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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 19 DE DESEMBRE DEL 2013

L’APUNT

Resulta inaudit que el jutge hagi requerit informació a
l’Obra Cultural per una denúncia pel fons recollit per
ajudar els mestres en vaga. Que alguna entitat espanyolista ho denunciï és greu, però que el magistrat decideixi, malgrat que està en la fase preliminar de les
diligències i que ni tan sols s’ha admès a tràmit, revisar el material de l’OCB perquè ho veu una possibilitat

Persecució a l’onada
verda balear
Carles Sabaté

de malversació de fons o de delicte fiscal ja és esperpèntic. La denúncia de Círculo Balear es basa en una
desavinença de pensament, fins i tot d’odi a altres ideologies, però el jutge l’hauria d’haver desestimat. El
Punt Avui va enviar a l’OCB els ajuts solidaris dels lectors a la caixa de resistència. Potser ens escorcollaran
les redaccions de Barcelona i Girona... i casa seva.

S’han evitat 455 desnonaments
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En els dos anys de funcionament, el Servei de Mediació
en Habitatge (SMH) de Càritas de Barcelona ha atès
1.804 famílies que no podien
fer front al pagament del lloguer o de la hipoteca. En 455
casos es va poder reconduir
el deute i es va evitar el desnonament, segons va explicar
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ahir la cap d’Acció Social de
l’ONG, Carme Trilla. Unes 60
famílies van rebre ajuda econòmica directa, 34 van aconseguir un habitatge de lloguer
social i s’han pactat 101 dacions de pagament. Trilla va
destacar que el 60% d’atesos al SMH són persones autòctones i el 73% tenen fills.
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Els promotors de la ILP per a la renda de ciutadania van entregar les signatures a l’Idescat el 25 d’octubre ■ ALBERT SALAMÉ
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El Servei de Mediació en Habitatge

Entre el setembre del 2011 i el setembre del 2013

Ha atès 1.804 llars (6.256 persones)

617 han trobat algun tipus de
solució al seu problema
S’han evitat 455 desnonaments

59 llars han obtingut ajuts econòmics
directes per pagar fiances de lloguer
34 llars han obtingut habitatges de

lloguer social

S’han aconseguit 101 dacions
en pagament

verds, que l’entitat social
encara no ha vist. “Ara la
pobresa no s’estén tant –va
admetre–, però sí que es
continua fent crònica i costa més sortir-ne.” Com ja
ha fet altres vegades, es va
mostrar preocupat per les
seqüeles de la crisi. Preocupat, per exemple, per les
persones de 50 anys que
han perdut la feina i difícilment podran tornar-ne a
trobar, per l’increment de
la pobresa estructural a
mitjà termini i per la ruptura de les unitats familiars.

Càritas Diocesana de
Barcelona haurà atès
aquest any 64.000 persones, mentre que el 2010
en va atendre 56.789. El
44% viuen de lloguer, el
21% en habitacions rellogades i el 7% han estat acollides gratuïtament per familiars o amics. Pel que fa
a ajuts, l’entitat de l’Església fa un esforç per garantir l’habitatge. Amb un
pressupost de 5,3 milions
en ajudes, dos milions han
estat per pagar lloguers, aigua, llum o gas. ■

La renda de ciutadania
arriba al Parlament amb
més de 120.000 avals
a La consellera de Benestar ja apunta que serà inviable perquè costaria 3.500
milions a l’any a Els promotors de la ILP defensen que reactivaria el consum
S.P.
BARCELONA

Formació amb la renda mínima
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els promotors de la iniciativa legislativa popular
(ILP) per a la creació de la
renda garantida de ciutadania van fer ahir els primers passos al Parlament
amb la comunicació a la
presidenta de la cambra,
Núria de Gispert, que l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha acreditat que han recollit
121.191 firmes de suport.
Precisament ahir, quan
els promotors van presentar el certificat de validació dels avals que farà que
el Parlament hagi de debatre la proposta, la consellera de Benestar Social,
Neus Munté, va indicar
que el seu departament
valorarà si les necessitats
ja estan cobertes i si la

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va anunciar
ahir al ple del Parlament que
es destinaran cinc milions
d’euros al nou programa Treball i Formació, pensat per
formar i inserir fins a un miler
de beneficiaris de la renda
mínima d’inserció (RMI) l’any
vinent. S’hi podran acollir els
beneficiaris de la prestació
que tinguin entre 25 i 60
anys, càrregues familiars i
experiència laboral prèvia.
Els encarregats de gestionarho seran els ajuntaments,

consells comarcals o les entitats amb competències en
polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local
i promoció del treball.
El programa combina
l’experiència laboral –amb
contractes de sis mesos i un
sou de 850 euros en tasques
de caràcter públic i interès
social– amb la formació, que
serà d’entre 20 i 30 hores. El
2014 es reprendran els itineraris d’inserció per als receptors de la RMI, que han
estat aturats dos anys.

prestació és o no viable.
En el ple del Parlament,
la diputada d’ICV-EUiA
Laura Massana va defensar la prestació “per ajudar les persones a sortir

del llindar de la pobresa”,
així com per reactivar el
consum i per “fer-nos a
tots més iguals”. Munté li
va contestar que “fins a un
71% del pressupost per a

l’any vinent està dedicat a
inversió social”, i va anunciar que el govern elabora
un mapa per posar ordre a
les prestacions.
Pel que fa a la petició
d’una renda garantida de
ciutadania, però, la titular
de Benestar va advertir
que costaria més de 3.500
milions a l’any. “Una xifra
que no és possible atendre ara i aquí, malauradament”, va dir, i hi va afegir: “No volem generar
perspectives i expectatives inassumibles.”
Els promotors de la ILP,
en canvi, calculen que la
despesa seria de 2.000 milions, i el portaveu de la comissió, Diosdado Toledano, va dir que la inversió
tindria recompensa amb
un increment del consum.
La prestació seria de dotze
pagues de 664 euros. ■

