat del sistema financer tal com l’havíem conegut fins
llavors. Així, unes declaracions del candidat Barack Obama apunten en aquesta
direcció:

1

Lloc on és duen a terme totes les operacions de compra i venda de valors.
Documents que registren i comporten l’exercici d’un dret privat. Només la persona que disposa
del document, pot exercir el dret en qüestió.
3
Banc de negocis que atén a clients individuals, empreses privades i governs, per tal d’obtenir
capital o per emetre o vendre valors en els mercats de capitals.
4
Tipus d'hipoteques que consistien a donar préstecs a gent que normalment no podia accedir a
una hipoteca, perquè existia un alt risc d’impagament. Aquestes hipoteques començaven amb
un interès molt baix, però anava augmentant.
5
Serveis que proporciona la indústria financera, els quals, per exemple, gestionen els fons, les
cooperatives de crèdit, bancs, les companyies de targes de crèdit...
2
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ThesituationwithLehmanBrothersandotherfinancialinstitutions is thelatest in a wave of
crisesthataregeneratingenormousuncertaintyaboutthefutureofourfinancialmarkets,
Barack Obama saysLehmanBrothersbankruptcy is major threat to economy.
(15

de

setembre

de

2008,Recuperat

de:

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/2962548/BarackObamasays-Lehman-Brothers-bankruptcy-is-major-threat-to-economy.html ).

1.2 INICI DE LA FALLIDA ALS EUA
Però, més enllà de la mala praxi de LehmanBrothers, quins van ser els diversos factors i
actors que van portar al crack de 2008?

Durant els anys anteriors de la crisi hi va haver una gran desconnexió entre la economia
real i la financera.
Ens trobem amb el problema que els diners ja no estaven lligats a res material a causa
de la crisi del patró dòlar-or de l’any 1971. El patró dòlar-or era un sistema monetari el
qual fixava el valor de les diferents monedes en relació al dòlar i, aquest últim, tenia un
valor fixat en or. Un cop es va trencar aquest sistema, es pot afirmar que darrera de les
monedes ja no hi ha cap actiu, les monedes i bitllets tenen valor pel fet que la població
confia que hi tenen.
De la crisi del patró dòlar-or es desprèn que la base monetària, la quantitat de bitllets i
monedes que hi ha en circulació, ja no es trobava limitada a la quantitat d’or disponible,
sinó que la Reserva Federal americana podia imprimir més bitllets a mesura que, segons
la seva política monetària, necessités.
A més, ens trobem amb un altre problema, el multiplicador monetari. El multiplicador és
un procés que permet als bancs multiplicar el diner que hi ha al sistema partint d’una
quantitat de bitllets i monedes inicial. Això facilita la creació de diner, ja que permet que
els diners puguin fluir i ajudar en el creixement de l’economia. No obstant, si el crèdit
flueix massa ràpid i sense control, l’economia es pot reescalfar i es crearia una bombolla
que acabaria esclatant.
Durant l’inici de la primera dècada del S.XXI l'economia estava afectada per la crisi de
les dotcom de l’any 2000. Per tal d’ajudar a sortir d’aquesta crisi, la Reserva Federal va
reduir els tipus d'interès, passant d’un 6 a un 1% aproximadament en un termini de
solament 1 any. Aquesta situació va provocar que els crèdits hipotecaris fossin més
barats, el que va ajudar al fet que molts ciutadans, molts d’ells amb rendes
mitjanesbaixes, s’endeutessin per quantitats superiors a les habituals.
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Juntament amb el fet que els ciutadans s’endeutaven més pel fet que demanar una
hipoteca era més barat, la caiguda de la borsa provocada per la crisi de les dotcom va
fer que molts capitals anessin al sector immobiliari per tal de guanyar aquella rendibilitat
que els mercats de renda variable no podien oferir.

Figura 1.Dobts of Households and Nonprofits
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Font: elaboració pròpia mitjançant dades de St. Louis Fed, FedBoard of Governors

Per poder analitzar els fluxos monetaris cap als Estats Units, ens hem de fixar en la
balança de pagaments, i aquesta es divideix en tres balances. Trobem la balança per
compte corrent, que s’encarrega de calcular el valor monetari de les exportacions i les
importacions, la balança de capital, que analitza l’entrada i sortida de capital i, per últim,
la balança financera, la qual equilibra les altres dues. Si mirem el següent gràfic, la
balança per compte corrent dels Estats Units mostra valors negatius a partir del 1990
que s’aguditzen durant la primera dècada del S.XXI. Aquet fet ens mostra que les
importacions americanes són majors que les exportacions el que suposa que, al comprar
a l’exterior més del que venen, necessiten que algú els hi presti els diners que fan la
diferència. Així, durant els anys de la bombolla immobiliària arriben als EUA grans fluxos
de capital de l’estranger, ja que saben que recuperaran el capital invertit més els
interessos.
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Font: elaboració pròpia a partir de World Bank Group

Dintre del finançament de l’economia trobem la titulització 6 i la desregulació 7del crèdit i,
a més, la informatització de la circulació del diners, la globalització financera i alguns
instruments financers.

Els

nous

instruments

són

coneguts

com

els

CDO

(Collateralized

Debt

Obligation),paquets de crèdits hipotecaris on hi havien barrejades hipoteques de bona i
de mala qualitat, és a dir, hipoteques de deutors solvents i d’altres que no. Els CDO eren
uns instruments financers de major complexitat i que, donada la seva opacitat, van
ajudar a que les hipoteques subprime fossin adquirides per una gran varietat d’inversors,
el que va ajudar a expandir el crèdit hipotecari a aquelles capes de la societat que
econòmicament no eren solvents. Finalment, també cal comentar el paper que van jugar
les agències de rating com Fitch o Moody's en l'expansió mundial dels CDO gràcies a la
bona qualificació que aquest tipus de productes rebien per part d'aquestes, ja que a
millor qualificació més seguretat, atraient així més capital.

Juntament amb els CDO van aparèixer els CDS (CreditDefaultSwap), que com a inversor
t’asseguraven que cobraries l’estipulat al CDO malgrat que els deutors no tornessin el
Tècnica de l’economia bancària, per la qual un crèdit concedit és incorporat a un títol
negociable, per tal de convertir el crèdit en un actiu més líquid.
7
Procés de reduir o eliminar les normes que controlen una activitat econòmica, amb la finalitat
de que les forces del mercat siguin les que determinin l’equilibri entre oferta i demanda.
6
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deute. Aquest fet va incrementar els recursos destinats als CDO per la tranquil·litat que
oferia, augmentant encara més el crèdit hipotecari que arribava al conjunt de la societat.
Enmig d’aquesta situació de crèdit abundant i barat pel sector de la construcció es va
exacerbar el cicle productiu descrit pel procés D-M-D’. Així, l’empresa constructora feia
la seva inversió principal (D), produïa els immobles (M) i, finalment, els venia a canvi de
més diners (D’). Aquest cicle, en un sector que no para de rebre quantitats cada vegada
més grans de capital, es va reproduint de manera continua però cada vegada amb valors
econòmics superiors, creant la imatge de que l’habitatge mai baixaria de preu.
Donada la sensació comentada al paràgraf anterior, que els preus de l’habitatge mai
baixarien, i juntament amb la facilitat per a obtenir crèdit hipotecari, alguns ciutadans van
començar a comprar pisos com a inversió, no per a viure. Aquest comportament
especulatiu va portar a un increment espectacular dels preus de l’habitatge fins que va
esclatar la bombolla immobiliària.

Figura 3:

D
(Obtenció de diners)

M
(Producció de
mercaderies)

D'
(Venda de les
mercaderies per
una quantitat
superior)

Explicació procés D-M-D’
Font: elaboració pròpia

Tal com he comentat anteriorment, aquesta expansió del crèdit hipotecari va arribar a
persones amb dificultats econòmiques. Aquestes hipoteques van rebre el nom de
subprime, que en veritat eren actius tòxics que se sabia que mai es cobrarien. Les
entitats financeres acceptaven clients en aquesta situació ja que, donat que el mercat
immobiliari no parava de pujar, en cas que l'habitatge tornés a mans del banc aquest el
podria vendre i, amb el preu de venda, recuperar el préstec i fins i tot guanyar un benefici.
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Aquests nous actius tòxics es movien lliurament i sense cap mena de regulació, amb
una banca d'inversió que reparteix aquestes hipoteques subprime per tot el món.

No obstant, va arribar un punt que els preus dels habitatges eren clarament irreals, el
que va portar a que s'iniciés una baixada de preus en el mercat immobiliari. En aquesta
situació i, tenint en compte que a Estats Units existeix la dació en pagament 8 , les
famílies van començar a retornar el seu habitatge al banc, liquidar d'aquesta manera el
deute, i comprar un nou habitatge als nous preus reduïts.

La bombolla immobiliària va esclatar quan els deutes que no estaven pagats van
començar a ocasionar moltes pèrdues als bancs i a més a més, això també va provocar
un col·lapse mundial, ja que tots els bancs estaven plens d'hipoteques subprime
tòxiques. Aquest període va estar marcat per la paràlisi del sistema financer, ja que no
hi havia confiança entre les entitats bancàries per tal de prestar-se diners entre elles.
Com a conclusió, els principals motius de la crisi hipotecaria van ser els preus del sòl
altíssims, l'adquisició ràpida, senzilla i barata de crèdit hipotecari, la caiguda en
rendibilitat de la renda variable, la difusió de l’habitatge propi i la forta construcció a
causa de la prosperitat de l’últim segle. Aquest còctel va provocar, tal com hem
comentat anteriorment, la creació d'una bombolla al voltant del sector immobiliari.

Consisteix en què el deutor hipotecari lliura el seu habitatge a l’entitat financera a canvi que
aquesta doni per finalitzat el deute que té contret amb ella. Però aquest mecanisme només és
vàlid a Estats Units.
8
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Figura 4: Titulització hipotecaria
Font: elaboració pròpia mitjançant dades de Rankia
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1.3 SALTANT L’ATLÀNTIC
Quan va esclatar la crisi arreu del món, els ‘hedgefunds’9 ja estaven contaminats amb
paquets d’hipoteques subprime, el que vol dir que els fons d’inversió ja estaven plens
d’hipoteques que mai s’arribarien a cobrar. El “virus” va passar a la banca europea
occidental per dos motius.
Un d’ells era que moltes entitats financeres europees havien invertit directament en
paquets de productes que tenien dins hipoteques subprime. En conseqüència, van patir
pèrdues, ja que aquestes hipoteques no les cobrarien mai per la insolvència dels
deutors.
Juntament amb la compra de paquets contaminats per hipoteques subprime als mercats
financers internacionals, la banca europea també va demanar uns requisits molts baixos
a l'hora de donar una hipoteca, exposant-se a un elevat risc d’impagament amb la
consegüent pèrdua de capital per a l’entitat bancària.
A més, ens trobem que moltes de les hipoteques o quasi la majoria eren per més del
100% del preu de l’habitatge, ja que el pensament de la banca era que el preu de
l'habitatge no baixaria i, si en algun moment el meu client no em pot pagar, ell vendrà el
pis i em retornarà el crèdit, obtenint a la vegada un benefici. Però el problema va arribar
quan el preu de l’habitatge va començar a baixar. Els clients no podien pagar les quotes
de la hipoteca, ja que a molts d’ells els havien fet fora de la feina i, quan intentaven
vendre el seu habitatge, ho havien de fer per un valor inferior al de la seva hipoteca. En
conseqüència, malgrat vendre el seu habitatge no podien ni tan sols liquidar el seu
deute. A més, la banca es va quedar amb un munt d’actius (habitatges i solars en
construcció) que ningú volia comprar i que, a més, no els hi permetien en cas de venda
ni tan sols recuperar els diners prestats als seus clients, fonamentalment constructores,
promotores i particulars.
Per una altra banda els bancs van haver de recórrer a les seves reserves, és a dir, als
diners que els bancs comercials tenen tant al Banc Central com a la seva pròpia caixa
forta, per tal de garantir la seva operativa diària. No obstant, aquestes reserves no eren
gaire elevades, el que va portar a la insolvència a un conjunt d'entitats financeres.
En una situació d'insolvència financera, l’única solució que tenien els bancs per poder
fer front a l'operativa habitual bancària era demanar diners a un altre banc comercial per

9

Fons d’inversió que realitza inversions col·lectives.
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tal així aconseguir el líquid necessari per continuar amb la seva operativa diària. Però
l’altre banc només li prestaria els diners si sabia que els hi retornaria, cosa que
únicament podien saber si coneixien clarament la situació financera. Donat que les
hipoteques subprime estaven barrejades amb actius de bona qualitat, els bancs no
sabien amb certesa la situació financera de la resta d'entitats bancàries, el que va portar
a un bloqueig del mercat interbancari.

Si el mercat interbancari no funciona, únicament quedava el sector públic com a actor
amb la suficient capacitat per tal d'intervenir en el sector financer. Així, quan va caure
l'entitat britànica Northern Rock10 l'Estat va haver de nacionalitzar-la i injectar-li 1.400
milions de lliures.
En aquesta situació d’insolvència la banca no tenia recursos per tal de donar préstecs.
No obstant, els governs els hi demanaven que donessin crèdit per tal que l’economia és
recuperés mitjançant l’augment del consum, però cap entitat volia córrer riscos en plena
crisi.

Més enllà del sector financer, moltes constructores van entrar en fallida al no poder fer
front als préstecs, ja que els hi era impossible vendre els habitatges al preu necessari
per tal de recuperar la inversió.

Finalment, un problema que es va iniciar en un principi en els mercats financers arriba a
les persones. Durant els anys de creixement descontrolat de la construcció, aquest
sector econòmic havia absorbit una quantitat considerable de mà d’obra, una mà d'obra
que es va veure a l'atur quan les constructores van començar a tancar. Aquest fort
increment de l'atur va ser especialment notable a Espanya, a on l'activitat constructora
als anys de bonança va superar la de països com França o Alemanya.

A mode d'exemple, podem observar com a partir de 2007 hi ha una forta caiguda en la
fabricació de ciment, el que ens demostra aquesta caiguda en l'activitat constructora.

Banc fundat a 1997 a partir de l’antiga Northern Rock Building Society i els seus clients eren
el més alts membres de la societat britànica.
10
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Figura 5. Milions de tones anuals de ciment destinades a la
construcció a Espanya
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Milions de tones anuals de ciment destinades a la construcció a Espanya
Font: elaboració pròpia a partir de dades del ministeri de foment
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2.Què suposa la crisi a Santa Coloma de Gramenet?
2.1. Els comptes de l’ajuntament a partir de 2008. Una visió macroeconòmica
Primer presento un resum dels pressupostos consolidats 11 dels ingressos de Santa
Coloma de Gramenet, d’uns anys claus com són 2002, 2005, 2007, 2011 i 2018. A més
a més lligaré aquests anys amb polítiques socials que va fer l’ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.
La raó per la qual he escollit aquests anys va lligada amb el cicle econòmic, Així, l’any
2002 va ser un dels anys posteriors a la crisi de les dotcom, llavors podem observar el
creixement de l’economia després d’una crisi.
L’any 2005 podem observar com la bombolla immobiliària s’anava escalfant i finalment
l’any 2007 on podem veure que el PIB12 de l’economia espanyola va arribar al seu punt
màxim, però encara no havia començat a caure.
L’any 2011 després de dos anys i mig de la crisi on podem veure com encara la crisi no
es recupera i per últim l’any 2018 podem veure com l’economia s’està tornant a escalfar
perquè és previsible que dintre de poc patim una altra crisi, però no se sap si serà de la
mateixa gravetat que l’anterior.

Figura 6. Evolució del PIB a Espanya (% anual percentual)
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Evolució del PIB a Espanya (% anual)

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Banc Mundial

11
12

Conjunt agregat d’ingressos i despeses d’agents econòmics.
Producte Interior Brut.
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Figura 7. Ingressos de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:
2002
2005
2007
2011
Capítol I
22.152.610
22.182.000
24.460.190
25.242.509
Capítol II 1.205.029
3.107.500
3.636.930
2.671.720
Capítol III 20.156.910
49.009.286
69.121.403
46.953.561
Capítol
22.987.939
36.173.227
46.881.537
48.138.966
IV
Capítol V 250.513
394.336
612.183
586.968
Capítol
427.812
0
0
0
VI
Capítol
5.614.955
1.202.239
4.670.316
3.714.722
VII
Capítol
330.556
210.354
210.354
180.000
VIII
Capítol IX 11.242.105
0
4.590.000
0
Total
84.368.433
ingressos

112.278.943 154.362.915 127.488.448

2018
32.970.322
3.168.900
10.339.779
60.080.729
538.400
0
19.678.853
20.205.751
5.952.011
152.934.748
Valor en euros

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de l’ajuntament.

Començo amb l’anàlisi del primer capítol dels ingressos, el qual correspon als impostos
directes12.
En aquest capítol podem veure com els impostos directes pugen sobretot durant l’època
de la crisi, ja que l’IBI13va augmentar per part de diferents administracions.
A més, l’Estat va augmentar el valor cadastral14, i el municipi va pujar el tant per cent
que has de pagar d’aquest impost. Javier Tahiri. (25 de setembre de 2017). ¿Cuánto ha
subido el IBI mi ayuntamientodurante la crisis. ABC. Recuperat de
https://www.abc.es/economia/abci-cuanto-subido-ayuntamiento-durantecrisis201606120138_noticia.html
També trobem a Espanya en aquest tipus d’impostos l’IRPF, l’Impost sobre Societats,
l’Impost sobre la Renda de no Residents, l’Impost sobre Successions i Donacions,
l’Impost sobre el Patrimoni, l’Impost sobre Activitats econòmiques, l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica i per últim l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys
de Naturalesa Urbana.

Els impostos que afecten de manera directa a l’ingrés rebut per l’individu o empresa i al
patrimoni que cadascú té.
13
Impost sobre Béns Immobles.
14
Valor que dona l’Estat als diferents immobles.
12
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Figura 8. Capítol I
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Capítol I
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

Al segon capítol es troben els impostos indirectes 15, com pot ser l’ICIO

16

.

Es pot observar com va augmentar l’ingrés però justament del 2007 al 2011 que va ser
un dels anys posteriors a la crisi, podem observar com descendeix aquest ingrés, ja que
la gent va deixar de consumir tant per tal d’estalviar, llavors l’IVA 18 va baixar i també la
gent va deixar de construir, per tant l’ICIO també va baixar. També va haver-hi alguns
ingressos extres del boom immobiliari que van desaparèixer.
També trobem com a impostos indirectes a Espanya, la Renta de Duanes, Impost sobre
el Valor Afegit, Impostos Especials i l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats.

15

Els impostos que afecten de manera indirecta a la riquesa.
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
18
Impost sobre el Valor Afegit.
16
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Figura 9. Capítol II
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Capítol II
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

Al tercer capítol trobem l’ingrés per les taxes17. Un exemple de taxa pot ser una llicència
d’obres, la qual es necessita per a qualsevol mena d’instal·lació o obra, i es pot observar
com l’ingrés creix fins a l’any 2007, l’any en què tot va esclatar i es va deixar de construir.
A partir del 2011 podem observar com va baixar i encara a 2018 no s’ha recuperat, ja
que la gent no decideix invertir en el sector de la construcció després de la darrera crisi.

El quart capítol tracta sobre els diners que rep l’ajuntament per part d’altres
administracions com les diputacions. Aquests diners els rep pels drets d’empadronats,
convenis firmats i subvencions.
Podem observar que cada vegada més l’ajuntament rep més diners que l’any de
referència anterior. I l’últim any (2018) contínua creixent. Aquest augment després de la
crisi és a causa del fet que molts municipis estaven endeutats i que altres
administracions públiques com són l’Estat o la Generalitat van haver de prestar diners
per tal de poder pagar les seves despeses.

17

Contraprestacions econòmiques que fan els usuaris d’un servei prestat per l’Estat.
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Al cinquè capítol trobem els ingressos patrimonials18.Podem observar com abans de la
crisi la gent utilitzava més els béns que pertanyen al patrimoni públic, però després de
la crisi aquest ingrés és cada vegada més baix
Al sisè capítol ens trobem amb els ingressos per la venda de terrenys, podem observar
que a Santa Coloma de Gramenet l’únic any que va rebre diners per la venda de terreny
va ser l’any 2002. Aquests ingressos són deguts a la plusvàlua municipal.

19

Figura 10. Capítol VI
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Capítol VI
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

Al setè capítol ens trobem amb els ingressos que són deguts als diners que altres
administracions dóna a l’ajuntament per tal de fer obres.
Podem veure com a l’últim període els ingressos d’aquest capítol han augmentat, ja que
després de la crisi la majoria de municipis no tenien diners per poder construir i millorar
la ciutat i per tant van haver de demanar diners a altres administracions per poder fer
noves obres, com per exemple el nou carril per a bicicletes que comença a la Plaça de
la Vil·la fins al Riu Besòs.

18

Són aquells ingressos que provenen de la explotació de béns que constitueixen el patrimoni
públic.
19
Diners que el venedor ha de pagar per l’increment del valor que ha experimentat el terreny
mentre ha estat propietari.
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Figura 11. Capítol VII
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Capítol VII
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

Al vuitè capítol trobem els actius financers20. Podem observar com a partir del 2011
han començat a cobrar tots els deutes que tenien del passat, i això ha provocat un
augment de l’ingrés.
A l’últim capítol ens trobem amb els diners que demana l’ajuntament a altres
administracions superiors per donar ajudes socials o millorar la ciutat, com per exemple
la Diputació de Barcelona li va prestar diners als ajuntaments per la promoció de la salut
i els hàbits de vida saludables.
A diferència del capítol VII ens trobem que en aquest capítol no es diu de manera
específica en què es gastaran els diners. Depèn de la situació en què es trobi
l’ajuntament per tal de demanar diners.

Béns o drets d’una persona o empresa, adquirits en el passat i utilitzats en el futur per pagar
deutes o obtenir beneficis.
20
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Figura 12. Capítol IX
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Capítol IX
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

I per últim com a resum general dels ingressos podem veure que del 2002 al 2007 els
ingressos de l’ajuntament van en ascens i que a partir del 2007 fins al 2011 els ingressos
descendeixen, ja que ens trobem justament en els anys posteriors a una forta crisi. A
partir del 2011 al 2018 ens trobem que els ingressos estan tornant a pujar i amb aquest
augment probablement s’acabarà produint una altra crisi, ja que s’està tornant a escalfar
l’economia.

Figura 13. Total ingressos
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos
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Ara presento un resum dels pressupostos consolidats de les despeses de Santa Coloma
de Gramenet, d’uns anys claus com són 2002, 2005, 2007, 2011 i 2018.
Figura 14. Despeses de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:
2002
2005
2007
2011

2018

Capítol I

24.204.012

30.317.365

36.237.920

39.241.055

32.569.617

Capítol II

35.526.697

65.386.766

82.162.619

60.035.457

41.161.559

Capítol III

4.266.524

2.679.445

3.309.043

6.158.415

1.039.729

Capítol IV

3.139.441

5.004.337

6.457.906

10.198.499

28.422.050

Capítol V

0

0

0

0

500.000

Capítol VI

7.781.303

2.506.896

11.693.176

4.828.113

34.987.985

Capítol VII

0

0

1.749.845

0

7.387.321

Capítol VIII

330.556

210.354

210.354

180.000

180.000

Capítol IX

9.119.895

5.022.000

4.590.998

6.082.818

6.686.485

Total
despeses

84.368.433

111.127.166

146.411.864

126.724.359

152.934.748

Valor en euros
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de l’ajuntament.

Començo amb l’anàlisi del capítol I que tracta sobre les despeses de personal, és a dir
els diners que gasta l’ajuntament en pagar a tothom que té contractat.
Es pot observar com els salaris de les persones contractades per l’ajuntament van anar
en augment fins a 2011, on podem veure com van caure i encara en 2018 no han tornat
a pujar.A la següent notícia, el govern va decidir portar a terme aquesta acció de
congelar els salaris l’any 2012 per tal d’intentar reduir el dèficit.Cuatrocongelaciones y
dos bajadas, así ha sufrido el sueldo de los funcionarios. (16 de juny de 2012). La
información.
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Figura 15. Capítol I
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Capítol I
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

El capítol II és el següent i tracta sobre les despeses en béns corrents i de serveis, és a
dir, les despeses que provenen dels serveis d’escombraries, la llum del municipi i l’aigua.
Podem veure com fins al 2007 les despeses de l’ajuntament en béns corrents i serveis
anaven en augment, però a partir del 2007 podem observar com aquestes despeses van
de forma descendent, ja que l’ajuntament va decidir retallar la despesa d’aquest servei
per poder donar ajuda a les persones que es van veure afectades per la crisi.
Al capítol III ens trobem amb les despeses relacionades amb els interessos dels
préstecs, és a dir els diners que l’ajuntament ha de pagar a les institucions que li presten
diners, siguin a llarg o curt termini.
Es pot observar com del 2007 al 2011 els diners que van haver de pagar van augmentar,
ja que es van haver de pagar els interessos dels préstecs que es van demanar abans
que esclatarà la bombolla immobiliària.
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Figura 16. Capítol III
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Capítol III
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

Al quart capítol ens trobem amb les transferències corrents, que són les subvencions
que dóna l’ajuntament.
Algunes de les subvencions que dóna l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet són
subvencions a entitats sense ànim de lucre per Activitats Socioculturals, subvencions
per a projectes de cooperació al desenvolupament, subvencions a entitats esportives.
En el gràfic es pot observar com l’ajuntament cada vegada ha donat més subvencions,
sobretot en el tram dels anys 2011 al 2018.
Com per exemple l’any 2013, l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet va firmar un
conveni de gestió del Nou Camp Municipal, per tal de tornar a donar vida a un Estadi
que es trobava en abandonament total. ( 8 de juny de 2016. WanderersFutbol.
http://wanderersfutbol.com/otro-tipo-de-futbol-en-santa-coloma-f-e-grama ).

Una altra deles subvencions que va oferir l’ajuntament va ser a les persones que tenien
pisos buits i havien realitzat una reforma o volien realitzar-la, i després posaven el pis
de lloguer, tenien dret a una subvenció de fins a 6.000 euros. ( 11 d’abril de 2008.
Ajuntament

informa.

https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/butlleti/butlleti2008/108511abril2008.pdf)

27

La crisi econòmica de 2008
L’impacte social a Santa Coloma de Gramenet

Figura 17. Capítol IV
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Capítol IV
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

El cinquè capítol al pressupost de despeses no existeix, per tant ens trobem directament
amb el capítol VI, el qual tracta de les inversions reals les quals són les obres públiques.
Alguns exemples d’obres públiques són les carreteres, els carrers, els parcs i
l’enllumenat públic.
Podem veure a la taula del principi que els anys on més inversió va haver-hi són l’any
2007 i del 2018 endavant. Les despeses del 2007 són degudes al pla d’obrir la ciutat
cap al riu, i les despeses del 2018 són degudes a la remodelació d’alguns carrers de la
ciutat i de la construcció d’un carril bici.

Al setè capítol ens trobem amb les transferències de capital, és a dir les quantitats que
l’ajuntament transfereix a altres entitats perquè puguin desenvolupar projectes on
l’ajuntament col·labora amb una aportació econòmica.
Al gràfic es pot veure com l’ajuntament només va deixar diners a altres administracions
en 2007 i 2018 a altres administracions.
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Figura 18. Capítol VII
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Capítol VII
Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

El vuitè capítol tracta sobre els actius financers però no és tan important com el novè
capítol que tracta sobre els passius financers, és a dir en l’amortització del capital o
crèdits demanats. I com es pot observar a la taula del principi l’any que més es va
amortitzar el capital va ser el 2002 després de la crisi de les dotcom.
I com a resum de totes les despeses ens trobem que de l’any 2002 a l’any 2007 les
despeses van anar augment. Després del tram de l’any 2007 a l’any 2011 van disminuir
però a l’any 2018 han tornat a pujar. La baixada de les despeses del 2007 al 2011 és
deguda al fet que l’any 2008 va esclatar la bombolla immobiliària, el que significa que no
hi havia tants diners i per tant no es podia gastar tant.
On Santa Coloma va fer més despesa, va ser als serveis socials on podem trobar
diferents notícies.
L’ajuntament va crear un fons social per ajudar a les famílies més afectades per la crisi
econòmica i els serveis socials s’encarregaven d’analitzar cada cas i realitzar el seu
seguiment. Es va fer una reserva extraordinària d’un milió d’euros per cobrir situacions
socials greus derivades de la crisi econòmica. ( 12 de setembre de 2008). L’ajuntament
Informa.
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/butlleti/butlleti2008/110212setemb
re-2008.pdf)
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Figura 19. Total despeses
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos

2.2 Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma
Per poder analitzar de manera més concreta l’impacte de la crisi a Santa Coloma, vaig
decidir fer una entrevista a l’actual alcaldessa del municipi.
Primer ens situem l’any 2009 amb el problema de l’anterior alcalde, Bartomeu Muñoz,
també membre del PSC, implicat en una trama de corrupció, llavors a partir d’aquest
problema arriba Núria Parlón, l’actual alcaldessa.
La mesura més urgent que va haver de dur a terme l’alcaldessa durant els dos primers
anys de la seva trajectòria, va ser augmentar les partides econòmiques per al Benestar
social de les famílies incidint també en les polítiques de lluita contra l’atur des de
Grameimpuls.
Segons el Mandat 2011-2015, les actuacions finançades per l’Ajuntament amb especial
incidència social, encara que és una de les administracions públiques que menys diners
rep, van ser:
-Increment d’un 15% anual al Fons de Contingència Social per ajudar a persones sense
recursos.
-Elaboració d’un Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, amb la
intenció de facilitar ajudes a les famílies.
-Aprovació d’un Protocol per prevenir la pèrdua de l’habitatge i atendre situacions de
manca d’habitatge.
-Reforçament del Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència vulnerable.
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-Creació d’una nova prestació econòmica per facilitar a moltes famílies l’accés a les
beques del menjador, per tal que tots els nens de Santa Coloma tinguessin un àpat
equilibrat.
-Augment de les partides per als serveis d’atenció a la gent gran.
-Polítiques de millora de l’ocupació i de lluita contra l’atur mitjanant Grameimpuls.
Com ja he dit abans l’Ajuntament és una de les administracions públiques més
infrafinançades, i durant el període de la crisi l’ajuntament de Santa Coloma va haver de
reclamar per la via judicial els pagaments de la 1/3 part de les escoles bressol que són
competència de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa als ingressos, no es van veure afectats, ja que la principal via de recaptació
d’impostos a Santa Coloma és l’IBI21 i aquest no depèn de l’activitat econòmica.
Si ens fixem en la següent taula, podem veure que els anys posteriors a la crisi el deute
va augmentar, però avui dia podem veure com hem tornat a tenir un deute molt baix.
Les millores de l’endeutament són degudes a una visió econòmica austera i amb la
baixada dels tipus d’interès.
Figura 20. Evolució del deute a Santa Coloma de Gramenet:
Data:
Deute per càpita:
Deute total:

Població:

2018

370€

43.937

118.821

2017

452€

53.185

117.597

2016

627€

73.508

117.153

2015

707€

82.656

116.950

2014

809€

96.043

118.738

2013

862€

103.459

120.029

2012

557€

67.161

120.593

2011

518€

62.531

120.824

2010

511€

61.321

120.060

2009

362€

43.353

119.717

2008

313€

36.777

117.336
Font: elaboració pròpia a partir de Datosmacro.

Durant aquests anys de recuperació econòmica, l’ajuntament s’ha encarregat d’impulsar
els comerços de proximitat mitjançant la millora i modernització de les botigues i sobretot
amb la posada en marxa de la grama, una moneda local que busca que els diners que

21

Impost sobre Bens Immobles
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es gastin els ciutadans en comprar béns i serveis, es quedin al municipi i generin guanys
a Santa Coloma.
Ara mateix podem observar els primers signes de desacceleració econòmica i segons
l’alcaldessa, es troben molt millor preparats que l’any 2008 per tal de poder enfrontar
una crisi similar a l’anterior.
2.3 Anàlisi Barcelonès Nord
Per tal de poder fer una anàlisi completa de la situació del municipi, comentaré uns
estudis sobre l’evolució de l’activitat econòmica del Barcelonès Nord, un dels estudis és
del 2000 al 2005 i l’altre del 2005 al 2008. Els estudis són l’Estudi de l’evolució de
l’activitat econòmica del Barcelonès Nord i l’Evolució de l’activitat econòmica al
Barcelonès Nord 2005-2008, tots dos estudis estan realitzats pel grup de recerca AQR 22
a petició del Consell Comarcal del Barcelonès.
El Barcelonès Nord inclou Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de
Gramenet.
Primer començaré a comentar el més antic, per tal de poder situar en context la situació
econòmica es divideix en dos aspectes bàsics, la població i el mercat de treball.
Figura 21. Població al Barcelonès Nord:
Badalona

Sant

Adrià

del

Santa coloma de

Besòs

Gramenet

2000

208.944

32.452

117.127

2005

218.553

32.940

118.129

2008

215.329

33.223

117.127

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT

Respecte a la població podem observar com Badalona és el municipi amb més població,
seguidament el segueix Santa Coloma de Gramenet i per últim Sant Adrià. En aquests
darrers vuits anys podem observar com el Barcelonès Nord guanya habitants i per tant
s’ha produït un suau creixement de la població.
Figura 22. Taxa d’atur any 2001:
Taxa d’atur. Any 2001
Badalona

13,7%

Santa Coloma de Gramenet

12,6%

Sant Adrià del Besòs

16,4%

22

Anàlisi Quantitativa Regional
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT

Figura 23. Taxa d’atur any 2005:
Taxa d’atur. Any 2005
Badalona

6,54%

Santa Coloma de Gramenet

6,29%

Sant Adrià del Besòs

7,50%
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT

Figura 24. Taxa d’atur any 2008:
Taxa d’atur. Any 2008
Badalona

8,37%

Santa Coloma de Gramenet

8,17%

Sant Adrià del Besòs

9,45%
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT

Si comparem les dues primeres taules, la taxa d’atur va tenir un descens considerable i
trobem un motiu que explica el gran descens i és la creació de treball i la predisposició
de la gent per treballar.
Si mirem la tercera taula podem observar com del període del 2005 al 2008 la taxa d’atur
va tenir un augment considerable a causa dela regularització dels immigrants realitzada
l’any 2005, cosa que va provocar que l’atur augmentés, ja que hi havia moltíssima més
gent buscant feina. Jesús Caldera, ministre de treball va preveure que unes 700.000
sol·licituds serien aprovades. El proceso de regularización de inmigrantesconcluye con
cerca de 700.000 solicitudes. (7 de maig de 2005). El país.
https://elpais.com/elpais/2005/05/07/actualidad/1115453817_850215.html
Per analitzar els treballadors del Barcelonès Nord i la seva evolució de l’any 2000 al
2005, mirarem les dades d’afiliats a la seguretat social respecte aquests anys. Es pot
observar a la taula que hi ha a continuació com del període del 2000 al 2005 el nombre
d’afiliats va augmentar, a causa de la regularització dels emigrants. Però del període del
2005 al 2008 va disminuir el nombre d’afiliats.

Figura 25. Nombre total d’afiliats a la seguretat social:
2000
2005
Badalona

50.359

2008

60.996

60.261

Sant Adrià del Besòs 9.960

10.626

9.895

Santa Coloma de

20.984

20.35

16.687

Gramenet
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social.
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Figura 26. Llistat dels quinze sectors amb major concentració d’afiliats. Barcelonès Nord.
2005
Codi
Nom del sector
Pes del sector al Pes del sector a Líj23
sector
Barcelonès Nord la província
52

Comerç al detall

16,38%

10,74%

1,52

45

Construcció

15,14%

9,18%

1,65

74

Altres

activitats 6,96%

11,37%

0,61

terrestre; 5,73%

3,46%

1,66

i 5,55%

7,18%

0,77

i 5,50%

5,69%

0,97

empresarials
60

Transport

transport per canonades
51

Comerç

a

l’engròs

intermediaris del comerç
85

Activitats

sanitàries

veterinàries i serveis socials
55

Hoteleria

4,25%

5,29%

0,80

80

Educació

4,21%

3,76%

1,12

75

Administració pública,
defensa i Seguretat Social
obligatòria

4,07%

4,58%

0,89

28

Fabricació de productes 3,66%
metàl·lics,
llevat
de
maquinària i equips.

2,63%

1,39

95

Llars que ocupen personal
domèstic

3,50%

2,70%

1,30

18

Indústries de la confecció i de 3,19%
la pelleteria

0,86%

3,71

93

Activitats diverses de serveis 2,05%
personals

1,95%

1,05

50

Venda,
manteniment
i 1,65%
reparació de vehicles de
motor...

1,78%

0,92

92

Activitats

2,15%

0,68

recreatives, 1,46%

culturals i esportives
Font: elaboració pròpia a partir de SS.

23

Índex d’especialització sectorial-regional: un valor major a 1 significa que el Barcelonès Nord està
comparativament més especialitzat que la província
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Segons aquesta taula es pot observar que a tots tres municipis va créixer el nombre
d’afiliats, a causa de les noves ofertes de treball i com ja he comentat abans, per la
regularització dels immigrants.
Si comparem el pes que tenen certs sectors respecte de la província, podem observar
que per exemple el sector de la construcció té més pes al’economia del Barcelonès Nord
que al conjunt de la província, per tant quan van començar a fer fora a treballadors de
les empreses de construcció, l’atur va pujar més relativament al Barcelonès Nord que a
la província de Barcelona. Però en canvi si mirem el sector d’altres activitats
empresarials, podem veure com el pes més gran el té la província i segons l’índex
d’especialització podem veure com a la província estan molt més especialitzats en molts
dels sectors.
Si mirem el següent gràfic podem veure com Santa Coloma és un dels municipis menys
diversificats econòmicament, ja que a valor més elevat trobem major especialització en
pocs sectors productius i l’únic que va créixer del període del 2000 al 2005.

Figura 27. Índex d'especialització entre els anys 2000 i
2005
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Badalona

Sant Adrià del Besòs
2000

Santa Coloma de Gramenet

2005
Font: elaboració pròpia a partir de SS.

Si ens fixem amb les empreses, un altre agent econòmic, podem observar que als tres
municipis el nombre d’empreses durant aquest període va augmentar.Però amb
diferència a Badalona és on es troba una gran concentració d’empreses.
Figura 28. Nombre d’empreses totals. Anys 2000, 2005 i 2008:
2000
2005
2008

Badalona

5.255

6.229

5.872

Taxa
variació

de

12,38%
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Sant Adrià del Besòs 1.017

1.084

1.009

-0,78%

Santa Coloma de

2.686

2.330

8,92%

2.139

Gramenet
Font: elaboració pròpia a partir de SS.

Però la majoria d’empreses que trobem al Barcelonès Nord la majoria són de tipus micro,
i on més podem trobar d’aquest tipus és a Santa Coloma. Després ens trobem amb les
empreses petites i mitjanes que on més trobem és a Sant Adrià. I per últim tenim les
empreses grans, que són un percentatge molt petit i on més trobem és a Santa Coloma.

Figura 29. Distribució d'empreses per mides (%). 2005
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Badalona

Sant Adrià del Besòs
Micro

Petita

Mitjana

Santa Coloma de Gramenet
Gran

Font: elaboració pròpia a partir de CAMERDATA

Per tal de poder fer una anàlisi completa de com va afectar la crisi a la comarca del
Barcelonès Nord, em fixaré en el VAB24. Hem de tenir en compte que aquesta producció
no coincideix amb el que els ciutadans obtenen via rendes els ciutadans. És a dir, no
tota la població que viu al Barcelonès Nord no hi treballa o també hi ha població de fora
que ve al Barcelonès Nord a treballar. Per tant, la renda per capità dels ciutadans de la
comarca no coincideix gaire amb el VAB generat a cadascun d’ells.
Per tal de poder conèixer el VAB de cada regió, necessitem conèixer el VAB ‘oficial’
d’una àrea superior, i en el nostre cas seria Catalunya. El VAB es basa en el nombre
d’afiliats a la Seguretat Social, però tenint en compte que una empresa té diferents
establiments, és difícil identificar si els treballadors afiliats al municipi treballen
efectivament al municipi.

24

Valor1 Afegit Brut
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Segons la taula que tenim a continuació podem observar que el VAB del sector serveis
representa el 64,9% del total, el de la indústria el 24,7% i el de la construcció el 10,4%.
Figura 30. VAB sector serveis (1992-2008):
Indústria
Construcció

Serveis

Total no agrari

1992

1,0%

-7,4%

0,2%

-0,2%

1993

-8,6%

-2,5%

2,6%

-1,3%

1994

0,6%

-5,7%

6,6%

3,9%

1995

0,1%

13,2%

1,6%

2,0%

1996

0,3%

1,9%

-1,9%

-1,0%

1997

3,8%

-1,4%

3,3%

3,0%

1998

6,0%

13,6%

1,0%

3,3%

1999

-1,2%

8,3%

0,7%

0,8%

2000

-4,6%

0,7%

-8,6%

-6,6%

2001

11,2%

-2,1%

1,9%

4,2%

2002

-5,7%

7,6%

4,7%

1,7%

2003

-3,2%

6,7%

6,4%

3,7%

2004

-1,6%

6,9%

4,0%

2,7%

2005

1,9%

9,5%

6,9%

4,9%

2006

1,3%

6,8%

5,4%

3,8%

2007

0,5%

2,1%

3,7%

2,9%

2008

-0,1%

-0,6%

0,1%

0,1%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del VAB.

Podem observar com durant aquests anys l’aportació de l’activitat terciària ha estat
superior a l’activitat industrial. A més, l’aportació del sector industrial ha tingut un
decreixement des de la dècada dels 90 fins a l’any 2002, i a partir d’aquest darrer any
podem observar com aquesta aportació és nul·la. Pel que fa al sector de la construcció,
a partir de l’any 2002 també va tenir una aportació molt important. Encara que el
Barcelonès Nord es va veure afectat per la crisi, no va presentar una taxa negativa del
VAB l’any 2008, ja que el sector serveis va tenir un creixement d’un 0,1%, el qual va
compensar el decreixement del sector industrial i de la construcció.
Així doncs les conclusions més importants d’aquest estudi són que la població va
disminuir i la taxa d’atur va incrementar, i que el Barcelonès Nord està més especialitzat
que la província en molts sectors.
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3. L’impacte social de la crisi econòmica a Santa Coloma
3.1 PAH Santa Coloma
Vaig fer una visita a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, on vaig fer una entrevista
als membres principals de la plataforma, i a més, vaig tenir la sort de poder parlar amb
una persona afectada per una hipoteca subprime i n’explicaré el seu cas en concret.
També explicaré un altre cas d’una família afectada que vaig trobar a la pàgina web de
la plataforma, i a més, em van comentar a mi personalment quan hi vaig anar. Abans de
fer l’entrevista he anat a diverses assemblees de la Plataforma on es reuneixen totes les
persones les quals estan pendent d’un desnonament en els pròxims mesos i comenten
tots els casos que tenen, però primer els més propers en el temps i després si n’hi ha
persones noves, les afegeixen a un tipus de registre que ells tenen.

Actualment han aconseguit parar temporalment desnonaments i arrencar petits
compromisos a l’equip de govern municipal.
El seu objectiu es basa en tres punts clars que són la recuperació de la funció social
d’un habitatge buit per a garantir que la família no quedi al carrer, aguditzar la pressió
sobre les entitats financeres perquè acceptin la dació en pagament i per últim forçar a
les administracions públiques al fet que adoptin d’una vegada per sempre les mesures
necessàries per a garantir el dret a un habitatge.
La PAHVGramenet va començar l’any 2011 per tal de donar resposta al drama de
centenars de famílies, que quan va esclatar la bombolla immobiliària, es van quedar a
l’atur, sense poder pagar les seves quotes hipotecàries i a conseqüència de no poder
pagar les quotes, els farien fora de casa.
La seva funció és acompanyar als bancs o administracions, a les famílies que tenen
problemes amb les seves hipoteques i que no són ateses i no els hi donen solucions.

Segons la plataforma, la causa principal, és la llei hipotecaria injusta, que protegeix els
interessos dels bancs i no respecta els drets de les famílies. La plataforma va fer una
ILP25 estatal que va ser rebutjada pel Partit Popular, també s’han fet ILPs en comunitats
autònomes que també han estat rebutjades pel govern del PP. Però ells continuen
insistint, llavors han elaborat una proposta de la Llei de l’Habitatge de la PAH i tenen
pensat presentar-la al congrés.

25

Iniciativa Legislativa Popular, també coneguda com a iniciativa ciutadana.
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La plataforma dóna uns consells quan comences a tenir dificultats amb el pagament de
la teva hipoteca, el primer d’ells és la negociació amb l’entitat financera, si planteges la
situació de què dintre d’uns mesos no podràs pagar la teva hipoteca quan encara l’estàs
pagant el banc no et donarà cap solució, però quan comencis a no pagar serà quan el
banc admetrà la negociació.

Hem de tenir en compte que aquest progrés de negociació serà més complicat si tenim
avaladors, ja que no només podran embargar als titulars de la hipoteca, sinó que també
als avaladors26. I no hi ha cap manera de treure als avaladors de la hipoteca, a no ser
que l’entitat financera estigui d’acord, però és molt difícil que l’entitat financera vulgui
treure l’avalador, ja que els bancs sempre volen el màxim benefici possible amb el menor
risc possible, per tant mai accepten treure un avalador excepte si ofereixes un altre
avalador per substituir-ho.
A partir d’aquest moment comença la pitjor part: l’assetjament. Normalment comencen
amb cartes de reclamació, trucades a casa, a la feina... Segons la teva entitat financera
pot ser que tinguin aquest servei subcontractat, llavors això empitjora, ja que solen ser
professionals que cobren comissió si aconsegueixen que la persona endeutada acabi
pagant.
El més probable és que al principi de la negociació l’entitat digui que no hi ha cap solució,
també si parles amb algú de l’administració, et dirà que la llei és la llei i que no pots fer
res al respecte.
Normalment en alguns casos on les dificultats econòmiques han estat puntuals i veuen
que es podrà recuperar els diners a curt termini, el que fan és reduir la quota, mitjançant
només el pagament dels interessos. Però al període de la crisi ens trobem amb casos
d’hipoteques firmades en plena bombolla immobiliària on les dificultats econòmiques són
greus i de llarga durada, i a més,ens trobem que al mercat immobiliari no hi ha cap
moviment i és impossible vendre qualsevol pis.
L’opció més escollida perla majoria de persones és intentar fer la dació en pagament,
per tal de pagar el deute i tornar a començar, però amb un lloguer. Al nostre país,
Espanya, la dació en pagament es troba a l’actual llei hipotecaria, però no com a dret de
creditor, sinó com a acord d’ambdues parts abans de firmar el contracte, però com la

26

Persona que presta la seva garantia sobre la conducta o qualitat d’una altre persona.
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gent no coneixia aquesta informació, la majoria d’hipoteques s’han firmat sense la
possibilitat de fer la dació.

Quan arribem al banc per primera vegada i demanem la dació segurament ens diran que
és impossible i ens faran una altra proposta, la qual sol ser un refinançament.27
El que comporta un refinançament és modificar les condicions de la nostra hipoteca amb
la finalitat de reduir la nostra quota, ampliant el període d’amortització o modificant el
tipus d’interès. Però normalment no val la pena fer un refinançament, ja que et baixaran
les quotes durant el primer any, però després tornarà a pujar, i pot ser que pugin més
que al principi.
Després de fer-nos el refinançament, ens ofereixen un préstec personal, ja que veuen
que tornem a no poder pagar les quotes, però si acceptem aquest préstec, augmentarem
el deute, ja que aquest té uns interessos elevadíssims.

Una vegada ens trobem en la situació que no podem pagar, hem de saber que
normalment les entitats esperen 3 mesos abans de començar el procediment formal
d’execució de la hipoteca, però també existeix la possibilitat d’un venciment anticipat, el
qual consisteix en el fet que a partir d’un únic impagament es pot començar i l’entitat ens
pot reclamar no només les quotes impagades més els interessos acumulats, sinó que
tot el préstec pendent. Llavors el nostre objectiu ha de ser allargar tot el possible el
procediment.

Quan ja ens trobem al procediment n’hi ha dues vies: la judicial o l’extrajudicial.
La via judicial s’inicia quan es rep un burofax28 a casa, en el qual ens reclamen els diners
que hem de pagar a l’entitat. Si en aquest moment no paguem els diners que ens
reclamen el que farà el banc serà presentar una demanda al jutjat, llavors ens arribarà
una altra notificació a casa, una vegada arriba aquesta demanda tenim 10 dies per
pagar.
Si encara no podem pagar, el que faran serà posar una data de subhasta de l’habitatge
hipotecat. Llavors l’única manera de salvar el nostre habitatge durant el procediment és
pagar la totalitat del deute.

27

Acte de reemplaçar una obligació de deute que ja existeix, per una altre obligació de deute
sota diferents termes.
28
Servei utilitzat a Espanya per l’enviament urgent de documents que requereixen una entrega
indiscutible.
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Quan l’habitatge surti a subhasta, sortirà pel preu de taxació 29que apareix al contracte i
la llei permet que qualsevol persona amb un dipòsit d’un 30% del preu es presenti a
subhasta. N’hi haurà tres subhastes abans que el banc se l’adjudiqui.
Durant la crisi a la majoria de subhastes no hi anava cap persona, per tant el banc tenia
vint dies per comunicar al jutjat si s’adjudicava a si mateix l’habitatge pel 100% del deute
o pel 60% de la taxació.
El banc s’aprofita d’aquesta situació, ja que la majoria d’hipoteques firmades durant el
boom immobiliari no han amortitzat pràcticament el capital i si el banc es queda
l’habitatge pel 60% de la taxació, el deutor estarà endeutat per sempre, ja que a Espanya
donaven hipoteques a més del 100% del preu de l’habitatge. Les opcions que tens una
vegada el banc tria aquesta alternativa, les nostres opcions són demandar la justícia
legal gratuïta o mantenir la negociació amb l’entitat financera.
L’altre via és l’extrajudicial, encara més injusta i es pot resoldre en tres mesos. És més
injusta, ja que es fa davant d’un notari, per tant la persona afectada no té dret a la justícia
pública. Aquesta consisteix en tres subhastes, la primera al 100% del valor de taxació,
la segona al 75% del valor de taxació i la tercera sense un mínim fixat. Com a l’època
de la crisi totes les subhastes quedaven buides, l’entitat podia quedar-se amb l’habitatge
amb el preu que li sembles adequat, i no hi havia cap mínim ni cap màxim en el preu,
podien comprar un pis per només un euro.
Una vegada ens han subhastat el pis, tenim dos problemes: el deute i l’amenaça de
desnonament, llavors, tenim l’opció de la condonació del deute 30, però això depèndel
dret i voluntat de l’entitat financera.
Les altres opcions són fer front a l’embargament o anar als serveis socials.

També existeix la possibilitat de la resistència al desnonament, consisteix en el fetque
un grup de persones de manera pacífica no deixin entrar a la comissió judicial. El més
habitual és que la comissió judicial suspengui el desnonament, llavors quan arribi al jutjat
ha d’avisar al jutge de l’impediment amb el qual s’han trobat, llavors es fixarà una nova
ordre de desnonament i es tornarà a notificar als propietaris de l’habitatge.

Procés per el qual un taxador homologat pel Banc d’Espanya determina el valor d’un
habitatge en el mercat.
30
Remissió o perdó d’un deute.
29
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Normalment la PAH aprofita el dia del desnonament que n’hi ha moltes persones
concentrades per tal de fer una manifestació fins a l’ajuntament i fer visible la detenció
del desnonament.

El cas de desnonament que em van explicar quan vaig anar a la plataforma consistia en
una dona que va comprar un habitatge en 2005, mitjançant una hipoteca. Al
començament pagava 800€, però la quota anava pujant fins al punt d’arribar a pagar
1200€, i una vegada va arribar la crisi el seu marit es va quedar sense feina i només
treballava la dona.
Llavors va arribar un punt en el qual no podien continuar pagant la hipoteca i l’opció que
va donar el banc va ser un refinançament, però això va comportar un augment del deute.
L’any 2012 el seu marit decideix tornar al seu país de naixement amb les seves filles,
però ella es queda aquí per tal de lluitar i intentar pagar el deute.
El mateix any coneix la plataforma i els hi explica el seu cas, i van fer tot el possible
perquè el banc acceptés la dació en pagament. I així va ser, el banc va acceptar-la, però
amb un crèdit personal, és a dir, ella va entregar les claus de la seva casa però a més a
més tenia encara un deute de 6.000€. Va decidir anar-se al seu país amb la seva família
i un any més tard va retornar. Però quan va arribar i es va veure sense casa una altra
vegada, va decidir ficar-se a un pis de lloguer i paga 520€ al mes.
I encara a dies d’ara, el banc li continua cobrant el deute i ella segueix lluitant per acabar
de pagar el deute.
L’altre cas de desnonament que en vam comentar que mirés a la pàgina web de la PAH
tracta sobre una família que va decidir venir cap Espanya. Quan van arribar a Espanya,
es van instal·lar a una localitat de Múrcia on van decidir dedicar-se a treballar al camp i
guanyar diners, però el problema va arribar quan els seus caps els hi van demanar el
permís de residència per la pressió del govern, i no ho tenien. Llavors passaven els dies
i tots els immigrants continuaven sense poder treballar i van decidir anar-se’n cap a
Barcelona.
Va arribar a Barcelona en autobús, una vegada es van baixar, van agafar la línia vermella
de metro fins al final i els va portar cap a Fondo. Van estar dormint tres dies consecutius
al carrer, ja que pel dia buscaven feina. Un dia al matí van arribar a una església la qual
els hi va donar menjar i el capellà els hi va presentar un home que tenia un local buit i
van estar vivint allà durant un any.
Van aconseguir feina, ella netejant cases i el seu marit en el sector de la construcció,
però la seva il·lusió era portar als seus fills aquí, perquè poguessin vindre havien de tenir
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un pis. Així que vaanar a la immobiliària i es va endeutar amb 280.000€ més els
interessos.
El problema va arribar al 2010 quan el sector de la construcció va caure i l’empresa del
de l’home es va declarar en fallida, amb el sou de la dona no podien pagar totes les
despeses més la hipoteca, per tant tota la seva família va tornar al seu país excepte la
dona, que es va quedar aquí i el banc li va fer un refinançament, però va augmentar el
deute, com a l’anterior cas. La dona es va quedar sense feina i sense atur, llavors va
intentar fer una dació en pagament. El banc li va acceptar la dació en pagament, però
encara així tenia un deute de 200.000. Un amic seu li va comentar l’existència de la PAH
i va decidir anar a una assemblea i comentar el seu cas, la plataforma el va ajudar, la
van acompanyar al banc i l’entitat va acceptar la dació en pagament sense cap mena de
deute i d’aquesta manera va poder anar-se al seu país amb la seva família.

Els dos casos són diferents, ja que totes dues famílies són estrangeres, però al primer
cas ens trobem que van acceptar la dació en pagament amb un deute, i al segon
finalment van acceptar la dació en pagament sense deute. Que el banc accepti la dació
en pagament depèn de la teva situació econòmica actual, i per tal de demostrar la teva
situació et demanaran un munt de papers que afirmin tot el que dius.
El missatge de la PAH cap a la ciutadania és que no discriminin l’ocupació, és a dir fer
entendre a la població, que els programes de la televisió que diuen que quan surts a
comprar qualsevol cosa i tornes hi ha gent és fals, ja que les persones que ocupen
pisos, solen ser pisos que pertanyen a entitats financeres.
I que entenguin que les persones que ocupen pisos són persones com qualsevol altra,
però que no tenen els suficients ingressos per a poder pagar un lloguer o una
hipoteca.
3.2 Càritas de Santa Coloma
Vaig anar a l’associació de Càritas de Santa Coloma de Gramenet, que es troba a
l’Església Major.
Allà em van atendre dues dones, una d’elles era educadora social i l’altra treballadora
social.
A través dels seus punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya a les
persones que es dirigeixen a la seva institució amb una demanda d’ajuda.
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La lògica neoliberal examina els individus des del seu punt de vista més estret de la
seva contribució a la competència mundial i el seu cost, de manera que fan responsables
als individus dels riscos que assumeixen. Per tant, hem passat de la lluita per la reducció
de la vulnerabilitat a una altra molt diferent que pretén crear o augmentar la resiliència 31.

Segons Càritas la pobresa ha augmentat a mesura que incrementava la població
incapaç d’entrar en el mercat de treball, o aquella que una vegada l’han fet fora no té
possibilitats de tornar, ja que no té suficients estudis per buscar una altra feina.
Segons les estadístiques oficials de l’Eurostat l’any 2016, la proporció de persones que
viuen en risc de pobresa en Espanya ha augmentat. Les persones en risc de pobresa
(PRP) va augmentar del 19,7% l’any 2007 al 29,2% l’any 2014, i el risc persistent de
pobresa (PRPP) va augmentar del 13,6% al 19,6% durant el mateix període.

A partir de l’any 2009 el perfil de persona que acudia a l’associació a demanar ajuda va
canviar, van començar a arribar persones autòctones que tenien algun petit negoci, o
persones que tenien certes dificultats econòmiques abans de la crisi. I arran d’aquest
any van començar a detectar casos de pobresa crònica, on Càritas destaquen les
persones grans, les quals cobren una pensió molt petita i no tenen suficients diners per
a poder pagar un lloguer o una hipoteca, i a més les despeses de consum energètic i el
menjar. Però també ens trobem amb un altre perfil de pobresa crònica, que són les
persones al voltant dels cinquanta anys que es queden a l’atur i tenen poques
possibilitats de tornar a trobar feina.

Avui dia el volum de persones que atén Càritas a Santa Coloma de Gramenet és
aproximadament de 1600 persones a l’any, i el perfil majoritari són persones emigrants
que una vegada estan treballant i els fan fora, han de tornar a renovar tots els papers,
llavors mai tenen l’oportunitat d’arribar a comprar o llogar un habitatge. Llavors Càritas
té diversos programes relacionats amb l’habitatge, com per exemple pisos compartits
per a persones adultes, soles o amb fills, o també el programa de pisos unifamiliars
gestionats per la Fundació Foment de l’Habitatge Social.
Càritas no només s’ocupa de les necessitats bàsiques com són el menjar i la roba, sinó
que ens trobem amb moltíssims programes a més de l’ajuda a les necessitats bàsiques.
A un dels programes que més importància li donen és al servei per a gent gran, on

31

Capacitat d’un individu, població o sistema complex de resistir o tornar a un nou equilibri
després de l’impacte d’un fenomen de caràcter catastròfic.
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podem trobar servei d’ajuda a la llar o habitatges tutelats i unitats de convivència, per
exemple.

Els projectes específics de Càritas de Santa Coloma són el Centre Paidós, que
consisteix en l’acompanyament diari a famílies amb menors de sis anys, també ens
trobem amb un curs de llengua per adults, però que a diferència dels cursos d’idiomes
de la Generalitat, en aquest ens trobem amb un espai per als infants, perquè puguin fer
el curs les persones que tenen fills, però no diners per poder pagar una llar d’infants. Un
altre dels projectes específics és el centre matern-infantil, és un espai de suport per a
dones embarassades o amb fills de zero a tres anys. També ens trobem amb un reforç
educatiu, amb un pis per a dones amb fills o sense fills les quals es troben en una situació
de vulnerabilitat i amb un curs de la llar i espai de guarda d’infants.

En aquests darrers anys, Càritas ha notat un augment de la pobresa, i segons
l’associació té millors recursos per tal de poder pal·liar una futura crisi en els pròxims
anys, ja que el personal s’està formant de manera contínua i rep ajudes de l’ajuntament
i altres administracions.
El missatge de Càritas cap a la ciutadania és que s’impliqui en els valors de l’associació,
participi en els voluntariats, faci un petit donatiu en un moment puntual o oferir un lloguer
a baix cost per a persones necessitades.
3.3 La crisi i els infants. Casal d’infants de Santa Coloma
Vaig anar al Casal d’Infant de Santa Coloma de Gramenet i vaig demanar una entrevista
per poder conèixer de prop la situació de molts infants i adolescents durant el període
de la crisi i ara mateix.
Vaig insistir en el fet que em truquessin però no he obtingut resposta cap de les vegades,
per tant vaig trobar a internet un petit documental titulat “Veus d’Infants en temps de
crisi” on parlen testimonis de nois i noies del Casal dels Infants de Santa Coloma de
Gramenet.
El casal s’encarrega des de 1983 en donar suport a nens i nenes en risc d’exclusió
social. Els seus objectius principals són construir una societat més justa i equilibrada,
una societat que facilita el camí a quins ho tenen més difícil, i el més important una
societat que no accepti la pobresa hereditària.
Al documental ens trobem amb diferents testimonis i de diferents edats, els més petits
tenen 12 anys i més o menys tots tenen les mateixes idees.
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Les principals idees són que no tothom té les mateixes oportunitats per poder estudiar,
ja que no tothom té els mateixos ingressos per poder fer front a uns estudis, també
alguns adolescents al documental diuen que si el govern ens obliga a estudiar, perquè
no ens facilita més ajudes, i els darrers anys el govern està traient moltes ajudes
referents a l’ensenyament.
Alguns dels testimonis expliquen la situació a les aules, ens trobem amb alumnes que
no porten esmorzar o que no poden anar a moltes de les excursions, llavors molts
companys intenten donar una mica de menjar als alumnes que no tenen res.
Una de les testimonis de 16 anys ens explica que deixar al carrer a una família perquè
no té diners per poder pagar l’habitatge, quan aquest habitatge estarà buit és una
injustícia.
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4. Conclusions:
Amb el meu treball de recerca volia aconseguir dos objectius principals: entendre l’inici
de la crisi als EUA i les conseqüències que aquesta va tenir al meu municipi.
La principal causa de la crisi va ser la fallida del banc Lehman Brothers pel fet que havia
invertit a les hipoteques subprime. A més, ens trobem amb altres causes, com per
exemple, la crisi de les dotcom, ja que l’economia encara no es trobava recuperada.
A més, ens trobem amb la desconnexió entre l’economia real i la financera, ja que el
patró dólar-or, que era el sistema que fixava el valor de les monedes, havia desaparegut.
També, el multiplicador monetari permetia als bancs crear diners partint d'una quantitat
inicial, juntament a l'existència de crèdit barat i abundant. Tots aquests factors, units a
la difusió de l’habitatge propi, van promoure un fort increment en la inversió en
construcció i la bombolla lligada a aquest.
Un cop apareixen les primeres conseqüències negatives de la bombolla immobiliària, la
desconfiança entre els bancs per tal de prestar-se diners entre ells va portar a una fallida
d'un conjunt d'institucions financeres. Aquest fet, que bloquejà al sistema financer, va
portar a un refredament consum en general i del sector immobiliari en particular. A nivell
més concret, ens trobem amb l'arribada de la crisi al nostre país, Espanya, mitjançant
els fons d’inversió internacionals i per la males pràctiques del nostre sistema financer.
El problema més important a Espanya va ser que les hipoteques eren pel 100% o més
del valor de taxació de l’habitatge, una taxació que en molts casos estava fins i tot
inflada. Donada aquesta situació moltes persones es van veure endeutades per sempre
encara que venguessin el seu habitatge, ja que el préstec excedia el valor real de
l'immoble.
També ens trobem que la taxa d’atur a Espanya va pujar de manera considerable ( 1.8
milions de persones a l’atur), a causa que molta població es dedicava al sector de la
construcció.
Pel que fa al municipi de Santa Coloma de Gramenet, si mirem els ingressos des de
l’any 2002 fins a l’any 2018, podem treure com a conclusió que la crisi va afectar de
manera negativa, ja que des de l’any 2007 al 2011 podem observar com els ingressos
van baixar i, a conseqüència d’això, van haver de fer retallades. Si mirem el total de les
despeses de l’ajuntament de Santa Coloma podem veure també com van baixar, ja que
no hi havia tants diners com en anys anteriors.
Com a conclusió de l’entrevista amb la Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, puc dir que l’ajuntament va dur a terme moltes polítiques per tal de poder
pal·liar les conseqüències de la crisi, juntament amb Càritas, la qual a més de donar
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suport amb les necessitats bàsiques intenta ajudar a les persones a tenir més
possibilitats de trobar feina.
Segons els estudis de l’evolució econòmica del Barcelonès Nord, la conclusió és que la
població de la comarca va disminuir i la taxa d’atur va augmentar per diversos factors. I
per últim la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca). Durant el període de crisi i els
anys posteriors s’ha dedicat a evitar el màxim nombre de desnonaments i a donar
consell a totes les persones que no tenen habitatge i no tenen cap mena d’ingrés. Com
a conclusió final, la crisi econòmica del 2008 va afectar moltes famílies del meu municipi,
però tant l’ajuntament com les diverses associacions de Santa Coloma van fer tot el
possible per tal de poder ajudar a totes les famílies amb qualsevol mena de dificultat tant
econòmica com social.
Finalment, crec que el que les diferents Administracions Públiques i el tercer sector han
aprés arran de la crisi de 2008 s'hauria de recordar, ja que probablement dintre d’un
parell d’anys patirem una altra crisi econòmica donada la ciclicitat de l'economia de
mercat.
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5. Valoració i agraïments:
El meu treball podria haver estat millor si hagués pogut fer més entrevistes, com per
exemple al Casal d’Infants de Santa Coloma i conèixer com els nens i adolescents van
patir la crisi i com pateixen avui dia la pobresa.
També m’hauria agradat conèixer més casos de persones que van ser desnonades
durant el període de la crisi del 2008, però la majoria de persones que són desnonades
no volen explicar les seves vivències.
Amb aquest treball he aprés a treballar de manera autònoma, encara que tenia l’ajuda
del meu tutor, l’Antonio Caballero, que sense ell no hagués estat possible.
També vull agrair a Càritas i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Santa Coloma,
per haver-me pogut donar les entrevistes i ajudar-me en totes les meves incerteses. A
més, també vull donar les gràcies a la Núria Parlón, l’alcaldessa de Santa Coloma, pel
bon tracte que he rebut per part d’ella i els membres del seu partit i per haver-me
contestat les meves preguntes sense cap mena d’inconvenient.
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7. Annexos
Entrevista Núria Parlón:
1. Senyora alcaldessa, quan vas arribar a l’alcaldia de Santa Coloma a finals de l’any
2009 ho vas fer en un moment especialment difícil per a la ciutat de Santa
Coloma tant en l’àmbit polític com econòmic. M’agradaria conèixer, a grans trets,
com vas viure aquells aproximadament dos primers anys fins a les eleccions
municipals de 2011, anys especialment durs pel conjunt dels gramanencs.
Els dos primers anys de la meva trajectòria com a alcaldessa van ser d’una gran
intensitat i va ser un temps de prendre consciència de la gran responsabilitat que
comporta ser l’alcaldessa d’una ciutat com Santa Coloma de Gramenet.
-

Lligat amb la pregunta anterior: per a vostè, en aquest context de crisi
econòmica, quina va ser la mesura més urgent que va haver de prendre en
aquesta primera legislatura?
Vam augmentar les partides econòmiques per al Benestar social de les famílies
incidint també en les polítiques de lluita contra l’atur des de Grameimpuls.

-

Va haver-hi alguna que, malgrat no voler dur-la a terme, es va veure obligada
per la situació dels comptes municipals?
La ciutat de Santa Coloma té una capacitat pressupostària limitada i quan s’han
de millorar les dotacions d’algunes partides, com ara les socials, evidentment
s’han d’ajustar d’altres.

2. Els Ajuntaments són l’Administració pública més propera al ciutadà i, per tant,
normalment els primers que donen resposta a les necessitats de la societat.
Quines van ser aquelles partides pressupostàries que va prioritzar durant
aquesta primera legislatura? Se’n recorda d’alguna o algunes actuacions
finançades per l’Ajuntament amb especial incidència social?
En el Mandat 2011-2015
•

•

•

•

Es va incrementar cada any una mitjana d’un 15 % les aportacions al Fons de
Contingència Social (dotació inicial l’any 2010 d’1.000.000M€) per ajudar
persones sense recursos; en concret en cas d’avís de desnonament d’un
habitatge, tall de subministres –aigua, llum i gas- necessitats bàsiques
d’alimentació i roba, entre d’altres.
Es va elaborar un Reglament de prestacions econòmiques de caràcter
social, aprovat en el Ple Municipal del 26 de març de 2012, amb l’objectiu de
facilitar la gestió d’ajuts adreçats a les famílies.
Es va aprovar un Protocol per prevenir la pèrdua de l’habitatge i atendre
situacions de manca d’habitatge: per a la concessió de prestacions i ajuts
econòmics d’urgència social
Es va reforçar el Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència vulnerable, a
partir d’un convenir amb els Centres Oberts de la ciutat per millorar el
finançament de les seves activitats.
Es va crear una nova prestació econòmica per a facilitar que moltes més
famílies tinguessin accés a les beques de menjador, amb la fita de que cap nen
ni nena de Santa Coloma no pogués fer un àpat equilibrat al dia com a mínim.
Han augmentat les partides per als serveis d’atenció a la gent gran
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• S’ha fet una gran aposta per les polítiques de millora de l’ocupació i de lluita

contra l’atur a partir dels Plans d’ocupació de Grameimpuls que han obtingut un
resultat excel·lent i que es poden consultar al web www.grameimpuls.cat
3. Els municipis han sigut les Administracions públiques històricament més
infrafinançades.Durant aquesta època inicial de crisi econòmica, quin paper van
jugar les Administracions territorialment superiors, Generalitat i Estat, a l’hora
de donar suport a l’Ajuntament per tal de pal·liar les conseqüències més
immediates de la crisi?
Els Ajuntaments ens hem sentit molt abandonats, les administracions
autonòmica i estatal no només no ens han ajudat sinó que molt sovint no ens
han transferit els fons que estaven compromesos i signats, com ara els
pagaments de la 1/3 part de la despesa de les escoles bressol que son
competència de la Generalitat de Catalunya i que hem hagut de reclamar per
via judicial.
4. Hem tractat fonamentalment la banda de la despesa però ara m’agradaria
preguntar-li sobre els ingressos. Del conjunt de tributs pròpiament municipals,
quins van ser els més afectats en quant a recaptació arran de la crisi
econòmica?
L’IBI es la principal via de recaptació d’impostos a Santa Coloma i aquest no
depèn de l’activitat econòmica.
-

Lligat amb l’anterior: Si ens fixem en les dades sobre deute públic l’Ajuntament
ha dut a terme, des de 2013, una feina de reequilibri dels comptes públics amb
una reducció considerable del seu endeutament. Hi ha darrere una reforma
fiscal encaminada a incrementar ingressos o únicament es deu a la progressiva
recuperació econòmica?

-

La pressió fiscal en Santa Coloma és una de les més baixes de Catalunya i fa
temps que està en un rang molt estable. Les millores de l’endeutament tenen a
veure amb una gestió econòmica austera i amb la baixada dels tipus d’interès
bancaris.

5. Si ens fixem en les dades macroeconòmiques l’economia espanyola es troba
en creixement aproximadament des de 2013. Des del vostre punt de vista i
gràcies a les dades de què disposa l’Ajuntament sobre persones que acudeixen
a Serveis Socials específicament per problemes econòmics, vostè diria que la
millora econòmica ha arribat al gruix de les famílies de Santa Coloma?
La recuperació d’una crisi tan profunda com la que estem passant no es nota
d’un dia per l’altra, no obstant la baixada de l’atur és un indicador objectiu que
ens permet un cert optimisme.
6. Ara mateix ens trobem en una situació econòmica que comença a mostrar els
primers signes de desacceleració. En relació a aquesta informació m’agradaria
fer-li dues preguntes:
-

En primer lloc, durant aquests anys de recuperació econòmica, a grans trets, què
ha fet l’Ajuntament per tal d’ajudar al teixit econòmic de Santa Coloma?
El teixit econòmic de Santa Coloma de Gramenet està conformat majoritàriament
per establiments de comerç de proximitat; les polítiques d’impuls al comerç han
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estat sempre adreçades a aquest sector en forma d’ajudes a la millora i la
modernització de les botigues i sobretot amb la posada en marxa de la grama:
moneda local que busca que els diners que s’hagin de gastar els ciutadans i
ciutadanes en comprar bens i serveis es quedin i generin guanys a Santa Coloma
comprant als comerços de la ciutat.
-

Si ara viatgéssim al futur i els signes de desacceleració econòmica s’acaben
transformant, malauradament, en recessió, veu vostè al municipi millor o pitjor
preparat que l’any 2008? Sense dubte molt millor preparats

Entrevista PAHV Gramenet
1. Per començar, em podeu explicar que és la Plataforma d’Afectats per la hipoteca
i quin és el seu objectiu principal?
La PAH s’encarrega principalment al tema de l’habitatge i intentar que tothom
tingui un habitatge digne.
També els intenten informar de tot el que puguin, i a més els hi fan
l’acompanyament.
2. Qui forma, a grans trets, la plataforma?
La plataforma està formada per totes les persones que acudeixen a les
assemblees, ja que entre tots ens ajudem i entre tots aturem els
desnonaments.
3. Quines han estat les accions més importants que heu fet amb la plataforma?
Què heu pogut aconseguir?
Hem aconseguit fer dacions en pagament per part de diverses entitats, també
hem evitat més de cent desnonaments.
També juntament amb la PAH de Badalona, hem fet acampades per tal d’evitar
desnonaments.
Vam fer una ILP al Partit Popular, però va estar rebutjada.
4. Heu rebut pressions per part de la banca o altres poders econòmics? Per part de
la banca sempre hem rebut pressió, a vegades hem fet acampades a les
sucursals.
5. Quina és la vostra opinió sobre els lloguers del nostre municipi, Santa Coloma
de Gramenet?
La nostra opinió és que els lloguers al municipi són inaccessibles per a la
majoria de persones, degut això moltes persones decideixen ocupar pisos dels
bancs.
6. Quin missatge podríeu donar a la ciutadania? I a escala econòmica?
El missatge a la ciutadania és que no discriminin l’ocupació, és a dir fer
entendre a la població, que els programes de la televisió que quan surts a
comprar qualsevol cosa i quan tornes hi ha gent, és fals.
I que entenguin que les persones que ocupen pisos són persones com qualsevol
altra.
Entrevista Càritas
1. En primer lloc quin és el vostre principal radi d'activitat?
Les persones que acudeixen aquí al nostre despatx, són únicament de Santa
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Coloma, però tenim projectes transversals, ja que formem part de l’equip del
Barcelonès Nord i Maresme.
2. Vosaltres sou una de les grans institucions que dóna suport a les persones més
necessitades de la societat.
Si ara mirem una mica al passat i anem als anys 2009, 2010..., els primers
anys posteriors a la crisi iniciada el 2008, com recordes aquella situació? La
situació va canviar, ja que l’atur va pujar, degut al fet què una gran part de la
classe baixa-mitjana es dedicava al sector de la construcció. Però també és
veritat que moltes famílies estaven estabilitzades i que feien una vida
normalitzada, es van quedar a l’atur.
També si fem referència a l’any 2008-2009 ens trobem amb el problema de
l’emigració i la seva situació sempre ha sigut difícil.
Però tant persones autòctones com emigrants, les quals tenien dificultats
abans de la crisi, i les havien pogut superar mitjançant ajudes de Càritas i
l’ajuntament, es van tornar a empobrir quan va arribar aquest període.
3. Com va canviar el perfil de la persona que anava a Càritas a partir de l’any 2009?
Doncs van començar a arribar persones autòctones que tenien algun petit
negoci, o persones que tenien certes dificultats econòmiques abans de la crisi.
4. De les persones que acudien a Càritas durant els primers anys posteriors a la
crisi de 2008, quina problemàtica recorda que fos la més comuna?
El tema laboral, és a dir famílies que no havien tingut mai la possibilitat d’estudi
i havien estat acudint a feines que no els hi demanaven gaires estudis, són les
que més repercuteixen, ja que a l’hora de trobar feina sempre les empreses
volen gent amb més formació.
També ens vam trobar amb persones que no podien pagar el seu habitatge i
sense poder accedir a les necessitats bàsiques.
5. Quines recorda que van ser les principals accions que va endegar Càritas aquí
a Santa Coloma per pal·liar els efectes de la crisi econòmica?
Doncs les més conegudes són els pisos unifamiliars gestionats per la Fundació
Foment de l’Habitatge Social, el Servei de Mediació en Habitatge, el Servei
d’Ajuda Econòmica, el Servei d’Ajuda en espècie a les necessitats bàsiques.
6. En l’àmbit macroeconòmic la situació econòmica ha anat millorant a Espanya
des de l'any 2013. Segons la seva experiència, ha arribat a les famílies aquesta
millora de l'economia?
La veritat és que la situació actual no ha millorat, potser una mica en el tema de
feina, però hi ha moltes persones que no han tingut encara oportunitat en el
món laboral i a Càritas els hi ajudem amb la inserció laboral.
A més, ens trobem amb la situació de l’emigració, una situació complicada, ja
que la majoria no tenen permís de treball.
7. Heu detectat algun cas de pobresa crònica arran de la crisi?
Sí, hi ha persones grans amb pensions molt baixes, i una persona gran que
cobra uns sis-cents euros no pot pagar un habitatge, més les despeses de
consum energètic i a més, el menjar.
També hi ha un perfil de persones al voltant dels cinquanta anys, que s’han pogut
quedar a l’atur, i no tenen dret a un atur.
8. Si ara ens fixem en el present, quin és, aproximadament, el volum i el perfil
majoritari de les persones que atén Càritas a Santa Coloma de Gramenet? El
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perfil majoritari són persones emigrants que ja tenen el permís de residència,
però que una vegada els han fet fora de la feina i han anat a l’atur, han hagut de
renovar tots els papers i per tant no han tingut l’oportunitat de comprar un
habitatge.
I també ens trobem amb el perfil de les persones grans, on detectem molta
soledat i manca de centres residencials, ja que o són molt cars o tenen una
llista d’espera molt llarga.
També ens trobem amb menors amb dificultats d’estabilitzar-se.
El volum de persones que va atendre Càritas de Santa Coloma de Gramenet
l’any 2018 va ser aproximadament de 1600 persones.
9. Quines són, actualment, les activitats o programes més importants que esteu
duent a terme?
El programa més important que estem duent a terme ara mateix és el centre
Paidós, és un centre d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat social que
tenen com a mínim un infant entre 0 i 6 anys. S’hi acompanya, conjuntament
amb altres serveis, de forma integral tota la família, com per exemple les
competències parentals i marentals o la facilitació de la circulació social de les
famílies en el seu medi o entorn més proper.
10. Les notícies econòmiques que ens arriben semblen anticipar-nos un altre
període de debilitat econòmica. Esteu notant ja aquesta situació econòmica més
adversa?
La situació sempre és la mateixa, però si és veritat que aquest últim any hem
notat un augment considerable.
11. Finalment, si ara es complissin les notícies que anticipen un alentiment de
l'economia, creieu que Càritas es troba millor o pitjor preparada que el 2007?
Aquest possible nou increment de la pressió sobre els vostres recursos, el veus
sostenible?
Es troba millor preparada, ja que té millors recursos però la formació dels
professionals és constant.
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