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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 15 DE JUNY DEL 2017

Una lluita contra la pobresa
basada en la renda garantida
a El govern fa gala de la prestació que està a punt d’aprovar-se a l’hora d’avaluar les mesures del ple
d’emergència social a Puigdemont reivindica eines d’Estat i vincula “dèficit social” amb “dèficit fiscal”
Sònia Pau
BARCELONA

Del 9 i 10 de març del 2016
al 14 de juny del 2017. La
pobresa, l’exclusió, les dificultats d’accés a l’habitatge i l’ocupació de poca qualitat van ser els principals
elements fa un any i tres
mesos d’un ple monogràfic
del Parlament per abordar
una situació d’emergència
social, i ahir govern i oposició van tornar repassar els
mateixos temes. La renda
garantida de ciutadania
–la prestació de 664 euros
perquè ningú estigui per
sota del llindar de la pobresa– va ser el recurs que van
esgrimir diferents consellers per reduir desigualtats. El president, Carles
Puigdemont, però, va basar el seu discurs en la
qüestió política i va lligar la
millora del benestar social
dels catalans amb un estat
independent que pugui
gaudir de tots els seus recursos.
Puigdemont, que va
obrir les compareixences
per fer balanç dels compromisos adquirits el
març del 2016, va assegurar que Catalunya crea riquesa, però no es pot permetre la inversió que seria
necessària en polítiques
socials per arribar als nivells dels països europeus
més avançats. Per això, va
indicar, “la construcció
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d’un estat independent no
és un caprici, sinó una necessitat”. I en un moment
del discurs fins i tot va vincular “dèficit social” amb
“dèficit fiscal“. Malgrat això, va defensar que el benestar és una prioritat del
govern amb la dada que el
75% del pressupost són polítiques socials. “Viure millor –va concloure– és l’objectiu principal de poder
disposar de les eines d’un
estat. Volem un país més
just amb un estat del benestar per a tothom.”

En la mateixa línia, el vicepresident, Oriol Junqueras, va donar dades sobre
les previsions de creixement econòmic de Catalunya i les va definir com “la
millor garantia” per reforçar les polítiques socials,
mentre que la consellera
de la Presidència, Neus
Munté, va assegurar que
un 87% de les mesures del
ple d’emergència social estan en curs o en aplicació.
En va destacar l’augment
de beques de menjador,
l’increment del parc públic

Centres d’infància al límit
per l’arribada de MENA
S.P.
BARCELONA

L’augment d’arribades de
menors estrangers no
acompanyats (MENA) a
Catalunya està posant al
límit la capacitat dels centres d’acollida de la direcció general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
(DGAIA). Ho va reconèi-

xer ahir la consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies: no hi ha prou places per atendre’ls. Va explicar que, si fa alguns mesos n’arribaven una mitjana de 34 al mes, ara en poden arribar fins a 90.
“Hem posat en marxa un
pla de xoc i hem de veure
com els hem d’atendre
com a país”, va indicar.

Bassa ho va explicar en
una compareixença davant dels mitjans per donar tot el seu suport al director de la DGAIA, Ricard
Calvo, de qui la CUP ha demanat la dimissió, perquè
el Protectorat de Fundacions ha obert una investigació a la fundació FASI,
on treballava Calvo abans
d’entrar a la DGAIA. La
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d’habitatge, mesures per
l’aprofitament
d’excedents alimentaris, l’increment de l’atenció domiciliària i el pla català de refugi.
Atacar les causes
Qui es va encarregar d’explicar la renda garantida
de ciutadania (RGC) va
ser la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. Va emmarcar la seva necessitat
en una taxa de risc de pobresa d’un 19,2% i en una
decisió d’“atacar les causes de la desigualtat” i alhora “abandonar les pràctiques
d’assistencialisme”. “Tenir uns ingressos
és una eina d’apoderament que permet guanyar
autonomia a la persona”,
va defensar, i va destacarne el caràcter innovador i
que es tracta d’un “canvi
de paradigma”.
Des de l’oposició, però,
li van recordar que la llei
de la RGC encara no està
aprovada. Si es compleixen les previsions, demà
es tancarà la ponència que
hi treballa i es podria aprovar abans de l’estiu per ferse efectiva a partir del 15
de setembre.
Vides dignes
Inés Arrimadas (C’s) va
acusar el govern de “voler
construir un nou estat
mentre es desmunta l’estat del benestar”; Miquel
Iceta (PSC) va lamentar el
“discurs complaent” dels
consellers; Marta Ribas
(CSQP) va criticar que “es
posin tiretes a la sagnia de
la pobresa sense solucions
estructurals” i Gabriela
Serra (CUP) no es va mostrar complaent amb la renda garantida, perquè “permetrà una subsistència decent, que no és el mateix
que una vida digna”. ■

Representants d’entitats socials que acompanyen les
persones vulnerables van seguir el ple des de la tribuna de
convidats. Ells també vigilen
que els compromisos es
compleixin. A la sortida les
que es mostraven més perplexes eren les representants
de l’Aliança Contra la Pobresa
Energètica: “Gairebé ni se
n’ha parlat i seguim sense
que les subministradores sig-

nin els convenis contra la pobresa energètica”, es va queixar Maria Campuzano. El president de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector, Oriol Illa, va
reclamar que amb creixement econòmic no s’oblidin
les desigualtats. “Més important que el grau de compliment és l’impacte que tenen,
i estem lluny de la situació
que voldríem, amb un 19,2%
de taxa de pobresa”, va dir.

consellera va defensar
l’experiència en el sector
com un valor per dirigir
l’organisme públic i va dir
que no és moment de demanar dimissions, perquè
s’està abordant una situació d’emergència i refent
el sistema de protecció a la
infància. També va subratllar, però, que, si s’acaba concloent que les empreses investigades han
comès algun frau, se’ls retirarà les adjudicacions. En
aquest sentit, va defensar
que la DGAIA vetlla pels
menors, però no és el seu
paper auditar els comptes
de les fundacions. ■
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