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Puigdemont diu
que sols un Estat
propi mitigarà
la pobresa

“una república” catalana per tenir
recursos suficients per prioritzar
les polítiques contra la pobresa.
En canvi, la líder de Ciutadans va
ser molt crítica. Arrimadas va acu
sar Puigdemont de “criminalitzar”
lasolidaritatquanafirmaqueelsre
cursos“marxeninotornen”.Amés,
li va retreure que esgrimís la inde
pendència com a “poció màgica”.
El primer secretari del PSC, Miquel
Iceta, va afirmar que el Govern
“vibra”ambelreferèndumilainde
pendència, mentre desatén la po
bresa, al mateix temps que feia no
tar mancances en les seves políti

El president afirma que el “dèficit fiscal
brutal” impedeix repartir la riquesa
ÀLEX TORT
Barcelona
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Li va costar la reprensió de la cap de
l’oposició, Inés Arrimadas, que va
assegurar que si Puigdemont surt al
faristol i no “parla de la indepen
dència no és Puigdemont”, però el
president de la Generalitat va asse
gurar sense embuts en la sessió al
Parlament dedicada al seguiment
delespolítiquespererradicarlapo
bresa que la manca d’un Estat propi
n’impossibilita una millor atenció.
“L’Estat independent no és un
caprici, sinó una necessitat per do
nar resposta a les necessitats més
bàsiques”, va argumentar Puigde
mont, que va denunciar al seu torn
el “dèficit fiscal brutal”, ja que un
8% de la riquesa que es genera a Ca
talunya “marxa i no torna”.
El president va afirmarho du
rant la seva compareixença a la
Cambra catalana per fer balanç del
compliment de la resolució del ple

sobre la pobresa aprovada al març
del’anypassat.Ihivalligarl’agenda
nacional amb la social. Indestria
bles l’una de l’altra, va assegurar.
L’esperança per apaivagar bona
part de les necessitats de la ciutada
niaéslarendagarantidadeciutada
nia,encaraperaprovar,iquelacon
sellera de Treball, Dolors Bassa, va
anunciar que seria efectiva a partir
del 15 de setembre.
El president de la Taula d’Enti
tats del Tercer Sector Social de Ca
talunya, Oriol Illa, va corroborar
aquesta idea, i en els passadissos
del Parlament va valorar com a “fo
namental” la renda garantida per
què les persones sense recursos pu
guin afrontar les necessitats més
bàsiques.
En qualsevol cas, la guerra de xi
fres estava assegurada al ple. Per
exemple Puigdemont, el vicepresi
dent, Oriol Junqueras, i la conselle
ra de Presidència, Neus Munté, van
assegurar que els pressupostos des

L’oposició critica
que el Govern no
s’estigui d’apel∙lar a la
independència en un
debat sobre desfavorits
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El Govern confia en la renda garantida per fer front a la pobresa

tinen el 74,7% dels recursos a parti
des socials, “els més alts de la histò
ria”. Que s’havien evitat 4.480 des
nonaments. I que el 87% de les
mesures acordades fa un any ja han
estat aplicades o estan en curs.
L’oposició ho va discutir tot. Al
seu parer, no són els comptes més
socials,inos’hanexecutatel55%de

Submergeix-te
a l’estiu
Aquestes vacances gaudiràs
de més de 70 paradors

lesmesures.Amés,ladiputadadela
CUP, Gabriela Serra, va matisar a
l’Executiu català que, si bé s’havien
evitat desnonaments, se n’havien
portat a terme més de 10.000.
LaCUPtambéaplaudeixlarenda
garantida, però la considera insufi
cient. Tot i això, va coincidir amb el
Govern en la necessitat de crear

ques socials. També es va mostrar
molt crítica la diputada de Catalu
nya Sí que es Pot Marta Ribas, que
va acusar el Govern de fer “malaba
rismes” amb les dades. A més, va re
treure als consellers que no s’hagi
reformat la renda mínima d’inser
ció i que encara no s’hagi aprovat la
renda garantida. “Les mesures ur
gents no s’han dut a terme”, tot des
tacant que, mentre que el Govern
dedica 5,1 milions d’euros a ajuts
d’urgència social, els ajuntaments
n’han destinat 60 milions el 2016.
El president del PP a Catalunya,
Xavier García Albiol, va advertir
alGovernque,mentreque “nohiha
diners per a educació o dependèn
cia”,síquen’hihaper“crearestruc
tures d’Estat i finançar el procés
separatista”.c
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