
ENTREVISTA:
ROMAN PAWEL

A historia dun artista que
traballa nos soportais | p. 3-4

AS OUTRAS CARAS DA PANDEMIA

U N  F A N Z I N E  S O B R E  A  V U L N E R A B I L I D A D E
E C O N Ó M I C A  N A  C R I S E  D A  C O V I D - 1 9

E D I C I Ó N  Ú N I C A 2 0 . 0 5 . 2 0 2 0

COMO SE MIDE A
POBREZA?

Estándares de referencia na
medición da pobreza | p. 2-3

TESTEMUÑOS

As historias de dúas
afectadas do seu propio

puño e letra | p. 11-14

O B S E R V A T O R I O  C I D A D Á N  D E  C O M U N I C A C I Ó N







Í N D I C E

para atopar máis contidos

Visita

Como se mide a pobreza? 2

Entrevista: Roman Pawel 4
 

A economía ante un desafío sen precedentes 5

Libros, tenis de mesa e pintura no Seminario Menor de Belvís 9

Testemuños 11

HTTPS : / /OBSERVATORIODECOMUNICACION .WORDPRESS .COM /



Como se
mide a
pobreza?

          Ata finais do século pasado, medir a pobreza
resultaba unha tarefa, sen dúbida, complicada. O
principal motivo era a falta de estándares capaces
de representar o nivel de privación ao que os
cidadáns se ven expostos nas distintas rexións do
noso planeta. O único indicador existente era o
índice de desenvolvemento humano (IDH),
calculado desde 1990 polo Programa das Nacións
Unidas para o Desenvolvemento (PNUD) co
obxectivo de medir o desenvolvemento humano
por país. Co propósito de mudar esta situación, no
1997, a Organización das Nacións Unidas (ONU)
creou o índice de pobreza humana (IPH), un
parámetro estadístico destinado a medir, como o
propio nome indica, o nivel de pobreza existente
nos países. Aínda que existen outros métodos
destinados á mesma fin, o IPH é o máis
estandarizado

         O IPH defínese como un indicador composto
que mide as privacións en tres dimensións
básicas: unha vida longa e saudable,
coñecemento e un estándar decente de vida.
Dentro deste parámetro, podemos distinguir
entre o IPH 1, para os países en vías de
desenvolvemento, e o IPH 2, para os países da
Organización para a Cooperación e o
Desenvolvemento Económicos (OCDE)
seleccionados. Ambos se calculan atendendo a
distintos parámetros.

P A U L A  A R R O J O

Í N D I C E  D E  P O B R E Z A
M U L T I D I M E N S I O N A L

      A utilidade do IPH é innegable, posto
que permite profundizar no cálculo da
pobreza, facendo fincapé nas privacións ás
que unha persoa ten que facer fronte no
seu contexto social. Sen embargo, para
asegurar a súa actualización, a ONU
desenvolveu o índice de pobreza
multidimensional (IPM). Presentado en
2010, este parámetro amosa a intensidade
da pobreza a nivel individual partindo de
tres aspectos básicos: a educación, a
sanidade  e o nivel de vida.
 
      Se profundizamos nestes tres valores,
atopamos 10 indicadores básicos cunha
ponderación diferente dependendo do
grupo ao que pertenzan. Deste xeito, os
parámetros empregados no cálculo do IPM
son: en educación, os anos de
escolarización e o número de nenos
escolarizados; en asistencia sanitaria, a
mortalidade infantil e o nivel de nutrición; e
en calidade de vida, o acceso do fogar á
electricidade, a sistemas de saneamento, á
auga potable, a un chan axeitado, ao
combustible de fogar e a algúns bens
materiais como a radio, a televisión, o
teléfono, a bicicleta ou a moto.
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Pobres crónicos: con
limitacións para satisfacer as
necesidades básicas e
ingresos deficientes.
Pobres recentes: coas
necesidades básicas
satisfeitas pero con ingresos
ou gastos por debaixo da
liña da pobreza. 
Pobres inerciais: sen
problemas en ingresos ou
gastos pero con unha
necesidade básica
insatisfeita como mínimo.
Integrados socialmente: sen
problemas de necesidades
básicas, gastos ou ingresos).

    En terceiro lugar,  agrupa as
dúas metodoloxías anteriores
xa que as considera
complementarias, baseándose
no seu compoñente monetario
e non monetario. Emprégase
para identificar as zonas nas
que a pobreza tende a
agudizarse, contribuíndo a
mellorar a planificación das
políticas de gasto público a
medio e longo prazo. 
 

A pobreza extrema, cando
non se alcanza a renda
necesaria para cubrir as
necesidades alimentarias, 
A pobreza moderada, que
abrangue tamén as
necesidades mínimas non
alimentarias.

      En primeiro lugar, o método
da liña da pobreza, que sitúa o
foco na pobreza monetaria que
conduce á incapacidade para
satisfacer as necesidades
básicas. Baséase no concepto
da liña da pobreza, ferramenta
que determina a renda
necesaria para cubrir os
requisitos mínimos de calidade
de vida dunha persoa ou fogar
nun país determinado. Isto é,
establece a cantidade de renda
por debaixo da cal unha persoa
ou fogar é considerado pobre.
Distínguense dous niveis:
 

Características físicas da
vivenda inadecuadas
Amontoamento
Carencia de desaugadoiro
de calquera tipo
Existencia de nenos sen
escolarizar
Dependencia económica.

 En segundo lugar, a
metodoloxía das necesidades
básicas insatisfeitas, referente
á pobreza non monetaria. Este
sistema presta atención á
carencia de infraestruturas
físicas e sociais básicas para
vivir. Deste xeito, defínese
como pobre toda persoa que
resida nun fogar que cumpla
polo menos unha das
seguintes condicións:
 

SEGUNDO O IPM, UNHA PERSOA É CONSIDERADA POBRE SE NON TEN ACCESO A UN
30% DOS INDICADORES PONDERADOS. A INTENSIDADE DESTA PRECARIEDADE

DEFÍNESE POLA PROPORCIÓN DOS INDICADORES AOS QUE NON SE PODE ACCEDER.

          Na actualidade, como xa mencionamos anteriormente, existen diversos métodos para medir a
pobreza máis aló do IPH. Esta multiplicidade de sistemas xorde da necesidade de determinar a
pobreza baseándose nunha definición máis ampla do termo, sen referirse únicamente á precariedade
económica ou á imposibilidade de adquirir certos bens ou servizos. A continuación, identificaremos
tres dos procedementos de medición existentes, baseados en dous enfoques opostos: monetario e
non monetario.

A medición pormenorizada do alcance da pobreza é unha tarefa
difícil, posto que é un concepto complexo e relativo. Así mesmo, é
un fenómeno variable, dependente contexto social e económico
no que se enmarque e da evolución da poboación no tempo.

 5.  Acceso a electricidade no fogar
 6.  Acceso a auga potable
 7.  Sistemas de saneamento

8. Chan axeitado
9. Combustible do fogar
10. Bens como a radio ou a TV

 Anos de escolarización
 Número de nenos  escolarizados

1.
2.

EDUCACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

  3. Mortalidad infantil
  4. Nivel de nutrición 

CALIDADE DE VIDA
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Roman
Pawel:

ALDARA DIÉGUEZ
 

 

 

Foto: Autorretrato de Roman Pawel

          A complexa situación
económica que deixará o
confinamento é un moi serio
problema. Hai sectores, non
obstante, nos que o efecto se
multiplica, como son o caso da
arte e da cultura. Un mercado
caracterizado pola
precariedade, é dicir,“mestura
de baixo nivel de ingresos,
inestabilidade no emprego e
incerteza respecto ao futuro,
todas características propias
entre os artistas”, segundo
Marta Pérez Ibáñez e Isidro
López-Aparicio, profesores das
Universidades de Nebrija e
Granada.

          Tamén destacan, sobre
todo no sector da pintura, que
as “relacións estables están
sujetas por lo general en
acuerdos verbales (83%), por lo
que la relación que se
mantiene está fundamentada
en la confianza mutua, lo que
hace innecesaria la firma de
un contrato”, polo que a
posteriori non teñen dereito a
paro. Da mesma fonte,
obtemos que o 66% dos 
 artistas son autónomos, é
dicir, dependen da venda da
súa propia actividade para
obter ingresos e teñen peores
condicións fiscais.

A  V I D A  D U N  A R T I S T A
Q U E  C R E A  B A I X O
O S  S O P O R T A I S
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          Pero en concreto, hai unha
clase de pintores que, entre todos,
son aínda máis vulnerables.
Estamos a falar dos pintores de
rúa. Un exemplo destes pintores
podémolo atopar baixo os
soportais de Correos, na Rúa do
Franco, en Santiago de
Compostela. “El sitio es municipal,
regularizado por las normativas
públicas. Hay que solicitar la plaza
en el departamento de Tráfico
cada trimestre. No se paga nada
porque es sin ánimo de lucro, de
hecho en la normativa se
esclarece que no se puede vender,
si no recibir pequeñas cantidades
de dinero a cambio de los trabajos
que se exponen” explica Roman
Pawel, que todos os días antes da
cuarentena, expuña os seus
traballos a paseantes e turistas. “La
gente piensa que ahí hay negocio
pero no, es más bien publicitario.
Por esto hay muchos que
pensaban que van hacerse de oro,
no aguantaron ni un solo día.”
 
          Para Roman e o resto de
pintores de rúa, as complicacións
económicas están á orde do día.
En concreto, os meses de marzo e
abril son bastante chuviosos, e
colocar o posto baixo os soportais
con choiva conleva máis riscos, por
estropear a obra, que os posibles
beneficios a conseguir. Pero el vai
máis alá: “Me es imposible decirte
si la pandemia afecta a algún
compañero mío dificultándolle
llegar hasta fin de mes, porque no
conozco a nadie que incluso en
pleno verano sea capaz
conseguirlo. En pleno agosto hay
quien no logra vender nada
durante largos días.”
 
          “La gente no entiende que la
mayoría de los artistas está en la
calle porque no les queda otra
opción, porque ganar dinero para
vivir es prácticamente imposible. 
 Yo personalmente estoy muy con-

contento cuando consigo algo de
dinero para comprar material
para seguir pintando, porque no
sé hacer otra cosa.” A situación
non foi sempre así, senon que
Roman atópase nesta situación
dende a crise de 2008. “¿Si me
preocupa algo a largo plazo?
Pues la verdad nada. Es que
siempre vivo al límite de la ruina
absoluta, por no decir que ya por
debajo de este límite.”
 
         Roman leva máis de 10 anos
sen poder permitirse unha
semana de vacacións. Non ten
automóbil. Conta calefacción na
casa, que paga sempre ao día,
pero non pode afrontar gastos
imprevistos. Algunhas semanas,
debe restrinxir o seu consumo de
carne ou peixe para afrontar
outros pagos.
 
       O Concello de Santiago ofrece
dúas opcións para a xente coma
el durante esta crise. A primeira é
a Cociña Económica, e a segunda,
no caso de documentar que non
pode ir ata alí, apórtaselle á
persoa un vale de 50€ para 15
días, é dicir, 3€ ao día.

       Para Roman, isto non é
suficiente, sobre todo cando se
acompaña doutras medidas
inexplicables. “Yo estuve
cobrando una ayuda y resulta
que el día 11 de marzo, dos días
antes del estado de alarma, recibí
una notificación de que se
suspende hasta que el servicio
social elabore un informe, para el
cual tengo que ponerme en
contacto con Servicios Sociales.
Fui, pero no me podían dar la cita.
Quedaron en llamarme pero
entró en vigor el estado de
alarma y lógicamente, no fue
posible celebrar esta cita.” Roman
intentou recuperar a súa axuda
chamando a varias institucións
públicas, quenes lla denegaron.
Precisa dun informe que non
pode ter, porque as institucións
paralizaron todos estes procesos.
“Claro, los plazos legales están
suspendidos pero no para todos,
porque legalmente lo deberían
paralizar todo, es decir, también
posponer todo mi caso hasta que
sea posible solucionarlo. Resulta
que no, yo me quedé sin la ayuda.
Merece una nota de prensa
porque hasta donde yo sé, hay
más personas afectadas”.

“¿Si me
preocupa algo a

largo plazo?
Pues la verdad
nada. Es que

siempre vivo al
límite de la

ruina absoluta,
por no decir que
ya por debajo
de este límite.”

Vacacións unha semana ao ano
"Hace más de diez años nada"
 

Carne, polo ou peixe cada dous días
"Domingos si, entre semana
lo que puedo"
 

Temperatura adecuada na vivenda
"Sí"
 

Retrasos no pago da vivenda
"Con esto sí estoy al día"
 

Facer fronte a gastos imprevistos
"Ni previstos ni imprevistos"
 

Automóbil
"No"
 

Teléfono
"Si"
 

Lavadora
"Si"

INDICADORES  DE  POBREZA
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A  E C O N O M Í A  A N T E

Un desafío sen
precedentes

A crise do
coronavirus puxo
a economía nun
escenario crít ico.
O virus máis
tarde ou máis
cedo será
controlado, isto
parece un feito,
pero o escenario
que se nos
presenta está
moi lonxe do
optimismo. Aínda
non está claro o
impacto exacto
que vai ter esta
crise sanitaria,
xa que
dependerá de
factores que a
día de hoxe non
se poden
calcular.  Pero
parece claro que
a economía se
dirixe cara un
escenario
perigoso.

AS I E R  ANTÓN



    n dos principais problemas é que non existe un precedente similar. As epidemias
existiron ao longo da historia, pero a situación non foi a mesma. Vivimos nun mundo moi
diferente ao da mal chamada gripe española dos anos 20, un mundo interconectado
economicamente.
 

          Un sector que se verá afectado e que pode que non sexa o mesmo é o dos servizos
(sector máis importante con diferencia en España). En marzo, a taxa de destrución de
emprego, foi a segunda máis rápida da historia, segundo os indicadores PMI. Isto asegúranos
que a curto prazo se producirá unha crise económica, con moita probabilidade más intensa
que a do ano 2008).
 

          As actividades máis castigadas serán as relacionadas co turismo e coa restauración. “O
impacto centrouse, como era de esperar, en sectores que dependen do contacto social, como
o de hoteis e restaurantes”, comenta Paul Smith, economista de IHS Markit. Preocupa moito
o gran número de persoas que se verán obrigadas a pechar os seus negocios ante a
imposibilidade de sacar rentabilidade debido ás medidas que, se presupón, serán algo
habitual unha vez que a situación sanitaria esté estabilizada.
 

          Actualmente en España a taxa de paro medrou do 13,8 ata o 14,4%, habendo 121.000
parados máis no primeiro semestre a causa do impacto da pandemia, segundo datos do INE.
Hai que remarcar que os afectados por ERTE non se contabilizan, xa que aínda que non estén
traballando no se consideran parados. Nun estudo realizado por Funcas, estímase que a taxa
de paro máxima se alcanzará no segundo trimestre do ano, cun 20%. O Banco de España
estimou que no peor dos casos será do 21,7%.

U

PARO REXISTRADO NO MES DE MARZO
Variación mensual

FONTE: Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións 
 EL PAÍS 
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F U T U R O  I N C E R T O

         Carmen Reinhart é profesora do Sistema
Financieiro Internacional na Universidade de
Harvard, conselleira da Reserva Federal de
Nova Iorque e membro do panel de
economistas da Oficina Presupostaria do
Congreso. Cre firmemente que a crise da
COVID “será a maior dende a Gran
Depresión”. Engade que vai ser imposible
restaurar o comercio global tal e como o
coñecíamos antes do virus. 
 

         Moitos economistas aseguran que, ao ir
dunha situación económica xa debilitada por
motivos anteriores ao virus, o desplome pode
ser maior. A recesión parecía xa inevitable
antes do propio coronavirus e esta situación
pode que empuxara aínda máis a economía a
un futuro negro, polo menos a curto plazo e a
un futuro aínda máis incerto. “Canto máis
dure o brote, más se cuestionarán as
empresas os seus modelos e cadeas de
producción”, asegura Reinhart a
elEconomista.
 

        
 
     A poboación perderá poder adquisitivo e as
persoas pobres serán aínda máis pobres.
Quedan tamén moitas dúbidas en como o
propio modelo económico dos diferentes
países se deberá axustar ás necesidades da
súa sociedade, para evitar un colapso total. A
clave está en que non só se convirta nunha
crise económica, senón financieira. As
institucións van ter un papel fundamental 
nese mundo post-coronavirus.

         Hai tamén expertos que cren que a longo
prazo o efecto podería afectar non tanto á 
economía en sí, senón tamén á sociedade.
Robert J.Shiller, premio Nobel de Economía
manifestou que “un efecto a longo prazo
desta experiencia poderían ser unhas
institucións económicas e políticas máis
redistributivas: dos ricos cara os pobres, e con
maior preocupación plos marxinados sociais e
polas persoas maiores”.

A poboación perderá
poder adquisitivo e as
persoas pobres serán

cada vez máis pobres.
As institucións van ter

un papel fundamental.

"Un efecto a longo prazo
desta experiencia poderían
ser unhas institucións
económicas e políticas
máis redistributivas: dos
ricos cara os pobres"
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Libros, tenis de mesa e
pintura no Seminario
Menor de Belvís
       O Seminario Menor de Belvís, en
Santiago de Compostela, púxose á
disposición do concello durante a crise
sanitaria do coronavirus. Así, transformouse
o 24 de marzo nun dispositivo de
emerxencia para albergar a persoas en
situación de rúa, dirixido por Cáritas e,
concretamente, con Patricia Camiña,
psicóloga e directora do Centro Vieiro que
nos explicou como se vive no Seminario.
 
          Para localizar a estas persoas en
situación de rúa, a Cruz Vermella realiza
rutas polas noite ofrecéndolles pasar o
confinamento tanto no Seminario como no
albergue Xoán XXIII. Así, dezanove persoas
entraron en Belvís para confinarse nunha
situación máis cómoda; só queda unha
habitación libre.
 
          Cada albergado conta coa súa
intimidade; unha habitación propia con
armario, lavamáns, cama e escritorio.
Contaba Patricia que un dos novos
residentes non se acostumaba a durmir
nunha cama; levaba máis de sete anos sen
achegarse a ningún recurso social,
durmindo na rúa durante todo ese tempo.
Foi a última persoa en entrar no Seminario,
xa que os primeiros días rexeitaba a oferta.
Dixo que o pensaría a partir do día doce de
confinamento, e tras a insistencia das
traballadoras de Cruz Vermella,
preocupadas pola súa saúde porque é un
home maior, decidiuse a entrar.
 
          Acostúmase pouco a pouco a vivir e
convivir co resto de residentes, a pesar da
sorpresa inicial que lles causaban algúns
electrodomésticos, como, por exemplo, o
microondas ou a calefacción. É o único que
quere ler prensa, xa que os demais non se
fían dos medios de comunicación, e
preguntan a Patricia canto de verdade hai
nos titulares dos xornais. “É verdade que non
se pode saír á rúa? Están as tendas
pechadas?”, preguntan desconfiados.

       Eles non teñen ningún tipo de contacto
co exterior, e Patricia cóntalles a súa
experiencia cando sae a facer a compra. Ela
é a encargada, xunto co resto de
traballadores que permanecen no
Seminario (tres por parte de Cáritas e unha
persoa de vixilancia por parte do Concello,
ademais das empresas externas) de mercar
o necesario para as persoas que conviven
dentro. Os recados van dende tabaco, para
evitar o malestar dos residentes, ata a
compra de diversas revistas e materiais de
manualidades.
 
      O Seminario está adecuado para ser,
máis alá dun dispositivo de emerxencia, un
lugar onde estar cómodo e aproveitar a
estancia. Conta cunha sala de televisión e
prensa, onde poder ler e ver películas,
aínda que nunca chegan a un acordo sobre
que filme ver e rematan cada un no seu
cuarto véndoas nos seus móbiles, xa que
contan con wifi. Tamén hai un campo de
fútbol e mesa de ping pong, aínda que o
deporte non ten moita fama entre os
residentes, un grupo deles desfruta as
tardes xogando ao tenis de mesa. Ademais,
teñen acceso á biblioteca do Seminario, e a
maior parte do tempo están sumidos na
lectura. A porta do despacho de Patricia
está sempre aberta. Ten entrevistas cos
residentes para ver como se adaptan á
situación e para que pidan calquera cousa
que necesiten. Así, cada un pode dedicarlle
tempo a aquelo que lle guste. Moitos
pediron libretas nas que escriben as súas
vivenzas, e algúns deles incluso debuxan.
Patricia conta que a única muller que se
atopa no Seminario quere aprender inglés,
e agora ten libros do idioma e fala en inglés
cunha das traballadoras do Seminario que
estudou filoloxía. Outro dos residentes fai
carteiras con chapas de latas, e
conseguíronlle os materiais necesarios para
seguir confeccionándoas.
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          “Non vale café con leite para todos”,
explica Patricia, mostrando como
atenderon as peticións de cada un. Dúas
persoas preguntaron se podían seguir o
ramadán, e ademais de aportarlles
facilidades para iso, no Seminario
organizaron talleres informais sobre a
cultura musulmá, que darán eles mesmos.
A alimentación está cuberta por unha
empresa externa, que leva o catering ao
Seminario: almorzo, comida e cea e
ademais unha merenda a media mañá e
outra a media tarde, cunha dieta
equilibrada. O comedor é outro espazo
común, onde é necesario seguir as medidas
de seguridade e separación social.
 
          As entrevistas de Patricia cos
residentes tamén serven para atendelos
psicoloxicamente, xa que os problemas de
saúde mental atinxen a un terzo da
poboación en situación de rúa. Coa axuda
da unidade de drogodependencia de
Santiago, que fai o seguimento médico no
Seminario, axúdanlles cos seus
tratamentos, proporcionándolles
medicamentos que xa tomaban e tiveron
que abandonar por non poder conseguilos.
 
          O Seminario funciona, polo tanto,
como calquera fogar. Todos tiveron que
acostumarse a convivir, a estar encerrados,
a seguir uns horarios e normas e a
colaborar, especialmente na limpeza.
Houbo conflitos menores, como poden
darse en calquera familia. Os residentes,
que ao principio se agrupaban segundo
chegaran (os que durmían na estación de
buses por un lado, os da dársena por outro,
aqueles que chegaran sos eran máis
independentes), agora comparten o tempo
con aqueles que teñen afeccións.
 
          Belvís converteuse nun oasis para as
persoas en situación de rúa. A cidadanía
agarda a fin do confinamento dende o seu
principio, ilusionada ante a idea de saír por
fin. Pero a situación é diferente para os
residentes no Seminario Menor; eles si
regresarán á rúa. Volverán a pasar aí días e
noites, abandonando a cama, a comida e as
comodidades das que desfrutaron durante
o confinamento. Mentres todos contaban
os días que faltaban para saír, eles se
aferraban aos días que lles quedaban
dentro, saben que cando todos volvan ás
súas casas despois de pasar o día nas rúas,
eles prepararán a cama para durmir aí.

"Belvís converteuse
nun oasis para as

persoas en situación
de rúa"

Exterior do Seminario Menor de Belvís, albergue
de camapaña durante a corentena.
FONTE: Patricia Camiña, directora do seminario como dispositivo
de emerxencia.

C A T A L I N A  E I R E A
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Teste
muños

No imaxinario colectivo falar de pobreza é
sinonimo de evocar imaxes de indviduos en

circunstancias extremas sen acceso a bens de
primeira necesidade. A nosa visión sobre as

persoas en situacións de pobreza está sesgada. O
certo é que a precaridade económica existe en

moitos niveis e dela derivan desigualdades que
afectan a outros eidos como o social ou o laboral.

Moitas veces non somos conscientes da nosa
propia proximidade con estas condicións.

CATALINA EIREA
ANTÍA MONTES



Recol lemos dous tes temuños que nos  axudan a

exemplarizar como afecta a desigualdade económica



         A cuestión é o
complicado que é
ter unha carreira
se non vés dunha

familia que se
poida permitir todo

o que dixen. A
miña familia non

pode facer fronte a
tantísimos gastos  

     É o meu segundo ano estudando na EUAT da UDC;
o curso anterior paseino con catro materias suspensas
e ao ser de primeiro curso tiven que volver a
matricularme nelas. 
 
    Para que te fagas unha idea, a matrícula do primeiro
ano son 936€, cada materia “custa” sobre uns 83€ o
primeiro ano e no caso de non superala tes que pagar
un 40% máis do prezo inicial (que segundo as
oportunidades que leves vai aumentando). Para
moitas familias este non é o único custe de estudar
nunha universidade, se vivimos lonxe e non temos o
carné de conducir temos dúas opcións.
 
    A primeira é pagar transporte público de ida e volta
todos os días, o mesmo transporte que non ten
horarios suficientes e os prezos son tan altos que é
insultante. Por exemplo no meu caso, a ida é de hora e
media de autobús (o viaxe máis curto) 13€ e só fai 4
viaxes por día, o último ás 19.00h e eu saio da miña
última clase ás 21.30h. No caso de que me coincidisen
os horarios serían uns 26€ diarios (sáeme o mesmo
que un low cost a Madrid), pero é que ademais teño
que comer, cada día sairíame a uns 30€ tirando moi
polo baixo.
 
     A segunda opción é pagar unha residencia ou un
piso de estudantes; a verdade é que nos pisos hai
moita variedade, tanto de prezo como de persoas que
poden vivir nel.
 
  A cuestión é, non vou falar dos prezos desorbitados
das matrículas, nin dos transportes públicos, senón do
complicado que é ter unha carreira se non vés dunha
familia que se poida permitir todo o que dixen
anteriormente. A miña familia non pode facer fronte a
tantísimos gastos polo que xa antes de empezar a
universidade comecei a traballar.

 
 
    O meu primeiro traballo foi con 17 anos (2018),
traballei só en verán, pero todo o que gañei gasteino
pagando a matrícula e o piso, o seguinte verán (2019)
tamén traballei, pero non tiven tanta sorte coma o
ano anterior e en decembro dese mesmo ano tiven
que volver a traballar. En febreiro prescindiron de
min, pero atopei traballo noutro sitio en marzo, ía
empezar a traballar o 20 de marzo de 2020, o 15 dese
mesmo mes decretouse o Estado de Alarma en
España e como non empezara a traballar non puiden
cobrar ERTE, e fáltame un mes para poder empezar a
cobrar o paro.
 
     Actualmente non teño ingresos, teño que pagar un
piso de estudante que non estou utilizando e
ademais aforrar para pagar a matrícula e o piso do
ano que vén. De onde saco os cartos?

C A N D E L A
R I G U E I R A
P É R E Z
19 anos, estuda Arquitectura Técnica na EUAT

Monterroso (Lugo)
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C R I S T I N A
V Á Z Q U E Z

L Ó P E ZO
     No 2016 comecei a traballar como dependenta
nunha xoguetería que estaba na Coruña. 60 km todos
os días, entre ida e volta. Daquelas só tiña a nena
maior e coa axuda dos meus pais podía "conciliar" a
vida laboral e familiar, porque tanto o meu marido
coma min traballábamos e cuns horarios imposibles
para ter nenos. O problema veu cando naceu o neno e
pedín horario para poder conciliar. Non houbo
maneira de que mo concederan. Entrei nunha grande
e fonda depresión da que aínda estou intentando saír
adiante.
 

   Hai un mes e pico, chamáronme para unha
entrevista, sen eu contar, para unha tenda de roupa na
miña vila, para a cal fun seleccionada. Aí vin unha
solución ó fondo túnel no que a min me parecía estar
vivindo. Contrato de 6 meses, con 1 de proba,
ampliable outros 6 para acabar sendo indefinida.
Mellores horarios, mesmo soldo, a 5 minutos da casa....
Todo vantaxes. Tomei a decisión, moi meditada e co
apoio do meu marido primeiro, e da familia despois, de
deixar o antigo traballo voluntariamente (era
indefinida) para comezar o que para min sería unha
nova vida.
 

      O dia 9 de marzo chamei a recursos humanos da
antiga empresa e mandei a carta de renuncia ó meu
posto. Comecei no novo o día 11 de marzo. Si, sen saber
que estaba a piques de comezar unha pandemia
mundial que nos cambiaría a vida a todos por
completo. O día 13 as vendas na tenda xa eran escasas
debido a que a xente xa non saía da casa tanto. Dende
a dirección deciden que hai que reducir horas en
tenda. Eramos 4, eu a nova... Que me tocou? Papeis
para o paro, cesando o contrato "por non superar o
periodo de probas". Eu aceptei, porque tampouco tiña
outra opción. Ademais dixeron que cando todo isto
pasase, me volverían chamar. Máis tarde souben que
ñas miñas compañeiras as meteron nun ERTE.
 

      O meu verdadeiro pesadelo comezou o día que tiña
cita telefónica co SEPE (ó estar en estado de alarma
non hai citas presenciais). Chamoume unha persoa e

moi amablemente explicoume que non tiña dereito a
prestación xa que desde a miña baixa voluntaria
nunha empresa ó cese por non superar periodo de
probas nesta non pasaran 3 meses! E teño 14 meses de
paro cotizados. Pregunto se con dous fillos non teño
dereito a ningún outro tipo de axuda e a resposta foi
que o paro prevalece sobre calquera outra prestación.
Foi como se me caese o mundo enriba. A partir dese
día comecei a moverme máis por Twitter, a ver se
había máis xenta na miña situación e por desgraza
somos moitos así. Temos un grupo en Telegram e un
Hastag que é #sinertesinparo no que intentamos
entre todos unirnos para facer forza.
 

        Hai unhas semanas a ministra de traballo, Yolanda
Díaz, nunha entrevista nun programa dunha radio
nacional prometeu, ante unha pregunta dunha das
persoas que estamos afectadas por isto, que tan
pronto saíra da radio falaría co director da SEPE para
darnos solución. Seguimos esperando. É necesario que
deroguen o artigo 267.1.a.7 da LGSS. Só pedimos que o
fagan extraordinariamente. Non pedimos ningunha
outra axuda, pedimos poder acollernos ó que é noso. E
o que máis lamentable me parece é que ós que non
teñen suficiente cotización pero levaban 2 meses ou
máis nunha empresa si que lles dan unha axuda. Que
me alegro por eles, pero que vexo coma unha
verdadeira inxustiza para os que temos pero non
podemos. 
 

      Na miña humilde opinión, esta pandemia vai deixar
o país con máis pobreza da que xa había. Nin a renta
mínima que queren aprobar nos vai salvar ós cidadáns
da clase obreira. E non digo que o goberno non estea
traballando e moito para que isto non pase. Pero non
hai medidas necesarias nin as que hai foron tomadas a
tempo. Se o confinamento comezara antes, o sistema
sanitaria estaría agora mesmo mellor e poderíase
traballar por salvar a economía. Mentres o sistema
sanitario siga colapsado, difícil vai ser.  Eu nun futuro
próximo non vexo que a miña economía vaia ter
melloría, non perdo a esperanza iso si.

35 anos, desempregada

Verdillo (A Coruña)
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