
CIUTADANS DEL PRIMER , TERCER I QUART MON. 

 

 La riquesa de la Terra està repartida un 80% en el Primer Món ric (països 
del Nord) i el 20% restants en el  Tercer Món (països del Sur) amb lo qual 1/3 de 
la població es rica i el 2/3 es pobra. 

 El planeta Terra es una nau que navega pel Univers a dins del Sistema Solar 
i en el que  nosaltres ciutadans formen part de la seva tripulació. I Ens estem hi 
ha conscients d’aquesta realitat durant la globalització econòmica/financera 
mundial, el canvi climàtic i la pandèmia del COVID. 

 El Quart Món es un terme amb el qual es designen les mancances i la 
marginació que pateixen determinats col·lectius inserts en societat en el qual 
bona part dels seus integrants  gaudeixen d’abundància i prosperitat. Aquests 
espais de depressió social se solen trobar a les àrees urbanes del Primer Món.  

 En el cas de Catalunya la pobresa i pobresa severa està present en 2,5 
famílies de cada 10 i va en augment a costa de la classe mitjana que va decreixent 
paulatinament  Hem de dir però que hi ha maneres de recuperar el treball i salaris 
dignes a través de nous sistemes econòmics i de valors. 

 Actualment any rere any hi ha un increment global del PIB dels països del 
Primer Món i per tant de la seva riquesa obtingut der les produccions de bens i 
serveis. La qüestió rau en la manera de distribució d’aquest riquesa. 

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

 Es tracta en aquest escrit d’aprofundir en els col·lectius que estan mes 
empobrits dels sistema: el Quart Món i els refugiats/migrans .I en aquest objectiu 
es va crear la RMG (Renda Mínima Garantida de ciutadania)  que neix i que tots 
els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per el 
manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar i de consum. 

De fet es un complement a persones que tot i percebre una altra prestaciío 
social estatal no disposen dels recursos econòmics mínims per atendre les 
necessitats bàsiques de una vida digna. 

 El substrat cultural  familiar del Quart Món rau en el fons i urgeix saber si 
les famílies disposen de recursos econòmics suficients si la seva alimentació es la 
adequada i la si tenen la llum i la calefacció tant necessàries.  

La pobresa s’hereta i les famílies pobres actuals venen ja probablement de 
les generacions anteriors, per lo que es evident cal fer un esforç social per canviar 
la tendència. 



 Per poder accedir a la Renda Garantida cal una col·laboració decidida i 
eficaç de les administracions per convèncer, fer entendre els documents de les 
peticions i que les condicions d’admissió siguin raonables i possibles per als 
demandants, acompanyant als demandants en tot el procés. Cal ser eficaços en 
aquesta tasca i dotar als pressupostos de la DGAIA per fer operativa i eficaç el seu 
treball. 

 Es essencial la col·laboració de totes les Administracions (municipals, 
autonòmiques i estatals) i entitats del Tercer Sector Social que a través de la 
DCAIA poden ser determinants en la eliminació de la pobresa. 

  El tema dels refugiats/migra’ns te un altra gènesi (guerres. Fam, canvi 
climàtic. Manca d’aigua potable, esterilitat dels sols cultivables i d’altres, per lo 
que per tenir una esperança de vida millor busquen noves terres. 

 L’actitud del migrant es molt ferma i el que desitgen fermament es 
treballar, formar-se i enviar diners a les seves famílies. Hi posen el major interès 
possible en el treball  quan tenen la ocasió de trobar-lo i en una eficiència 
màxima. 

 Es clar que la major contribució de la DGAIA pot contribuir a la integració a 
la societat d’aquest col·lectiu. 

 En tot cas cal pensar en la possibilitat de corregir la tendència de les 
migracions del Tercer Món. I Ací es un juga un paper important les noves 
tecnologies per a la obtenció de energies per obtenir aigua dolça i de rec (cultius) 
a partir del aigua de mar (dessaladores) i també per a una industria de base  
incipient. Bàsicament a través de Molins de Vent i de plaques fotovoltaiques. 

 Sota un programa de Nacions Unides la construcció de  instal·lacions amb 
financiació a càrrec d’inversionistes del Primer Món, que rebrien un interès del 
capital empleat no inferior al 10%. El control de  les obres estaria a càrrec dels 
inversors. 

La realització d’aquest projecte beneficia de forma directa també als 
industrials dels països del Primer Món ja que han de subministrar els equips a 
instal·lar i la execució de la obra civil en camp a més de la formació de personal 
local de manteniment El que comporta de retruc centenars (milers) de hores de 
treball. 

130 Fratelli  Tutti del Papa Francesc “Tots els ciutadans tenim que acollir, 
protegir, promoure i integrar en nom de la fraternitat humana, valorant les 
diferències existents entre tots, procurant l’accés a la educació i promovent la 
seva inserció laboral”. 



  PER TOT LO EXPOSAT  en aquest escrit i per raons de justícia, ètica i 
fraternitat universal demanem als municipis que contribueixin de una manera 
directa que a dins dels pressupostos ordinaris FIGUREN partides monetàries per 
a la entitat DGAIA o similars. 

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

 

         JUSTICIA I PAU SANT JUST DESVERN GENER  2022. 

                   

                


