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SESSIó NÚM. 32

La sessió s’obre a dos quarts de quatre de la tarda i set 
minuts. Presideix la vicepresidenta, Rosa Amorós i Capde-
vila, acompanyada de la secretària en funcions, Anna Solé i 
Ramos. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santa-
cana, Violant Cervera i Gòdia, Xavier Cima Ruiz i Anna 
Figueras i Ibàñez, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere 
Bosch Cuenca i Agnès Russiñol i Amat, pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Cristòfol Gimeno Igle-
sias i Eva Granados Galiano, pel G. P. Socialista; Rafael 
López i Rueda, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; 
Laura Massana Mas, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José María Espejo-
Saavedra Conesa, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari tresorer de la 
Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya, Albert 
Alberich Llaveria; el president de Justícia i Pau a Lleida, 
Rafael Allepuz Capdevila; la presidenta de Càritas Cata-
lunya, Carme Borbonès i Brescó; el membre de Cristia-
nisme i Justícia Jaume Botey Vallès; el director d’Arrels 
Fundació, Ferran Busquets Forés; la membre del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya Sònia 
Fuertes Ledesma; la membre de la Comissió de Serveis 
Socials Bàsics del Col·legi Oficial de Treball Social de Ca-
talunya Núria Garrido Mena; el president de la Fundació 
Privada Trinijove, Ignasi Parody i Núñez, i el director gene-
ral de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol i Humet.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Carme Borbonès Brescó, presi-
denta de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
353-00468/10). Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció. Substanciació.

2. Compareixença del director de la Fundació Arrels amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya (tram. 353-00476/10). Comissió de 
Benestar, Família i Immigració. Substanciació.

3. Compareixença de Núria Carrera i Comes, degana del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 353-00482/10). Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració. Substanciació.

4. Compareixença de Jaume Botey Vallès, professor 
d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, en 
representació de Cristianisme i Justícia, amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00483/10). Comissió de Benestar, 
Família i Immigració. Substanciació.

5. Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 353-00485/10). Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració. Substanciació.

6. Compareixença d’una representació de Justícia i Pau 
amb relació a la Proposició de llei de la renda garanti-
da de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00486/10). Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració. Substanciació.

7. Compareixença d’Ignasi Parody i Núñez, director de la 
Fundació Privada Trinijove i president de la Xarxa Europea 
d’Empreses d’Inserció Social, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 
353-00498/10). Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció. Substanciació.

8. Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 353-00513/10). Comissió de Benestar, 
Família i Immigració. Substanciació.

9. Compareixença d’una representació de la Fundació 
Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya (tram. 353-00525/10). Co-
missió de Benestar, Família i Immigració. Substanciació.

La vicepresidenta

Bé, bona tarda a la Comissió de Benestar, Família i Im
migració.

Compareixença 
d’una representació de la Fundació  
Pere Tarrés amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 353-00525/10)

Avui tenim compareixences en relació amb la Propo
sició de llei de la renda garantida de ciutadania, tal 
com estableix l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya.

A la sessió d’avui a la tarda, si els sembla bé, tindran 
deu minuts cadascun de vostès per fer les seves expli
cacions. Sí? (Pausa.) Després hi haurà un torn per als 
diferents grups parlamentaris, per ferlos preguntes, 
i tindran un segon torn per poder fer els aclariments 
o els dubtes que s’hagin generat a la seva comparei
xença durant cinc minuts més. Si els sembla correcta 
aquesta decisió, doncs, ho tiraríem endavant. (Pausa.)

Doncs, sense res més a comentar, comencem la com
pareixença amb el senyor Josep Oriol Pujol i Humet, 
que és el director general de la Fundació Pere Tarrés. 
Benvingut.

Josep Oriol Pujol i Humet  
(director general de la Fundació Pere Tarrés)

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors, agraïm 
el reconeixement que suposa per a la nostra entitat, 
per a la Fundació Pere Tarrés, haver estat convidats 
a intervenir davant la comissió de benestar social, i,  
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a més, per una qüestió de la importància que suposa 
per a moltes persones al nostre país la renda garantida 
de ciutadania.

Intentarem fer una aportació amb consciència i a par
tir del coneixement que tenim en una qüestió contro
vertida, complexa, i, en especial, si un vol evitar caure 
en la demagògia. I ho farem sent conscients del con
text socioeconòmic en el qual està el país, marcat per 
les creixents desigualtats, no?, constatant que són més 
de 100.000 les llars catalanes en les quals –en aquests 
moments 116.000, si no m’equivoco– no hi ha cap in
grés econòmic.

Compartim el redactat de l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, esmentat en el preàmbul 
de la iniciativa legislativa popular, en el sentit que les 
persones o famílies que es troben en situació de po
bresa tenen dret a accedir a una renda garantida de 
ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida dig
na. I ho fem, a més, no només centrats a compartir 
aquest principi, sinó amb ple convenciment que és im
prescindible per a la dignitat de la persona i tenint en 
compte unes afirmacions, que fem nostres, d’un grup 
d’entitats socials de l’església de Biscaia, referides al 
menysteniment que a vegades hi ha hagut sobre inicia
tives d’aquestes característiques.

Afirma, aquest manifest que citava, que no poden ac
ceptar les persones que el signaven, les organitzacions 
que el signaven, la utilització d’estereotips, estigma
titzacions ni alarmismes infundats en debats superfi
cials sobre les polítiques socials i la renda garantida 
de ciutadania. Debats, diuen, que generen separació, 
distància, desconfiança, criminalització i por, especi
alment per a les persones i grups socials que pitjor ho 
estan passant, i que no aporten res a la construcció de 
la societat per a la qual treballem les entitats socials 
dia a dia.

Partim, doncs, de l’acceptació plena de la necessitat d’a
quest dret per sobre d’iniciatives graciables, solidaris 
amb allò que ha promogut la iniciativa legislativa popu
lar, però conscients dels dubtes i dificultats que aquesta 
pot generar sobre aquestes qüestions, sobre els dubtes i 
dificultats, que procurarem reflexionar des del conven
ciment que no se’ns convoca únicament per esplaiarnos 
en arguments que sustentin la bondat del text, sinó que 
es vol, precisament, debatre sobre allò que pot ser més 
complex d’aquest text. I ho farem amb la voluntat de 
serlos útils a prendre unes decisions sobre el text legis
latiu gens fàcils, i que la seva responsabilitat com a di
putats porta associada. Hauríem de dir que, en llegirla, 
vaig pensar: «No els envejo pas el rol que els toca des de 
la seva funció.»

Per la dignitat de les persones, per una mínima equitat 
i per les necessitats de cohesió social, cal un sistema 
d’ingressos mínims garantits. Hem d’evitar una esclet
xa social irreparable per a moltes persones. La nostra 
societat no es pot permetre tanta gent, molts d’ells in
fants –i això és molt important–, vivint per sota del 
llindar de la pobresa, i en massa ocasions fins i tot en 
la indigència. Cal vetllar especialment per aquesta 
renda per a aquelles famílies amb nens i nenes al seu 
càrrec. És important poder fer un seguiment dels me

nors per garantir una mínima igualtat d’oportunitats 
i el creixement d’aquests, dels més petits, en totes les 
seves dimensions. És important vetllar pel Pacte per la 
infància proposat per la UNICEF, que inclou signifi
catives transferències de renda.

Amb tot, aquesta eina pal·liativa, la renda garantida 
de ciutadania, és qüestionada per alguns pels efectes 
col·laterals que pot provocar, als quals ens referirem al 
llarg d’aquesta exposició. I, per legitimarla, cal vet
llarhi especialment. Hem de tranquil·litzar, entenem, 
la societat sobre alguns dels aspectes que són qüesti
onats o en base als quals és qüestionada aquesta pro
posta.

Primera qüestió –seran quatre i procuraré ser breu–: 
dotació econòmica suficient per garantir la renda mí
nima de ciutadania. No ens correspon a nosaltres, a les 
entitats, elaborar la memòria econòmica que acompa
nyi el text, però la responsabilitat i el sentit comú ens 
fan veure que una norma d’aquestes característiques 
pot tenir un cost econòmic realment important. Com
partim, amb diversos autors que la defensen, que part 
de la inversió social que suposa es recuperaria amb 
impostos directes –per exemple, l’IVA al consum– o 
amb un increment de les cotitzacions a la seguretat so
cial, i, òbviament, també amb estalvi en serveis, com 
poden ser la sanitat o els serveis socials. I, òbviament, 
doncs, es guanyaria en benestar i dignitat de les perso
nes beneficiàries.

Amb tot, i en això hem de ser realistes, i em penso que 
vostès en tenen més consciència que jo, les competèn
cies actuals del nostre autogovern són limitades, i els 
beneficis d’aquesta recuperació de part de la inversió 
no els percebria aquest autogovern, sinó l’Administra
ció espanyola –bona part de l’IVA o el que significa 
l’estalvi en les cotitzacions a la seguretat social. I, a 
més, alguna d’aquesta recuperació de la inversió no es 
percebria fins passats uns anys d’haverla implantat. 
Per tant, caldria una inversió inicial.

Considerem, doncs, que cal valorar bé el pressupost 
que comportaria, i que l’expressió –l’expressió en text 
de la llei– «en cap cas es pot condicionar a raons de 
caràcter pressupostari» respon més a un desig que a 
una realitat. I això goso afirmarho perquè les perso
nes que estem en organitzacions socials vivim el fla
grant incompliment, en el moment actual, dels drets 
reconeguts a l’anomenada Llei de la dependència. 
I això ens ha de fer suggerir al legislador que tingui 
plena consciència quan fa afirmacions d’aquestes ca
racterístiques, perquè, si després són difícils de com
plir, doncs, perquè no arriba el que correspongui de 
les aportacions de l’Estat o perquè les disponibilitats 
pressupostàries són les que són, no prometem allò que 
després no serà possible de complir.

No podem acabar aquest apartat sense una reflexió a 
l’elevat frau fiscal que hi ha en el nostre país, entenent 
que és veritablement una vergonya el que suposen els 
paradisos fiscals, on grans fortunes i moltes multina
cionals evadeixen els impostos sobre els seus benefi
cis. Són aquestes fonts d’ingressos, a les quals avui no 
arriba la hisenda pública, les que haurien de fer pos
sible la renda mínima garantida, així com la promo



Sèrie C - Núm. 557 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de desembre de 2014

COMISSIó DE BENESTAR, FAMíLIA I IMMIGRACIó, SESSIó NÚM. 32  5

ció real dels països en vies de desenvolupament, dels 
quals ara enraonarem. Si no s’incrementa de forma 
significativa, fruit que s’hi aconsegueix un èxit impor
tant, la qual cosa probablement significa una organit
zació o una millor organització a escala internacional, 
pot ser difícil finançar aquests avenços.

Segon aspecte del qual voldria fer esment, i és l’efec
te crida que una llei d’aquestes característiques podria 
suposar. És obvi que, si aquesta norma s’aplica només 
en el nostre país, pot suscitar un efecte crida per a les 
persones vulnerables d’altres indrets, i en especial, si, 
com desitgem, s’acaba amb elements dissuasius gaire
bé agressius com són les tanques a Melilla o les morts 
en creuar en pastera el Mediterrani. Si d’alguna forma 
s’evita aquesta forma de lluitar contra la immigració, 
una renda mínima de garantia pot atreure persones.

És cert que una de les primeres mesures per evitarho 
és el reconeixement del dret, d’aquest dret a la renda 
mínima, al cap d’uns anys de residència de les persones 
en el nostre país, com es fa a Holanda o com es fa a Di
namarca. Amb tot, és important que l’evolució positiva 
d’iniciatives com aquesta es pugui donar en un marc 
harmonitzat en la Unió Europea, la qual cosa faria de 
més fàcil assimilació de les persones que en podrien 
gaudir.

I aquest progrés social a casa nostra hauria d’anar as
sociat a un progrés més harmònic de la humanitat, i 
promoure el creixement econòmic i la vida digna en 
els països on sorgeixen els fluxos migratoris. Ningú 
deixa la seva terra per gust. Per tant, és cert que hi pot 
haver un efecte crida que no ha de deslegitimar o que 
no ha de treure de sentit aquesta norma, però que, en 
tot cas, només pot ser pal·liat en la mesura en què la 
iniciativa s’harmonitza en el conjunt de la Unió Eu
ropea i s’eviten, doncs, totes aquestes qüestions tam
bé de caire fiscal que permetrien finançarho. I entenc 
que alguns d’aquests elements surten de l’abast del que 
és pròpiament el Parlament de Catalunya o les compe
tències del Parlament de Catalunya en aquest moment.

Tercer aspecte: frau. Com en tota activitat econòmi
ca, aquestes prestacions són susceptibles d’usos irre
gulars. Cal tenir present que l’economia submergida 
supera el 20 per cent del producte interior brut en el 
nostre país. El marc normatiu i el rigor de les persones 
que l’apliquin els haurien d’evitar. I, en tot cas, també 
és important tenir consciència que d’ineficiència n’hi 
ha en tots els àmbits de la naturalesa humana, i sembla 
que la tradicional picaresca mediterrània els afavo
reix. Només l’educació ètica, amb els anys, pot esme
narlos, per a aquesta nova prestació o per a qualsevol 
de les existents. I per greu que pugui ser el frau que es 
pugui provocar en cobrar aquests subsidis, difícilment 
s’arribarà a les quotes viscudes en la banca o en al
gunes responsabilitats públiques aquests darrers anys. 
Amb tot, treballar de valent per evitar el frau legitima
ria la iniciativa.

I quart –i amb això acabo–: el treball social, el rol del 
treball social, dels serveis socials. El projecte de llei 
contempla, a parer nostre, alguns aspectes que són 
més propis d’un reglament que d’una llei, i, a més, 
considerem que la decisió d’atorgar la renda mínima 

de ciutadania hauria d’estar més en mans dels treba
lladors socials. El reglament podria modular aspectes 
de la llei i adaptarla, en tots els seus paràmetres, a la 
realitat de cada moment, partint del criteri que no vo
lem un país subsidiat, i, com a conseqüència, desin
centivat, sinó que volem assegurar els mínims d’una 
vida digna a les persones, a les famílies o als nuclis de 
convivència que es troben en situació de pobresa, com 
afirma l’article primer del text.

Al nostre entendre, el treball digne, amb una remu
neració justa, és el que integra i realitza les persones. 
Amb tot, i en casos extrems, en base als criteris dels 
professionals, s’ha de poder assegurar una prestació 
sense condicionarla a una actitud activa de la perso
na, si aquesta persona, circumstancialment o definiti
vament, no pot tenir aquesta actitud positiva, aques
ta actitud proactiva d’integració, per un deteriorament 
per qüestió de malalties, d’abús de tòxics durant anys. 
El programa individual de reinserció ha de contem
plar en cada cas el pla a seguir, l’opció per la renda, 
així com la participació en programes de promoció i 
reinserció.

Com apunta la llei en el darrer punt de l’article segon, 
cal considerar la possibilitat d’itineraris, accions i ser
veis d’inclusió i integració social per a aquestes per
sones que requereixen un acompanyament i suport de 
caràcter social. Per tant, no compartim que el treba
llador social no pugui condicionarho a la participació 
d’activitats d’inserció laboral o social o de qualsevol 
altre tipus de comportament que la seva qualificació 
professional consideri. O sigui, entenem que la renda 
mínima no ha d’estar condicionada necessàriament a 
la formació professional per poder accedirhi, com po
dia ser el cas..., o com pot ser avui el cas de la PIRMI. 
Ara, això no vol dir que el treballador social, per a la 
promoció d’aquella persona, no pugui, en el cas indi
vidual, condicionarla a la voluntat d’inserció social o 
professional d’aquella persona.

Tampoc ens sembla raonable, malgrat que calgui agi
litar els processos i dotar correctament de professio
nals el sistema de serveis socials, que s’atengui aques
ta renda per silenci positiu en un mes. I en discrepem 
perquè els treballadors socials han de poder fixar, des 
del seu criteri professional, condicions a més llarg ter
mini. La renda de garantia de ciutadania hauria de 
formar part, al nostre entendre, d’un projecte de pro
moció personal i familiar, o familiar, perquè els treba
lladors socials disposessin de molts altres recursos de 
seguiment –formació, acompanyament, mesures d’in
serció sociolaboral– prestats prioritàriament per enti
tats socials que ajudessin les persones vulnerables a 
integrarse autònomament en societat.

La iniciativa legislativa popular és un projecte relle
vant per eradicar la pobresa, però sense una mediació 
intensa del sistema actual de serveis socials no serà 
possible assolir els objectius per als quals es promou.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Pujol.
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Compareixença 
de Jaume Botey Vallès, professor d’història 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
en representació de Cristianisme i Justícia, 
amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 353-00483/10)

Ara, a continuació, passaré la paraula al senyor Jau
me Botey Vallès. I abans donaré també la benvinguda 
a les persones que acompanyen els nostres comparei
xents. Bona tarda a tothom. Senyor Botey, quan vostè 
vulgui.

Jaume Botey Vallès  
(membre de Cristianisme i Justícia)

Moltes gràcies. Bones tardes, senyores i senyors dipu
tats, i moltes gràcies també per poder intervenir. Inter
vinc en nom de Cristianisme i Justícia, i ho faig amb 
molt honor, entre altres coses perquè fa més de vint
icinc anys que Cristianisme i Justícia va proposar ja 
la renda garantida ciutadana, amb altres noms, però 
en definitiva el concepte era el mateix. I ho va fer una 
persona que es deia Joan GarcíaNieto, molt conegut 
per molts d’aquí, sociòleg, i una persona lúcida en el 
camp, diguemne, de la investigació social i de pro
posta de solucions, no?

Quan, preparantme aquesta intervenció, buscava xi
fres, m’ha semblat que les xifres són ja sobradament 
conegudes. De totes maneres, vull fer..., o sigui, «so
bradament conegudes» perquè estan a la justificació 
de la llei i perquè estan en tots els documents que es 
van repartir entorn de la proposta d’ILP. De totes ma
neres, sí que vull recordar que, des que es va fer la pro
posta de llei fins ara, el nivell de pobresa o els índexs 
de pobresa s’han incrementat, i ho faig referintme a 
tres o quatre indicadors: l’indicador de Foessa, l’estudi 
que promou a través d’aquesta institució Càritas, i que 
en citaré alguns exemples; l’indicador que ha promo
gut també un dels responsables de la crisi i alhora un 
dels màxims analitzadors lúcids de la crisi, que és el 
Banc Mundial, i, d’altra banda, altres xifres que s’han 
donat a través del Síndic de Greuges amb relació a po
bresa infantil i desnutrició infantil, etcètera, no?

L’informe de Foessa recull un dels índexs de... Diu: 
«La pobreza crece un 48 per cent en cinco años en 
Cataluña. Entre 2007 y 2012 han pasado a vivir deba
jo del umbral de la pobreza 413.862 catalanes, según 
el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda, Gestha. 
Esto supone un incremento del 48,2 per cent de la po
breza en Cataluña en cinco años. La cifra total de ciu
dadanos catalanes que ingresan menos del salario mí
nimo interprofesional –8.979 euros brutos anuales– es 
de 1.200.000 i escaig. El informe “La desigualdad en 
tiempos de crisis: hombre rico, hombre pobre” sostie
ne que el 20 per cent de los catalanes más ricos acapa
ró el 42 per cent –42,8, gairebé 43 per cent– de todos 
los ingresos, mientras que el 20 per cent más pobre 
solo el 5,1 per cent.»

Aquest mateix informe Foessa diu que: «El resultado 
de ello es que desde el inicio del hundimiento económi

co en 2007, la diferencia entre los más ricos –el 20 per 
cent de personas con mayores rentas– y los más pobres 
–el 20 per cent con menores ingresos– ha aumenta
do el 30 per cent» aquí, a Catalunya. Jo recordo que, 
explicant xifres d’aquestes a la universitat, deia fa uns 
anys que la distància entre el 20 per cent..., la cinquena 
part més rica i la cinquena part més pobra aquí, a Es
panya..., era dels països amb més justícia social de la 
Unió Europea. Ara és al revés: en molt poc temps ha 
passat a ser el país..., o un dels països, juntament amb 
Romania, de major distància social. Això no és casua
litat. No és només un efecte d’allò amoral, no és només 
un efecte d’una determinada perversitat de les perso
nes; és un efecte estructural del sistema. I, per tant, és 
el sistema, el que cal combatre. Aquesta és una primera 
constatació, que després m’hi referiré, també, quan faci 
referència al tema de la infància.

Per tant, la proposta aquesta de la ILP vull dir que no 
resol el tema del model econòmic del país. No és una 
iniciativa rupturista ni revolucionària; és una iniciati
va que, d’alguna forma, intenta pal·liar els efectes im
portants que toquen el sector més vulnerable de la so
cietat, i que, des d’aquest punt de vista, són resultat 
d’una determinada exigència moral. Molts hem dit i 
és un tòpic dir –tornar a dir– que la dignitat d’una so
cietat es mesura per la dignitat amb què són tractats 
els sectors més febles, més dèbils, els últims graons 
de la societat. I, per tant, és un deure moral, un deure 
ètic, respondre a aquesta crida. No només per raons, 
diguemne, ètiques; també per raons, com voldré ex
posar, de rendibilitat econòmica, per no deixar caure 
una tercera part de la població no només en la deses
peració moral, sinó en la ineficàcia econòmica, pel bé 
social. Aquest és un tema important.

La proposta de llei, la ILP, conté alguns elements 
que en alguna ocasió s’han convertit en controvertits. 
Per exemple, la persona que vulgui ser beneficiària 
d’aquests 640 euros el mes, com a mínim ha de garan
tir que si troba feina la complirà, s’hi acollirà, no serà 
una persona que, senzillament, pel fet de poder tenir 
aquesta renda garantida, s’escapolirà dels deures ciu
tadans. És evident que aquí hi ha una possibilitat de 
frau, però és evident també que l’Administració no no
més no pot deixar de tenir present la persona que pot 
escapolirse i donarlahi, sinó que l’Administració ha 
de crear els suficients llocs de treball.

Per tant, per dirho d’alguna forma, desresponsabi
litzarse en tant que Administració i responsabilitzar 
l’hipotètic fraudulent social és un engany, per dirho 
d’alguna forma, no? L’Administració ha de crear dues 
coses: els suficients llocs de treball perquè tothom que 
hagi hagut de caure del sistema i es trobi a l’atur pu
gui tornarse a incorporar al sistema i hi pugui treba
llar, una, i dos, els mecanismes necessaris per contro
lar aquesta mena d’hipotètic frau social per part dels 
de sota de tot. Per tant, és obvi que l’Administració, 
sigui municipal, sigui autonòmica, sigui de les altres 
administracions que pertoqui, ha de crear els meca
nismes de control perquè això no sigui possible. Però 
això de cap manera és una excusa per no donar la ren
da bàsica garantida a tothom. Aquesta és una primera 
actuació.
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Un segon efecte, que és importantíssim, és dir: aques
ta renda de reinserció és universal, no va vinculada a 
la necessitat d’un procés de reinserció, és obvi. Com 
diuen tots els indicadors de les noves pobreses, les no
ves pobreses no són aquells sectors socials que neces
siten una reinserció, sinó que són, en la majoria dels 
casos, aquells sectors socials que, al marge de la prò
pia voluntat de la persona que treballava, s’ha trobat 
sense feina. I, per tant, són persones altament quali
ficades o qualificades, són persones amb dignitat per
sonal, amb voluntat de treballar, i, per tant, no són 
d’aquelles persones que tinguin necessitat d’un procés 
de reinserció social en instituts o en centres de rein
serció social per acomodarles psicològicament als ho
raris, a la capacitat de treball, etcètera.

I, finalment, un dels aspectes més controvertits aquí, 
que ja n’ha fet esment el meu company, és d’on poden 
sortir els recursos d’aquesta proposta. Els recursos, 
en definitiva... Primer, si hi ha la consciència que no 
hem de deixar, com a societat catalana, caure una ter
cera part de la població en la misèria, en la desespe
ració, en el culdesac de noretorn –que això tots els 
estudis, també el de Foessa, diuen que aquesta tercera 
part de població que cau en el culdesac de la deses
peració, per poderla recuperar, com a mínim són deu 
anys més de reinserció, de recuperació, de tractament 
personal i psicològic, a fi i efecte que pugui tornar a 
ser una persona vàlida dintre de la societat laboral–, 
si no volem que la nostra societat catalana deixi caure 
una tercera part de la població en aquest culdesac, 
la primera exigència és una exigència ètica. S’han de 
buscar els recursos on sigui, aquesta és una primera 
qüestió. I això no només no és demagògia, sinó que 
és senzillament capacitat de la mateixa Administra
ció de tenir visió global del problema i visió futura del 
mateix problema, eh?, d’una societat inclusiva, cohe
sionada, amb capacitat, diguemne, d’integrar tots els 
sectors. Aquesta és una primera qüestió.

I una segona qüestió: és evident que hi ha o que poden 
haverhi recursos. Un primer recurs és, com ha dit el 
meu company, el major control del de debò frau fis
cal de grans fortunes. O sigui, es calcula que a nivell 
de l’Estat són 62.000 milions d’euros, els del frau fis
cal, i a Catalunya li corresponen 19.000 milions d’eu
ros. Per tant, un major control de debò fiscal i de debò 
d’evasió fiscal, a més a més del control del petit evasor 
fiscal, del que pugui buscar una renda sense complir 
els deures de la renda compromesa. De debò, una so
cietat ha de tenir control sobre aquestes...

I, en segon lloc, hi han hagut tantes situacions com
plicades en l’última època, dels últims..., d’ençà de 
la crisi, de les quals no vull fer esment. Però algunes 
d’aquestes es referirien, per exemple, a la necessitat 
d’una major capacitat redistributiva i una major re
ordenació o una major, diguemne, reubicació de la 
mateixa Administració. Segurament que la mateixa 
Administració pot reduir despesa a fi i efecte de res
pondre a això. Segurament que alguns dels aspec
tes del que ha costat el rescat de la banca –ja sé que 
no ens correspon a nosaltres en tant que autonomia– 
haurien pogut anar aquí. Segurament que algunes 
de les promeses o compromisos que poden haverhi, 

que faciliten una major renda per als sectors més alts 
de la població i impedeixen una major redistribu
ció..., és possible que políticament sigui redistribu
ïble, tot i amb les poques competències que pugui 
tenir Catalunya en relació amb aquest cas. És a dir, 
si hi ha voluntat política, sóc conscient, som consci
ents –el sector que jo represento– que, d’alguna for
ma, és possible buscar els recursos per fer front a 
les despeses que signifiquin aquesta renda garantida 
ciutadana.

Finalment, és una proposta..., ho repeteixo, i la meva 
intervenció fa referència, fonamentalment, a criteris 
ètics més que a criteris econòmics, fa referència a cri
teris de dignitat col·lectiva més que a criteris de recur
sos. I, aleshores, aquests criteris, al nostre entendre, 
són els que han de prevaldre, sense que això ni vulgui 
dir demagògies ni això vulgui dir..., sinó que és una 
voluntat. Això no significarà un canvi en l’estructura 
social del neoliberalisme o del capitalisme, no signifi
carà una revolució; significa senzillament una capaci
tat de respondre a les necessitats dels més febles, a la 
qual nosaltres estem obligats.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, professor Botey, de Cristianisme i Jus
tícia.

Compareixença 
d’una representació de Justícia i Pau 
amb relació a la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 353-00486/10)

A continuació, passo la paraula al senyor Rafael Alle
puz Capdevila, president de Justícia i Pau de Lleida.

Rafael Allepuz Capdevila  
(president de Justícia i Pau a Lleida)

Molt bé. Bona tarda a tothom. M’afegeixo als agraï
ments dels meus companys que han intervingut anteri
orment: donar les gràcies a tots vostès i donar les grà
cies al que és la institució per convidar representants 
de la societat civil a l’hora de tractar qüestions tan im
portants, tan significatives i tan dures com les que ens 
porta.

En primer lloc, voldria dir que jo represento una insti
tució..., bé, més que una institució, una entitat, que és 
Justícia i Pau, que està organitzada a nivell de tot Ca
talunya en diferents comissions diocesanes, i que te
nim com a finalitat principal la promoció i la defensa 
dels drets humans, la justícia social, la pau i el desar
mament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. 
I amb aquesta finalitat ens dediquem a la sensibilit
zació, a la informació i, si s’escau, a la denúncia, mit
jançant activitats diverses, com campanyes públiques, 
edició de publicacions, organització de conferències i 
jornades, etcètera. La nostra trajectòria –en el cas de 
Barcelona, més de quaranta anys d’existència– creiem 
que ens avala.
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Bé, hi ha alguna de les qüestions que volia comentar 
que ja han sortit. És un avantatge, a vegades, ser l’úl
tim a parlar, perquè els interlocutors d’abans ja toquen 
algunes qüestions en què no cal insistir més. Mal
grat tot, possiblement me repetiré en algunes d’elles. 
Jo també m’havia plantejat oferir algunes dades, però 
penso que les dades, com ha dit abans el meu com
pany de taula, en Jaume Botey, les coneixem tots; aga
fem l’informe que agafem, més o menys les dades di
uen aproximadament el mateix. I he intentat centrar 
més la meva intervenció respecte a plantejar què és el 
que es pretén, des del nostre punt de vista, amb la ren
da garantida de ciutadania, i resoldre algunes qüesti
ons i alguns dubtes que he sentit que han anat sortint, 
per facilitar el debat posterior.

Bé, comentaré cinc punts, i molt breu cadascun d’ells. 
El primer de tots, i penso que és important: amb la 
proposta que s’està debatent, de la renda garantida de 
ciutadania, no estem debatent una mesura anticrisi. 
Tothom entén en aquest moment que la renda garan
tida de ciutadania segurament és una mesura a pren
dre. Però, com hem comentat abans, ja fa molts anys 
que es va plantejar establir aquest tipus de renda, amb 
altres matisos, possiblement, però ja fa temps que es 
planteja. I penso que això ho hem de tenir clar: no es
tem parlant d’una mesura anticrisi. Per què? Perquè 
l’objectiu de la renda garantida de ciutadania és com
batre un problema, que és la pobresa, i el problema 
de la pobresa és estructural. Davant problemes estruc
turals, hem d’aplicar mesures estructurals, podem dir.

En aquest moment, la taxa de risc de pobresa econò
mica està sobre el 19,8 per cent, 20. Bé, però és que 
l’any 2007, quan encara no estàvem en crisi, la taxa 
de risc de la pobresa econòmica estava en el 18 per 
cent, un percentatge gens, gens menyspreable. Jo vo
lia dir una cosa, perquè si en l’actualitat està sobre el 
20 per cent, i fa uns anys, abans de la crisi, estava en 
el 18 per cent, sembla, no?, que la cosa no ha empitjo
rat pas tant. Hem de tenir en compte que l’any 2007 i 
en l’actualitat el llindar de pobresa és diferent, no?, el 
llindar de pobresa ha baixat. I com és que el llindar de 
pobresa ha baixat? Per què? Perquè la renda mitjana 
ha baixat; ara ens trobem amb aquest percentatge. Si 
poguéssim mantenir el llindar de pobresa anterior, se
gurament estaríem parlant de percentatges superiors. 
Aquesta és una qüestió també a tenir en compte. La 
renda mitjana ha baixat, i la renda mitjana en la nos
tra societat, a Catalunya i al conjunt de l’Estat espa
nyol, és molt baixa. Aquesta és una qüestió també a 
tenir en compte, sobre la qual després tornaré a parlar. 
Per tant, estem parlant d’una mesura no anticrisi, sinó 
d’una mesura estructural. És a dir, quan sortim de la 
crisi, que esperem que tard o d’hora en sortim, con
tinuarà haventhi ciutadans i ciutadanes necessitats 
d’aquesta renda.

Segona idea: pensem que es tracta d’una proposta ba
sada en la confiança. Jo penso que qui creu en la renda 
garantida de ciutadania ha de partir d’aquesta premis
sa, la confiança. La confiança en les persones recepto
res d’aquesta renda, els usuaris o els titulars de la pres
tació, i la confiança també en els serveis socials, que 
els correspondrà una tasca important de comprovar 

que realment els requisits s’acompleixen i que la renda 
s’està assignant d’una manera eficient i adequada.

Per què insistim en aquesta qüestió? Perquè fa un pa
rell d’anys, aproximadament, hem tingut una experi
ència en aquest sentit bastant desagradable, quan se 
va reformar la renda mínima d’inserció. Professional
ment no sóc treballador social, però sí que tinc contac
te amb molts treballadors socials, i molts d’ells es van 
sentir com bastant agredits per tal com es va plante
jar la reforma, no? Diuen: «Sembla que no ens tinguin 
confiança, si una de les nostres tasques és seguiment, 
control.» I, tal com es va plantejar, semblava que s’ha
via perdut molt la confiança en els professionals, no? 
Confiança en els professionals de cara al fet que està 
en les seves mans que la renda garantida compleixi els 
seus objectius.

I confiança en els usuaris. Per què? Perquè no crec que 
es tracti d’una renda assistencial. Es tracta d’una renda 
–i aquí ha sortit– que té com a objectiu principal dotar 
la ciutadania d’uns mínims perquè aquesta ciutadania 
pugui tenir més autonomia. I hem de donar llibertat 
perquè, aquestes persones, aquests recursos els admi
nistrin de la manera que considerin més adient, amb 
un control i amb un seguiment que hi pot haver per 
part dels serveis socials. Però això de «donar a can
vi de» pensem que no és el que correspon. S’està fent 
molt, avui en dia, i estem veient que les coses no fun
cionen. Per què? Perquè quan el ciutadà se sent molt 
controlat, el ciutadà veu que no té un marge de ma
niobra, actua i reacciona. Normal, ho faríem tots. Per 
tant, confiem que veritablement el ciutadà o ciutadana 
necessita aquests recursos, i que gràcies a aquests re
cursos se n’anirà sortint.

Què fem quan hi ha frau? El frau se persegueix: se per
segueix en l’àmbit social, se persegueix en l’àmbit eco
nòmic, se persegueix en l’àmbit polític. Però no perquè 
hi hagi la possibilitat que hi pugui haver frau hem de 
dir «no» a una mesura que considerem que és necessà
ria i eficient, o aplicarla amb uns requisits que consi
derem que no són els que pertoquen.

Tercera idea: les polítiques socials a Catalunya són in
suficients. I també aquí voldria aportar dues dades, que 
apareixen en les memòries del Consell de Treball, Eco
nòmic i Social de Catalunya, que penso que són impor
tants. Aquestes memòries diuen que l’any 2012, a Ca
talunya, abans de les transferències socials, la pobresa 
econòmica estava en un 44,8 per cent; després de les 
transferències socials, davalla al 1920 per cent, més o 
menys, actual. Això vol dir que gràcies a les transfe
rències s’està evitant molta pobresa econòmica. Però al 
conjunt de la Unió Europea la taxa de pobresa abans de 
les transferències socials està en un 44 per cent, més o 
menys el mateix que a Catalunya, però després de les 
transferències la taxa de risc de la pobresa disminueix 
al 16,9 per cent. És a dir, en països amb un nivell de 
desenvolupament similar al de Catalunya, les transfe
rències socials redueixen molt més significativament la 
pobresa econòmica, cosa que aquí no.

I una altra dada és que la despesa en protecció social 
a Catalunya suposa un percentatge del 21,4 per cent 
sobre el PIB; al conjunt de l’Estat, el 26,1, i al conjunt 
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de la Unió Europea, el 29,3 per cent. Per tant, percen
tualment estem molt baixos. Potser algú em dirà: «Bé, 
aquí hi ha un problema de competències: si no se fa 
més és perquè tampoc tenim tanta competència.» És 
igual. Aquestes dades estan reflectint el que està re
bent el ciutadà de la seva Administració. Per tant, la 
despesa social, la política social de Catalunya és cla
rament insuficient. Per tant, cal dotarla de més eines 
per augmentar la seva suficiència.

Quarta idea: pensem que la renda garantida de ciu
tadania respon a aquesta manca de suficiència, tot i 
que no serà del tot suficient, perquè estem parlant de 
la renda garantida de ciutadania segons la proposta, 
ajustada al que es coneix com a «índex de renda de su
ficiència de Catalunya»: 664 euros el mes. En aquests 
moments, la mitjana de la renda mínima d’inserció es
tà en 475 euros el mes; per tant, suposa una millora, 
diguemne, important, però, malgrat tot, considerem 
que 664 euros és poc. Què pot fer una persona sola 
amb 664 euros? Evidentment, si hi ha altres membres 
en la unitat familiar, aquesta renda augmenta, però el 
poder adquisitiu que atorga aquesta renda és baix.

Per això creiem que la renda garantida de ciutadania 
és una mesura complementària d’altres, mai la renda 
garantida de ciutadania serà la solució. I el que no po
dem fer és, en cas d’aprovarse, creuarnos de braços i 
dir: «Amb aquesta renda ja tenim totes les prestacions 
socials cobertes.» No, hi ha d’haver, complementàri
ament, altres prestacions: hi ha d’haver fons d’emer
gència per a altres aspectes que poden ser significatius 
–per temes d’habitatge, per tema d’alimentació, per te
ma d’educació, de formació o el que sigui, que amb 
664 euros hi ha mancances segures–, però a la vegada 
hi han d’haver polítiques actives d’ocupació que facili
tin la formació d’aquests ciutadans. I, evidentment, hi 
ha d’haver la política, a nivell de Generalitat, de crear 
la màxima ocupació possible, eh?, per facilitar la in
serció laboral d’aquesta ciutadania.

Pensem que a la renda de garantia de ciutadania tam
bé hi pot haver una simplificació administrativa i de 
gestió. S’eliminaran algunes de les prestacions que hi 
ha avui en dia –evidentment, la renda mínima d’inser
ció–, i la resta pensem que se reduiran significativa
ment. Per tant, ja pensem que hi pot haver una simpli
ficació administrativa i de gestió suficient.

I, per últim, pel que fa a aquest punt 4, penso –és una 
apreciació personal meua– que els 664 euros són insu
ficients, que hauríem de ser una mica més ambiciosos. 
Demanem que aquest índex de renda de suficiència de 
Catalunya hauria d’augmentar. De la mateixa manera 
que se demana un augment del salari mínim interpro
fessional, hi hauria d’haver un augment en aquest indica
dor, perquè, paral·lelament, facilitarà que les rendes dels 
ciutadans també puguin augmentar. Un augment de les 
prestacions socials també pot portar a un augment dels 
salaris. Pensem en aquesta qüestió, que també creiem 
que és important.

I l’últim punt que vull desenvolupar: es parla molt de 
la despesa pública, i més ara, en crisi, és a dir, hi ha un 
problema de despesa pública. Jo penso que el proble
ma més important no és de despesa pública, és d’in

gressos públics. Hi ha d’haver un esforç a aconseguir 
més ingrés públic, de cara al fet que no condicionem 
tant la despesa pública. També ha sortit: en aquesta 
crisi, s’han rescatat entitats financeres; potser ha ar
ribat el moment de rescatar les persones. I si no hi ha 
suficients ingressos públics, busquemlos: redistribu
ció de la despesa; recaptació via impostos, via taxes. 
En fi, hi ha moltes vies a través de les quals, si hi ha 
voluntat política, hi pot haver increment dels ingressos 
públics. En aquests moments de crisi, qui més té tam
bé ha de donar més; qui menys té ha de donar menys. 
En aquests moments, això és inqüestionable.

I, per últim, combatre l’economia submergida. Aques
ta també pensem que és una qüestió important. De ve
gades, respecte a l’economia submergida, tenim un dis
curs una mica pervers. No ens sembla bé, l’economia 
submergida, però per altra banda diem: «Bé, els pobres, 
gràcies a l’economia submergida, doncs, mira, van sub
sistint.» I, per tant, fem una mica..., no?, ens tapem els 
ulls i diem: «Ja ens va bé, en certa manera, que hi ha
gi economia submergida, perquè els pobres puguin, en 
aquest sentit, complementar els ingressos que reben per 
altres vies.» Dubto que una persona visqui dignament 
treballant únicament i exclusivament en l’economia 
submergida. A més a més, si aflorem economia submer
gida, aflorarem ingressos públics, però segurament re
duirem també despesa social, que pensem que és im
portant.

Me quedo aquí. He desenvolupat d’una manera ràpi
da aquests cinc punts que volia posar sobre la taula. 
Agrairlos de nou havernos escoltat, i, a partir d’ara, 
si fem una mica d’intercanvi, doncs, perfecte.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Ara seria el torn dels grups parlamen
taris. I tindran la paraula, com hem comentat abans, 
per tres minuts, per explicarlos els dubtes que han tin
gut, ampliació de continguts, el que els calgui. I, per 
tant, passo la paraula, en primer lloc, al Pere Bosch, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, de
manar excuses pel senyor Oriol Amorós, que és qui 
hauria d’estar aquí, que és el que porta la llei. El que 
passa és que li ha sortit un problema personal avui, i, 
per tant, em pertoca substituirlo.

Nosaltres volem fer una intervenció per intentar posar 
al damunt de la taula interrogants, perquè, més que a 
fer reflexions, al que venim sobretot avui és a escol
tarlos a vostès i a intentar compartir interrogants. Al
guns d’ells han estat situats al damunt de la taula. El se
nyor Oriol Pujol ens en situava bastants, d’interrogants, 
són temes de debat a considerar, però jo vull centrarlos 
en tres, alguns que han estat repetits, i voldria, doncs, 
conèixer el parer de tots tres respecte d’aquests.

El primer és el tema de..., també és una pregunta que 
hem de fer, i pertoca ferla a qualsevol que vingui a 
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com parèixer: exactament, què modificarien en l’arti
culat que tenim en aquests moments al damunt de la 
taula? Si vostès haguessin de fer esmenes en cadascun 
dels àmbits a què fa referència aquesta iniciativa le
gislativa popular, què en modificarien? Una pregunta 
molt clara, molt sintètica, bàsicament per conèixer fins 
a quin punt... En alguna intervenció..., el senyor Alle
puz comentava, doncs, que creia que s’hauria d’apujar 
el llindar; els altres també ens n’han comentat alguna 
cosa, però voldríem saber, sintèticament, què modifi
carien d’aquest text que tenim al damunt de la taula.

Un segon tema que també sorgia, i l’ha comentat 
també en la darrera intervenció, és el tema de..., co
mentava, doncs, que calien altres mesures, altres 
mesures complementàries. És evident que calen al
tres mesures, i segurament també cal un aspecte que 
nosaltres considerem que és essencial, que és posar or
dre o intentar donar solidesa, consistència, al que és el 
sistema de serveis socials d’aquest país. Hem muntat 
un sistema de serveis socials, però té molt poca con
sistència. I en poso un exemple que probablement tots 
devem conèixer i que em sembla que és bastant remar
cable: avui dia, qualsevol persona que vagi a un treba
llador o treballadora social..., aquest treballador o tre
balladora social no podrà conèixer quines prestacions 
o ajudes està rebent la persona, i, per tant, no podrà 
dissenyar –i aquest és l’objectiu prioritari que nosal
tres creiem que cal tenir– un vestit a mida per atendre 
allò que són les demandes de qualsevol persona.

I, probablement, un dels aspectes que hauríem de tenir 
en compte aquí –i voldria demanar, doncs, el seu parer 
sobre aquest aspecte– és si una de les coses que hem 
de fer també, en paral·lel a aquest projecte de llei, és 
intentar reformular de dalt a baix un sistema de serveis 
socials per intentar que no només aquesta peça, sinó 
altres peces que són tan o més importants per comba
tre la pobresa –tema de beques, temes d’ajuts, estem 
discutint darrerament en aquest Parlament el tema de 
la pobresa energètica–..., de quina forma aconseguim 
bastir un sistema de serveis socials prou potent que 
ens permeti dissenyar o, en definitiva, intervenir des 
d’un punt de vista integral en allò que són les necessi
tats de les persones. I, per tant, donar més instruments 
als treballadors i treballadores socials.

Un altre aspecte que també voldria interrogar, que és 
un element que ha sortit en diverses compareixences, 
i hi han algunes entitats que s’hi expressen de forma 
molt clara, és el tema de en quina forma –es comen
tava també en alguna intervenció– aquesta renda ga
rantida de ciutadania ha de ser un coixí, que volem 
el màxim de sòlid possible, per tal d’atendre aquelles 
situacions, diguemne, en les quals necessitem, com a 
administració, tenir el màxim de garanties.

La qüestió no és sobre aquest coixí, només, sinó de 
quina forma aconseguim que també sigui un tram
polí per aconseguir la plena integració, i, per tant, la 
normalitat que, lògicament, busca qualsevol persona 
–perquè hem de suposar, lògicament, que no hi ha cap 
persona que vulgui viure insistentment d’un recurs 
d’aquest tipus–, però de quina forma podem fer, com 
a administració –i vaig acabant, senyora presidenta–, 
que aquest instrument sigui un instrument útil també 

per garantir, doncs, que la persona pugui recuperar la 
seva plena normalitat. Hi han entitats que plantegen, 
doncs, una contraprestació social; n’hi han altres que 
demanen una tasca, diguemne, potent de l’Adminis
tració, però des d’un punt de vista de reincorporació al 
mercat laboral. Voldríem conèixer, a parer seu, de qui
na forma, ho repeteixo, podem aconseguir que aquest 
instrument ens permeti que la persona pugui recupe
rar la seva plena dignitat, que, lògicament, ha de ser, 
doncs, compartir una vida plenament normal.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Bosch. A continuació, pel Grup Par
lamentari Socialista, té la paraula el senyor Cristòfol 
Gimeno Iglesias.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí; gràcies, presidenta. De fet, gràcies també a tots 
els compareixents per les seves intervencions. Bàsica
ment, perquè també estem en aquesta fase de les dife
rents compareixences, des de fa dies, per anar copsant 
les sensacions, les inquietuds, i poder, des dels grups 
parlamentaris, plantejar les esmenes o acabar de con
firmar quina ha de ser la nostra feina fins que esperem 
que es pugui acabar aprovant aquesta proposta.

Des del nostre grup coincidim amb molta de la diag
nosi que s’ha fet per part dels tres compareixents. És 
evident que la situació que estem vivint a Catalunya, 
doncs, es podria qualificar..., potser no ho han fet així, 
però es podria qualificar d’aquesta «emergència soci
al» que estem vivint en aquest moments, perquè tot i 
el ball de dades, el ball de xifres, en el que coincidim 
és que estem parlant de prop –en números rodons– 
d’1 milió i mig de catalans. I, per tant, més enllà de 
quantes llars, concretament, no tenen cap ingrés, es
tem parlant de moltes persones, amb noms, cognoms, 
i també, com s’ha explicat, de molts infants, en aques
tes llars, que no tenen cap possibilitat ni cap ingrés.

Des del nostre grup ho hem plantejat en diferents mo
ments, i algun dels compareixents, em sembla que era 
el senyor Allepuz, que ho feia ara, al final..., la situa
ció que es va viure quan es va tallar i es va posar en 
dubte tota l’aplicació de la renda mínima d’inserció va 
suposar el que va suposar per a moltes famílies, i en 
aquest sentit també per a molts treballadors i treba
lladores socials de l’Administració, d’ajuntaments i de 
consells comarcals; en definitiva, dels que estan més a 
prop dels qui ho estan patint. Per tant, nosaltres ente
nem que aquesta era una de les qüestions, doncs, que 
s’hauria de posar sobre la taula. I s’hauria d’establir 
que la distribució i el seguiment d’aquesta aplicació 
d’aquesta renda bàsica es fessin des d’aquesta proxi
mitat, des d’aquest coneixement que hi ha dels pobles 
i ciutats, dels àmbits en els quals aquests professio
nals ja en el dia a dia perceben quina és la situació. 
Per tant, una de les preguntes que els faríem en primer 
lloc és aquesta, no?, és a dir, si entenen, com entenem 
nosaltres, que s’hauria de traslladar, com deia, aquesta 
confiança. I hauria de ser des de l’àmbit de la proximi
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tat, des dels ajuntaments o des dels districtes on hi han 
municipis més grans, ciutats més grans, on s’hauria de 
traslladar aquesta renda.

Hem parlat també en diferents moments de la neces
sitat, doncs, que hi hagi aquesta simplificació admi
nistrativa per tal de poder facilitar l’aplicació de to
tes aquestes..., de tots els recursos que s’hi puguin 
destinar. Però el que nosaltres creiem és que hi ha un 
principi, que és el de voluntat política, de prioritzar 
aquests recursos, que els poguéssim aconseguir de di
ferents llocs, com han traslladat, evidentment, des de 
l’àmbit de minvar aquest frau fiscal que estem patint 
en aquests moments, però nosaltres entenem que això 
s’hauria d’aconseguir d’una manera clara.

I, per anar acabant, bàsicament entenem que..., totes les 
reflexions que vostès han fet ens les fem nostres. Pos
siblement no coincidim en algunes, en el sentit sobre
tot del senyor Josep Oriol, que feia referència a aquest 
possible efecte crida que suposaria, doncs, l’aplicació 
d’aquesta renda garantida, perquè entenem que, si no..., 
com s’ha dit també, si volem una societat que sigui més 
justa, més equilibrada, no podem deixar caure aquest 
percentatge tan alt que en aquest moment suposen les 
persones que estan vivint en aquesta situació.

Per tant, jo, res més. Agrairlos, com deia, les seves 
opinions. Les seves inquietuds ens les fem nostres, i 
intentarem treballar per aconseguir que això..., sigui 
endavant, com ja ho vam ser com a grup parlamentari, 
el nostre partit, recollint signatures en favor que es po
gués presentar aquesta renda garantida.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor Gimeno. A continuació, passo 
la paraula al senyor Rafael López, en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Donar la benvinguda als 
compareixents, i gràcies per les seves exposicions. Es
tem parlant d’un tema fonamental –un tema fonamen
tal. Fa poc coneixíem una dada sobre la pobresa a ca
sa nostra, que ens la donava Idescat, que actualitzava 
les dades de pobresa que teníem, i vèiem com a Ca
talunya havíem arribat a un sostre al qual no havíem 
arribat altres anys de la crisi. Sempre anem una mi
ca endarrerits, amb les dades, perquè, per la mateixa 
naturalesa de la recol·lecció de dades, no podem tenir 
dades del moment, com sí que ens poden donar algu
nes entitats, que sí que ens donen aquestes dades del 
moment.

Però vèiem que la pobresa a Catalunya havia pujat, i 
fins i tot ens comentaven..., un 19,5 per cent, és a dir, 
havíem arribat a un tope: 1,5 milions de persones a Ca
talunya estaven en el que es coneix com a «risc de po
bresa», en l’àmbit del risc de la pobresa. Una pobresa 
que es mesura molt en l’àmbit, diguemne, estadístic, 
i vostès hi feien referència quan parlaven de la mitja
na, no?, el 20 per cent del que és la mitjana. Després, 

una altra cosa és si la mitjana puja o baixa; hauríem de 
compararho amb el poder de compra d’un país, per 
veure quina és la realitat en aquest sentit. Amb això, 
què vull dir? Que la situació és molt preocupant, i, per 
tant, aquesta renda és molt significativa i molt neces
sària.

Què vull dir, amb això? Doncs, que aquesta cambra i 
tots els grups d’aquesta cambra van votar a favor que 
es tramités, independentment de les, diguemne, coin
cidències ideològiques o no. I jo crec que això demos
tra també la importància que donem tots al fet de la 
necessitat d’una renda en uns moments molt especials. 
I vostè hi feia referència: «Però no és un tema només 
conjuntural, sinó que és un tema estructural.» És cert, 
però també, moltes vegades, i ho hem parlat, els mo
ments de crisi són temps per reinventarnos i per re
pensar quin és el sistema de serveis socials que tenim 
a casa nostra.

I vostè hi feia referència, i un altre diputat també hi fe
ia referència: el sistema de serveis socials a casa nos
tra és un sistema inclusiu? És un sistema que serveix 
per incloure tothom, per construir aquesta societat in
clusiva, més enllà de la pobresa? Perquè moltes vega
des... A mi m’agrada recordar que «pobresa» i «exclu
sió» no són el mateix. «Pobresa»..., t’hi pots trobar en 
una situació molt determinada, i veiem perfils socio
econòmics de persones que no tenen cap tipus de pro
blema amb el que es coneix com a «inclusió econòmi
ca», però que actualment es troben en una situació de 
pobresa per una realitat econòmica que viuen. I, per 
tant, no només hem de parlar de pobresa, sinó..., estem 
construint un sistema de serveis socials en aquest àm
bit inclusiu?

Feia referència, algun de vostès, i em semblava inte
ressant, a com les polítiques públiques redueixen la 
pobresa a casa nostra, i ho comparava amb altres parts 
de la Unió Europea. Parlaven del 44 per cent. Jo això 
del 44 per cent de pobresa crec que és molt, molt ele
vat; no sé exactament qui i què és el que mesura el 44 
per cent, però sí que és cert –i a això hi vaig fer refe
rència quan es va fer el debat sobre la pobresa aquí, 
al Parlament de Catalunya– que mentre que a la Unió 
Europea es reduïa la pobresa 9,5 punts, a casa nostra 
la reduíem un 7,4. Això vol dir que hi ha un 30 per 
cent de diferència a l’hora de reduir la pobresa a casa 
nostra i a la resta de la Unió Europea. Això vol dir que 
hem de canviar les prioritats i hem de canviar el siste
ma de serveis socials. La simplificació d’ajudes jo crec 
que és necessària; no s’ha dit només en aquest Parla
ment, sinó també el Síndic de Greuges, la Taula del 
Tercer Sector..., hi han diverses entitats que ho han dit.

Dos punts que jo crec que són importants, i aquí hi 
van les preguntes, més enllà de l’anàlisi que podem 
compartir –dos punts importants. S’ha debatut molt, 
en l’àmbit de la renda garantida: hem de crear perfils? 
Hem de crear aquests itineraris personalitzats? I fins a 
quin punt s’han de definir legalment o hem de deixar, 
com algú de vostès parlava, aquesta autonomia als tre
balladors socials perquè ho facin?

I segon: el condicionament de la renda. Nosaltres cre
iem que la renda s’ha de condicionar. Ja sé que aquest 
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és un debat profund, és un debat interessant que no 
ens donarà temps a debatre, senyora presidenta; ja he 
esgotat el temps i no em donarà temps a debatre’l, pe
rò jo crec que és interessant, perquè, dintre del debat 
de la renda –diguemne com en diguem dels diferents 
tipus de renda–, una de les polèmiques més impor
tants és si hem de condicionar aquesta renda al que en 
podem dir ja no «inserció», sinó «activació econòmi
ca» o «activació laboral». Serien aquestes dues qües
tions.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Rafael. Ha fet quatre minuts, una mi
queta més. Ara li passo la paraula a la diputada del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds  Esquerra Uni
da i Alternativa, la senyora Laura Massana.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. També donarvos les gràci
es als tres primers ponents del dia, i també a les perso
nes que els acompanyen, de la comissió promotora, de 
les mateixes entitats. Gràcies per ser avui aquí. Ha si
gut interessant, no?, perquè des d’algunes diferències, 
des de diferents visions, hi han certes coincidències.

I crec que coincidències a una i altra banda de la sala, 
si no en majoria, però sí un pensament que ja es va com 
conformant de nou. Una coincidència és la qüestió dels 
ingressos, i on tots tres coincideixen en el frau fiscal. 
Per tant, aquesta comissió s’hauria de posar com a ob
jectiu, també, que quan hi han propostes sobre perse
cució de frau fiscal a Catalunya, que també és possible, 
inclús incorporant l’Estat en aquesta tasca que li perto
ca, féssim aquesta força comuna, doncs, per poder fer 
aquesta part de propositiva quant a ingressos.

Nosaltres hi veiem altres aportacions, com el fet de 
l’impost de patrimoni, que encara continua beneficiant 
les persones més riques de Catalunya. Crec que és una 
de les coses, i vostès també les veuen..., és una mica 
injust, en un moment on vostès parlaven d’aquesta re
distribució de la riquesa, que actualment suposo que 
és part d’aquest índex de desigualtat, aquesta mala re
distribució de la riquesa. Potser hem viscut uns anys 
on s’ha distribuït molt el diner, però per part de la ban
ca –per tant, a tornar–, i s’ha distribuït molt menys la 
riquesa; és a dir, els més rics han tingut, diríem, unes 
polítiques fiscals propícies a mantenir les seves fortu
nes, i els més pobres s’han endeutat creient que l’accés 
als diners era una cosa fàcil i factible, quan s’ha com
provat que era, diríem, la gran estafa.

Hi ha una altra reflexió, quant a aquesta consecució 
de diners, per poderla aplicar; el càlcul està sobre uns 
2.000 milions, d’aquesta renda. Si nosaltres sumem 
que el departament de benestar dedica uns 470 mili
ons només a la lluita contra la pobresa, i entre educa
ció i sanitat se’n gasten 300 milions més, ja estaríem 
en una suma, diríem, potent de recursos –de recursos. 
I, a més a més, aquí hi hauríem de sumar tot allò que 
els ajuntaments han de posar de més en, diríem, «ajuts 
d’urgència social», que se’n diuen, que això ho posen 

els mateixos ajuntaments, que vindrien gairebé a ser, 
nosaltres calculem, uns 800 milions. Si a això hi afe
gim, doncs, majors ingressos que puguin anar a la ren
da, entenem nosaltres que seria un dels efectes potents 
per distribuir.

I aquí vindria una de les preguntes. Nosaltres no vo
lem que amb la renda garantida es deixi ningú, di
ríem, ni cap entitat ni cap sector que treballa en la 
lluita pels drets i en la defensa dels drets, o que són 
entitats subsidiàries de la mateixa Llei de serveis so
cials, per aplicar drets, sinó que creiem que amb això 
en garantiríem una petita part, sabent que la trans
ferència de rendes és allò que està sustentant, de fet, 
moltes llars, i això ho veiem en els informes, que par
len de com les prestacions per jubilació estan mante
nint grans famílies; per tant, seria una de les potes. 
I, després, poder destinar, realment, a les entitats so
cials, als treballadors socials, que aquí haurien de te
nir també un paper determinant a l’hora d’atorgarla 
i de fer els tràmits per atorgarla..., però aquestes en
titats, els nostres tècnics socials, han de fer un treball 
social realment comunitari, complementari de drets, 
etcètera; de drets que ara no s’estan garantint: el dret 
al lleure, etcètera.

A mi no em fa cap por, l’efecte crida, perquè la llei 
ho regula prou bé: majors de divuit anys, residència, 
més d’un any de residència legal a Catalunya. Jo vull 
la renda garantida per l’efecte retorn, perquè hi ha cin
quanta mil joves que han hagut de marxar de Catalu
nya per buscar feina; per mi, és un efecte retorn. I, òb
viament, per nosaltres és una part, només, del que s’ha 
de fer, l’altra coincidència que vostès tenien.

És a dir: «Això no és una revolució, no?», deia algú. 
No, estem dintre de l’esquema; però, si volem una Ca
talunya sobirana també per decidir on destinar els re
cursos, creiem que hem de decidir que els hem de des
tinar a qui més ho necessita i fer a la vegada altres 
qüestions que són les que ens estan portant a l’estat, 
diríem, en el qual estem, de persones –1 milió i mig 
de persones– amb moltes i greus dificultats, que és ga
rantir també la «vivenda», garantir també el dret als 
recursos energètics, als subministraments energètics, 
i, òbviament, el dret a l’alimentació, que sembla ter
rible, vistes les xifres que parlàvem abans, però con
tinua sent, doncs, un problema en aquest moment. Per 
tant, ha d’haverhi un mínim vital garantit per a la ciu
tadania de Catalunya, i aquesta seria una de les potes 
per a les quals es poden buscar els diners. Òbviament 
aquí, també, com s’ha dit, si es vol.

I, ja per acabar, presidenta, perquè el temps és molt li
mitat, la confiança en els treballadors socials és veritat 
que es va minvar, amb la renda mínima. A mi l’única 
cosa positiva d’aquella retallada de la renda mínima 
del 2011 és que aquestes polítiques pensades per, di
ríem, estalviar diners o portarlos al privat, el que van 
aconseguir és que es provoqués aquest tsunami que ha 
estat la comissió promotora de la ILP; la tasca que 
s’ha fet per buscar, doncs, una nova manera d’activar 
també la ciutadania a apoderarse per buscar una so
lució, com ha estat en aquest sentit aquesta, i posar en 
solfa que els pressupostos el que han de fer és priorit
zar les necessitats i els drets de les persones, i no res
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catar una banca que, com s’ha vist, s’ha rescatat ella, 
però que els seus diners no han servit ni per a les nos
tres empreses ni per a les nostres famílies.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Massana. A continuació, pel Grup Par
lamentari de Ciutadans, li passo la paraula al senyor José 
María EspejoSaavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidenta, y gracias también, por supuesto, a 
los tres comparecientes, el señor Pujol, señor Botey y 
señor Allepuz. Yo creo que estamos todos de acuerdo 
–y por eso mismo todos apoyamos la tramitación de 
esta iniciativa legislativa popular– en que es un avance 
social importante que en el Estatuto se reconociera el 
derecho de las personas y de las familias a recibir una 
renta garantizada de ciudadanía, que así además la de
nomina el propio Estatuto, cuando se encuentran en 
una situación de pobreza.

La cuestión más compleja o las cuestiones más com
plejas son, por un lado, definir qué es «pobreza» en 
relación con la situación económica del momento y las 
disponibilidades presupuestarias de la Administración 
que ha de pagar, y también con la política fiscal de la 
propia Administración, que ha de reconocer ese de
recho a los beneficiarios; y, por otro lado, también de
finir las características que, más allá de lo puramente 
económico, debe tener una prestación como esta de la 
renta garantizada de ciudadanía. Son estas compleji
dades las que nos compete a nosotros intentar resol
ver, pero lo que está claro es que no podemos huir de 
la obligación de hacerlo, porque es un derecho, como 
digo y repito siempre, reconocido por el Estatuto de 
autonomía de Cataluña. Y lo que ha hecho esta ini
ciativa legislativa popular es traer a este Parlamento 
lo que el Gobierno y los grupos parlamentarios, pues, 
no habíamos traído hasta este momento en cuanto a la 
renta garantizada de ciudadanía.

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta el escaso tiem
po que tenemos para nuestra intervención, a mí sí que 
me gustaría centrarme en dos cuestiones que entien
do que son las más polémicas o que tienen que ver 
con lo más polémico de esta iniciativa legislativa po
pular, y, además, son las más complejas y son asimis
mo bastante básicas, y han salido aquí, en cierto mo
do, en todas las intervenciones. La primera de ellas..., 
mi grupo ya indicó a los promotores que éramos más 
partidarios de que la renda garantizada de ciudadanía 
estuviera ligada, sí, a un itinerario de inserción labo
ral, como ya ha dicho, entre otros intervinientes... Yo 
he entendido que el señor Pujol, de la Fundació Pe
re Tarrés, ha dicho que le parecería correcto que esta 
posibilidad exista al menos –al menos– en manos del 
trabajador social; que no se regule como una necesi
dad imperiosa, pero sí que esté al menos en manos 
del trabajador social. A mí sí que me gustaría saber 
el planteamiento de los otros comparecientes en rela
ción con esta propuesta concreta.

Y luego también me gustaría conocer su opinión so
bre una cuestión que es realmente muy controvertida 
y que tiene muchas aristas. Desgraciadamente, ha
ce poco vimos por la prensa que en España hay un 
34 por ciento de trabajadores asalariados que cobran 
menos de 645 euros. A parte de que lo inaceptable es 
eso, desde mi punto de vista –lo inaceptable es eso–, y 
donde hay que poner una solución es ahí –es decir, que 
no haya trabajadores pobres, porque alguien que gana 
como salario 640 euros está por debajo del umbral de 
la pobreza–, yo la pregunta que sí les hago, desde un 
punto de vista estrictamente técnico, de cómo se arti
cularía, es: ¿cómo verían ustedes...?, ¿cómo se articu
laría la vigencia de una norma en estos términos, tan
to desde el punto de vista presupuestario como desde 
el punto de vista laboral, con esta realidad del trabajo 
asalariado? Porque no podemos obviar que ahí sí que 
existe una posibilidad comprensible de que alguien di
ga: «Yo, para estar en un trabajo que es en condiciones 
prácticamente de semiesclavitud, ¿no?, cobrando 600 
euros por ocho horas, prefiero cobrar la renta garan
tizada de ciudadanía.» Es una pregunta que les lanzo 
desde el punto de vista meramente técnico.

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor EspejoSaavedra. Per finalitzar 
el torn dels grups parlamentaris, li passo la paraula a 
la portaveu del Grup de Convergència i Unió, la se
nyora Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. I, evidentment, doncs, una 
salutació cordial al senyor Allepuz, al senyor Botey i 
al senyor Pujol. Han tingut diferents intervencions: jo 
diria que dues més des de l’activisme, no?, de la de
fensa, segurament, dels beneficis que podria aportar 
la renda garantida de ciutadania, que alguns anaven jo 
crec una miqueta més enllà –i ho dic pel senyor Alle
puz–, i, després, una altra visió segurament del con
tacte, del tracte diari amb els infants, i, per tant, més 
d’una feina del dia a dia, de contacte amb el carrer. 
Que a mi em sembla, senyor Pujol, que vostè avui ha 
volgut també posar sobre la taula no debats que vostès 
fan a dintre, diguemne, de la seva fundació, sinó de
bats que estan a sobre de la taula, com, per exemple, 
el tema de l’efecte crida. No he entès que vostè defen
sés que això ho podia provocar, sinó que ens explica
va quins són els debats. És veritat que a vegades no 
els hi posem, sobre la taula, però jo també agraeixo 
a aquells que ens exposen què és el que es va sentint 
i el que va passant en el dia a dia. Jo tampoc no com
parteixo, per això, el tema de l’efecte crida. Però jo 
els faré unes preguntes a cadascun de vostès, i, encara 
que siguin personalitzades, contestin el que pregunto 
a d’altres, si molt cal, eh?

Dit això, la reflexió que, per exemple, feia el senyor 
Pujol al fet que és necessari centrarse en la realitat, 
ja no només dels pressupostos, sinó de les competèn
cies que tenim en aquest país. Perquè, de fet, aquesta 
és una iniciativa legislativa popular que ens diu que 
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s’hauria d’aplicar, en el cas que s’aprovés, un any des
prés, és a dir, per als pressupostos de després. Clar, és 
veritat que també ens hauríem de plantejar... Imagi
ninse el cas hipotètic que aprovem aquesta iniciati
va legislativa popular en forma de proposició de llei, 
i que, per tant, l’haguéssim d’aplicar als propers pres
supostos. Tenim realment competències per evitar el 
frau fiscal, per als rescats bancaris...?

Perquè vostès..., jo ho entenc, eh?, o sigui, moltes ve
gades els demanem: «Bé, d’on ho traiem, això?» La 
senyora Laura Massana deia que estava al voltant dels 
2.000 milions; les xifres ens diuen que va una mi
ca més enllà. Però si no tenim les competències per 
evitar aquest rescat bancari i per realment apostar 
per aquest frau fiscal, jo sí que els faria una pregun
ta, doncs, més generalitzada: d’on realment ho podrí
em treure d’aquí a un any, dos anys, quan realment ho 
hauríem d’aplicar, en el cas que s’aprovés? Perquè sí 
que n’hi ha molts que tenim ganes que aquest sigui 
un país independent i que tinguem competències en 
aquestes coses, però jo no sé si realment no estem fent 
un fals debat, dient: «Ho podríem treure d’aquí.» Les 
dades tampoc no casen, entre tots plegats, eh?, però 
no només amb vostès, sinó que ha comparegut altra 
gent, no?

Però, en tot cas, a mi el que sí que em fa patir una mi
ca és..., és veritat que és un debat, és veritat que és 
interessant, és veritat que és necessari que atenguem 
les persones que s’estan quedant pel camí. I, per tant, 
alguna cosa haurem de fer, però femla des de la rea
litat, perquè abans em sembla que hi havia algú que 
deia: «Si no parlem des de la realitat, podem estar en
ganyant les persones.» Ho deia el senyor Pujol, refe
rintse, no?, a la feina que hem de fer els diputats. Per 
tant, a mi el que em preocupa, en part, és això. És ve
ritat que segurament hi haurien hipotètiques soluci
ons, però ara les podríem, realment...? Jo crec que no, 
realment nosaltres no estaríem en situació de poder 
afrontar aquestes situacions.

Acabaré molt ràpidament. Amb referència a la con
traprestació, ha quedat clar que la majoria de vostès, 
doncs, no n’eren partidaris. Vostè deia que es tracta 
d’un nou perfil, és veritat, un perfil de persones que 
segurament la majoria d’elles no necessiten una rein
serció social o laboral, però un canvi de perfil, potser 
sí, laboral. Per tant, en aquest moment, diguemne, 
puntual, mentre passem..., des que se’ns ha acabat el 
subsidi d’atur, estem cobrant aquesta renda garantida 
de ciutadania, fins que no trobem feina, eh?, alguna 
cosa hauríem de fer? O no? O realment –deixinm’ho 
dir així, eh?– estar sense fer re..., no pot produir tam
bé un efecte nociu a la persona? Ja no perquè retorni 
re a la societat, que no cal que ho faci, sinó que a mi 
el que em preocupa és això, el fet de no estar fent re i 
cobrar una paga, amb hàbits, per exemple, depèn del 
que s’allargui, està clar, eh?, però hàbits... I per què 
no formarse i adquirir un nou perfil professional, 
que potser ens facilitarà, no?..., a l’hora de fer una re
cerca de feina?

En tot cas, res més, perquè ara ja entraria en aquells 
debats interns entre nosaltres, que segurament no és 
el moment. Ara és el moment de preguntarlos a vos

tès allò que realment ens preocupa i ens ocupa, que és 
això. (Pausa.)

Sí, només una cosa. No, és que vostè ha parlat també... 
Exacte, el tema de complementarietat a mi hi ha un 
moment que em crea també certs dubtes. Vostè deia 
que ha de ser complementària. Jo entenc que la com
plementarietat que realment defensa la ILP és aque
lla de dir: «Escolti’m, hi han diferents recursos.» Els 
que no arribin a..., hi ha hagut un ball de dades, eh?: 
670, 640 –si vol, ens ho explica–..., és igual. Els que 
no arribin a aquest llindar tenen dret a poder comple
mentar amb la renda garantida fins a siscents i escaig, 
el que es posi. Però després vostè ha anat més enllà i 
ha dit que això també havia de ser complementari a 
d’altres recursos ja existents. Que, clar, no casa, quan 
llavors ens fan números i ens diuen que des del mu
nicipi o des d’altres departaments ja s’hi estan posant 
diners, no?..., així sí que es podria pagar, la renda mí
nima. Clar, si ho fem complementari amb tot, encara 
tenim més problemes per costejarla. A mi, realment, 
és una de les coses que més em preocupa. Sempre ho 
hem dit, estem a favor del què, però ens balla el com, 
i ens balla molt perquè no veiem que realment aquest 
país tingui una capacitat..., tant de bo pogués ferho, 
però aquest país no té una capacitat econòmica, actu
alment, per poder assumir segons quines coses. Més 
que re, això, si em podria reblar el tema de la comple
mentarietat.

I em queden altres dubtes, però entenc que se m’ha 
acabat el temps.

Gràcies.

La vicepresidenta

Sí, ja fa una estona que se li ha acabat el temps, senyo
ra Figueras. Igualment, gràcies per la seva intervenció. 
Bé, ara passaríem al segon torn dels nostres comparei
xents. Tenen cinc minuts per respondre els dubtes o 
aclariments que vulguin fer als nostres diputats i dipu
tades. I, si els sembla, fem el mateix ordre que hem fet 
abans. Comencem per vostè, senyor Pujol?

Josep Oriol Pujol i Humet

D’acord. Què modificaríem de la llei? Vincularíem el 
reglament a alguns aspectes, per tot el que ja hem ar
gumentat. Per exemple, poderla vincular, en alguns 
casos, a la recerca activa d’ocupació o a la formació 
professional, perquè la persona, d’aquesta manera, pu
gui créixer i promocionarse. O sigui, aquests aspectes 
més concrets els vincularíem a un reglament. I fins i 
tot el tema pressupostari, ho vincularíem a la Llei de 
pressupostos i no tant a posar la norma, si després al
guna vegada pot no haverse de complir. I no dic això 
desitjantho. O sigui, jo desitjo el que diu la llei, eh?, o 
sigui, jo desitjo que això no ens quedi condicionat cap 
any a no poderse complir. L’únic que he dit és: «Ex
posem sobre el paper allò que és possible.»

I hi afegiria potser un major marc de valoració dels 
serveis socials, pel que hem anat veient en diferents 
exposicions de vostès i també de les altres persones 
que m’han acompanyat en l’ús de la paraula: la impor
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tància d’aquests a l’hora de determinar el dret a la ren
da de la qual estem enraonant.

Cal reformular el sistema de serveis socials? Cre
iem que no és tant un model com una qüestió de mit
jans, de recursos, normalment econòmics, però tam
bé d’altre tipus de recursos. I amb això em sembla 
que contesto la tercera: perquè sigui útil, aquest siste
ma de serveis socials, a part de recursos econòmics, 
els professionals han de poder disposar potser d’una 
formació més adequada, d’un acompanyament per
sonal en la promoció laboral, en la promoció perso
nal, familiar, més disposició de treballadores famili
ars que puguin establir un ordre i una normalitat –per 
exemple, en la vida quotidiana, en la vida ordinària– 
i que faci normal, en aquella família, que es prepa
ri un entrepà al nen –que no requereix massa recur
sos– perquè se l’endugui a l’escola, i no passi només 
per comprar brioixeria prefabricada com a forma de 
donar l’esmorzar. Vull dir que hi han molts elements 
de promoció de la persona o de les persones que les 
faran créixer com a tals i que permetran una plena 
inserció en la societat. I el sistema de serveis socials 
necessita aquests recursos per poderlos anar oferint 
a les famílies perquè aquestes no quedin en situació, 
doncs, de pobresa, fins i tot, si em permeten l’expres
sió, d’esperit, no només material, sinó de recursos in
dividuals, no?

Perdó, si no ho hem recollit tot. Cal aproparho als 
municipis? Se m’escapa una mica, però, en el fons, ai
xò està molt en el marc municipal, perquè els serveis 
socials, fonamentalment, estan en el marc dels muni
cipis i dels districtes. Després, d’on vénen els recursos, 
sí que ja entenc que no és una qüestió que depengui de 
nosaltres.

Pel que fa a l’efecte crida, potser no m’he sabut expli
car. Hi insisteixo, o sigui, estem convençuts de la bon
dat d’aquesta renda mínima garantida. N’estem con
vençuts, de la bondat. Com estem convençuts que no 
podem seguir veient ofegar, a cada telenotícies..., una 
pastera que arriba des del nord d’Àfrica. Ara bé, si tra
iem les tanques de Melilla, si resolem d’alguna forma 
l’acollida de les persones que ens vénen i ens avan
cem a la mitjana del nostre entorn, això pot produir un 
efecte crida, i per això no renunciem pas a la proposta 
de renda bàsica de ciutadania. Ho plantegem només 
des d’una objectivitat, i potser, com ha apuntat la se
nyora Figueras –gràcies–, en el sentit de dir que..., bé, 
és que no és només una disquisició teòrica formulada 
des de la nostra facultat, sinó que també és el treball 
diari en molts àmbits en la vida social, el que et fa dir: 
«Bé, si això passa, també pot passar allò altre.» Per ai
xò hi hem de renunciar? No, en absolut, no?

El sistema de serveis socials és inclusiu, més enllà de 
la pobresa? Bé, és l’eina que hi ha, eh?, no n’hi ha d’al
tra. I potser no és prou eficaç, com en altres països 
europeus, a l’hora de redistribuir la riquesa, que no 
només es redistribueix des del sistema de serveis soci
als; perquè n’hem parlat sempre en termes relatius, no 
n’hem parlat en termes absoluts. Llavors, les possibi
litats pressupostàries reals d’aquest sistema de serveis 
socials són les que són, i, per tant, pot tenir un efecte 
diferencial respecte a altres indrets.

Intento acabar. Respecte al que ha afirmat la senyo
ra Massana, i sense cap voluntat de contradir el que 
ha dit, però els números que heu fet, que desconec, 
però que estic segur que són els que són..., no hi po
dem renunciar del tot. Perquè hi ha persones amb un 
nivell de deteriorament personal, hi ha famílies amb 
un nivell de deteriorament individual, que l’únic que 
els dic, sense amb això discutir que siguin necessaris 
els 2.000 milions, és que no podem retirar totes les 
beques, eh?, perquè hi haurà famílies que, com a mí
nim d’entrada, seguiran necessitant les beques menja
dor, vinguin aquestes des de la conselleria d’Ensenya
ment o vinguin dels serveis socials municipals. Vull 
dir que, d’alguna forma, a curt termini, no podem re
nunciar a totes les opcions que tenim, no?

Renda garantida per l’efecte retorn. Tinc una filla de 
vintitres anys amb titulació universitària servint ca
fès a Londres, i sense estar formant cap estudi. Vull 
dir que..., més desig que pugui retornar que una majo
ria, potser, dels que estem aquí, a la taula. Ara bé, se
gueixo dient el mateix: no per això negarem el que pot 
ser una obvietat, malgrat que tinguem el desig contra
ri, no?

Bé, i, en tot cas, acabaria dient que el treball social 
ha d’ajudar a la promoció al màxim de les persones, i 
potser també aquelles persones que no tenen un sala
ri digne, o sigui, que estan en una situació de pobresa 
malgrat estar treballant, vull dir que aquí també hi ha 
un camí a recórrer. I d’aquí la importància dels plans 
personals, perquè ha parlat de podernos repenjar en la 
pensió per no poder treballar; no, per aquí tornem als 
serveis socials. Els serveis socials han de promocionar 
la persona, i aquesta persona s’ha de formar el sufici
ent, s’ha de reinserir o de canviar d’àmbit de treball 
perquè no estigui tan mal remunerada. Però, d’alguna 
forma, seria una de les opcions de frau, i no perquè es 
pugui produir aquest frau hem de renunciar als serveis 
socials.

Perdoni, presidenta, si m’he estès.

La vicepresidenta

No; moltes gràcies, senyor Pujol. A continuació, passo 
la paraula al senyor Botey.

Jaume Botey Vallès

Moltes gràcies. A veure, trobo que hem entrat en una 
fase interesantíssima del debat, i lamento els cinc mi
nuts. Procuraré ajustarm’hi, però només enfocant te
mes com molt de passada, no?

La llei s’emmarca dintre d’un canvi global molt més 
general que el que la mateixa llei implica, i jo penso 
que això cal tenirho present. O sigui, és un canvi glo
bal de relació entre ciutadà i institució, molt global. 
Jo en diria com quatre aspectes, no? Primer, la rela
ció amb els serveis socials. El model de serveis soci
als d’ara neix l’any 1980, amb els nous ajuntaments, 
i neix d’una manera precipitada, pràcticament per 
atendre les necessitats més immediates. Això cal re
formularho, i cal fer un nou model de serveis soci
als. Per tant, des d’aquesta comissió penso que això 
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cal tenirho molt present, perquè, per moltes coses que 
han sortit aquí, les relacions personals o les diferèn
cies culturals, econòmiques, socials, de procedència, 
etcètera, això als serveis socials cal tenirho present.

Però, segona cosa: això només es podrà tenir present 
a partir d’allò que en diem «el principi de subsidiari
etat», és a dir, el que pugui fer una iniciativa públi
ca més petita no ho ha de fer una iniciativa pública 
més gran. I, des d’aquest punt de vista, la reforma de 
la Llei de règim local que s’ha promogut des del PP a 
Madrid no facilita això, entre altres coses perquè no 
facilita la presència dels serveis socials, no?, i obliga 
que la gent vagi al recurs del servei social, a la diputa
ció corresponent, que és lluny, etcètera. Per tant, és un 
marc més global.

La tercera cosa que voldria dir, com a marc global: 
cal reformular també la relació entre allò públic i allò 
privat, i la iniciativa pública i la iniciativa privada. 
Des de determinats sectors, durant molt de temps allò 
que era públic ho consideràvem bo i allò que era pri
vat ho consideràvem dolent, o al revés. Avui allò pú
blic i allò privat –la iniciativa publicoprivada– estan 
totalment en reformulació, a partir de cooperatives i a 
partir d’iniciativa econòmica i social, i a partir de mil 
i una coses que poden donar suport a la integració so
cial d’aquella persona que està més a la vora, no? I, per 
tant, segurament els serveis socials..., o la persona o 
l’assistent social que estigui més a la vora no tindrà 
per què fer el control immediat de la fitxa concreta, 
perquè hi haurà un teixit social de caràcter publicopri
vat o privadopúblic, de caràcter cooperatiu o de caràc
ter d’economia social, que ha començat a néixer, i això 
cal tenirho present.

I, per tant, des d’aquest punt de vista, la llei s’emmarca 
en un procés de canvi molt més global. I aquest canvi 
molt més global no és revolucionari. No és ni tan sols 
keynesià, això que estem proposant; no és ni tan sols un 
model, per dirho d’alguna forma, de..., però sí que és ve
ritat que una mica de keynesià en té, en el sentit que és 
consens a tot Europa, en aquest moment –tinc la sensa
ció–, que les retallades acaben provocant més crisi soci
al, i que, per tant, cal una intervenció pública –en aquest 
cas, econòmica–, una intervenció social forta, per reac
tivar l’economia i per reactivar el teixit, no? I, per tant, 
no és ni tan sols un model keynesià, però alguna cosa en 
té, d’això.

Dintre d’aquest marc que és el procés en el qual la llei 
se situa, que voldria que el Parlament de Catalunya la 
situés en aquest procés, és molt complicat definir ter
minis. La voluntat política..., jo desitjo que la volun
tat política quedi clara. Els terminis i la manera com 
s’ha de fer, i la manera com es regularan el control i 
el nou model de serveis socials, si no hi ha impedi
ments, en la nova Llei de règim local, etcètera, tot ai
xò hem de regularho, i ho haurem de regular a partir 
del reglament. Quan vostè, senyor Bosch, ens pregun
ta què modificaria de la llei, jo en modificaria poca 
cosa, de la llei; entre altres coses, perquè la vaig apro
var en el moment en què s’estava discutint. Però sí que 
modificaria..., no, sí que ampliaria, en el mateix sentit 
que deia el senyor Oriol, un reglament que vehiculi tot 
aquest teixit social que ha de fer possible que ningú 

quedi despenjat, no?, i que, per tant, des del Parlament 
i des de la iniciativa privada, o des de la iniciativa..., 
des de mútues iniciatives, hi hagués un possible segui
ment individualitzat, i que això quedés regulat per re
glament, no?

En relació amb la senyora Laura Massana, a veure, en 
el tema dels pisos i del que vostè ha fet... Pel temps, 
abans no n’he volgut fer evidència, no?, però és clar 
que això és un de tants temes escandalosos. A Cata
lunya en aquests moments hi ha 450.000 pisos buits 
i 230.000 famílies sense pis, eh? Aleshores, aquí sí 
que hi ha d’haver una intervenció pública –ha d’ha
verhi una intervenció pública– que acompanyi no no
més el tema... És un estudi fet per la senyora Carme 
Trilla, que havia sigut la responsable d’Habitatge de la 
Generalitat, i, per tant, amb totes les garanties tècni
ques i socials perquè això pugui ser creïble, no?, igual 
que a nivell d’Espanya hi ha 3 milions de pisos buits 
i 300.000 famílies que demanen pis, no? Aquestes xi
fres són escandaloses. Aleshores, aquesta llei, que no 
té present això, perquè ja la comissió farà referència 
a aquests altres aspectes d’habitatge en una altra oca
sió..., però ha de tenir present aquest global.

I, finalment, una cosa referida al senyor Espejo. En la 
mateixa llei queda reflectit això que es parlava de la 
complementarietat. O sigui, aquella persona que esti
gui treballant amb 450 euros, la llei l’única cosa que 
preveu és que tingui un complement fins a arribar al 
que fixa la llei, dels 650 o 670, no? I, per tant, no hi ha 
conflicte. En tot cas, en el procediment a llarg termi
ni s’haurà de preveure de quina manera, com deia la 
senyora Laura Massana, tots els recursos, el paquet de 
recursos socials institucionals –que vol dir Generali
tat, diputacions, consells comarcals i ajuntaments–..., 
entreguen aquí, se’n fa un paquet, perquè d’alguna 
forma pugui ser un paquet de garantia d’aquesta renda 
garantida, no?

I, des d’aquest punt de vista –i acabo–, no estem tan 
lluny pressupostàriament del que podria ser. En tot 
cas, primer cal un major control de tots els recursos, i, 
evidentment, un major control fiscal, un major estalvi 
de la despesa de l’Administració, i, per tant, de recur
sos de la mateixa Administració, etcètera.

Res més. Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor Botey. I, ja per finalitzar el seu 
torn d’intervencions, passo la paraula al senyor Allepuz. 

Rafael Allepuz Capdevila

Molt bé, moltes gràcies. Aniré responent així, en pla 
global, perquè hi han hagut algunes intervencions co
incidents quant a les preguntes o els temes a plantejar.

Jo relacionaria la pregunta sobre què modificaríem 
amb el sistema de serveis socials; penso que per aquí 
ja ha sortit. Jo, ara per ara, modificar no modificaria 
res. La vaig signar tal com està escrita i penso que està 
bé. Ara, ha sortit: cal que els serveis socials, en aquest 
sentit, donin suport a la implantació i desenvolupa
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ment de la renda garantida de ciutadania? Important. 
Aleshores, això suposa que el model o el sistema de 
serveis socials ha de modificarse? Doncs, si s’ha de 
modificar, se modifica. Per tant, jo lligaria, més que 
la modificació a aquest text, la vinculació al desenvo
lupament de la renda garantida de ciutadania amb un 
model de serveis socials eficient i que funcioni.

En l’actualitat ja hi és: el primer recurs social és l’ajun
tament, i jo ho mantindria. El municipi, l’ajuntament, 
és l’Administració més propera al ciutadà. Per tant, en 
aquest sentit, jo mantindria, no?, que fossin els serveis 
socials dels ajuntaments, no sé amb quina dependèn
cia o vinculació respecte a la Generalitat, però que es
tiguessin a primera línia a l’hora de gestionar la renda 
garantida de ciutadania.

I, a la vegada, i me faig portaveu d’alguns treballadors 
socials. Tinc una treballadora social molt pròxima a 
mi, però conec molts treballadors i treballadores so
cials a qui els sap molt greu quan se pregunta: «I què 
és un treballador social?» Jo, per exemple, sóc profes
sor a la Universitat de Lleida. S’hi imparteix la titu
lació en treball social i educació social, i molta gent 
pregunta: «Bé, i què és un educador social i què és 
un treballador social?» I quan se diu que el treballa
dor social és un que gestiona subvencions, prestacions 
i tal, se fiquen nerviosos. I diuen: «No, no, jo no he 
estudiat..., i la meva feina no és administrativa, de ges
tionar prestació.» Part de la feina –i penso que molt 
important– d’un treballador social és el seguiment de 
l’usuari. I, en aquest sentit, el treballador social ha de 
fer –si no la fa, l’ha de fer– una tasca, diguemne, edu-
cativa de l’usuari. Quan se va plantejar la modificació 
de la renda mínima d’inserció, aquesta persona pro
pera a mi me deia: «Jo tinc setanta PIRMI, i els tinc a 
tots controlats. Per tant, quan me parlin de frau –quan 
me parlin de frau–, que me diguin exactament en què 
consisteix, el frau.» És a dir, en aquest cas, m’estava 
parlant una persona que, a més a més de ser treballa
dor social, se creu la feina, i penso que la fa bé. Té una 
sèrie d’usuaris als quals està gestionant prestacions, 
però els està fent un seguiment.

Això ho relaciono amb la pregunta de quin condiciona
ment hi ha d’haver de cara a la renda garantida de ciu
tadania. Jo no donaria més condicionaments que el que 
apareix aquí, que és una persona que estigui inscrita en 
les oficines d’ocupació i que està obligada a acceptar 
una feina que se correspongui amb el seu perfil. A par
tir d’aquí, penso que és tasca de l’usuari i del treballa
dor o treballadora social ferne un seguiment. I jo no 
donaria més condicionaments. I respectaria, evident
ment, l’autonomia de l’usuari; però, clar, una autono
mia, un seguiment, amb un control. Que això vol dir 
que fan falta més treballadors socials, perquè això mul
tiplicarà la feina dels treballadors socials? Doncs, més 
treballadors socials. Doncs, sí. No? Però penso que, en 
aquest sentit, milloraria molt l’eficàcia del que se pro
posa i la materialització de la renda garantida de ciu
tadania. Però si comencem a ficar condicionaments, si 
comencem a complicar el tema dels requisits, estarem 
on estem, i sembla que tothom està d’acord que les co
ses han de canviar. Per tant, canviem, també en aquest 
sentit, el model. I per això he fet referència al tema de 

la confiança: penso que hem de confiar en la gent. I qui 
la fa la paga; això està clar, no?

Després, s’ha preguntat..., i entenc molt bé la senyora 
Anna Figueras, quan diu: «Ostres, si tenim responsa
bilitats polítiques i hem de prendre segons quines de
cisions, clar, hem de ser realistes.» I pregunta: «D’on 
podem treure, doncs, aquests diners que diuen que 
se necessiten?» Bé, no puc dirli xifres, però jo pen
so que està molt clar que hi hauria d’haver, en pri
mer lloc, una reestructuració de la despesa pública. Jo 
penso que se poden estalviar molts diners en algunes 
despeses que s’estan fent avui en dia. No sé quant, pe
rò jo estic convençut que sí. Per tant, es diu: «És que 
ara no tenim més diners»? Doncs, bé, redistribuïm la 
despesa de cara a canviar les prioritats. Doncs, gas
tem menys aquí i destinem més diners cap allà. Ja dic, 
no en tinc dades, no sé dir exactament a on. Segura
ment vostès tenen més informació que jo, i se tracta 
de tenir prioritats i rescabalar diners d’un lloc i estal
viar algunes despeses.

La implementació de la renda garantida de ciutada
nia també suposarà, per exemple, que els diners que 
en l’actualitat se destinen a la renda mínima d’inser
ció queden disponibles. Penso que, a la vegada, altres 
prestacions que s’estan donant ara se reduirien; se re
duirien, no desapareixerien. D’aquí que quan se m’ha 
preguntat sobre la complementarietat, doncs..., és que 
la complementarietat vol dir que altres prestacions 
haurien de mantenirse, però ja en casos, diguemne, 
d’emergència; 664 euros, si no ho recordo malament 
–664 euros. Pensem: una persona que rep 664 euros 
el mes, que, a més a més, hagi de pagar un lloguer –ja 
no dic hipoteca, que hagi de pagar un lloguer. A quin 
preu estan els lloguers avui en dia? Quant li queda a 
aquesta persona per poder subsistir quan ha pagat el 
lloguer, quan ha pagat l’energia? Que està augmentant, 
l’energia, d’una manera molt important. És a dir, hi 
han d’haver, tot i que pugui implementarse la renda 
de garantia de ciutadania, altres prestacions que com
plementin aquelles situacions de necessitat. D’aquí la 
feina del treballador social.

I, evidentment, paral·lelament, hem de portar a terme 
–i aquí sí que la Generalitat hi té competències– polí
tiques actives d’ocupació. I aquí s’ha de ser molt més 
eficaç del que s’és, i penso que depèn molt de la volun
tat política. Avui en dia penso que a polítiques actives 
d’ocupació s’hi estan destinant pocs recursos, possi
blement perquè els recursos s’estan destinant a apagar 
focs; però, bé, crec que cal fer una aposta per les po
lítiques actives d’ocupació. Jo penso que un ciutadà, 
quan diem: «Oh, és que si li donem 664 euros, i a l’ho
ra de treballar troba una feina de 700 euros, rebutja
rà la feina i se conformarà amb la prestació.» És que 
ho faríem tots, eh? –ho faríem tots. Aleshores, penso 
que el ciutadà vol treballar. I si té la possibilitat de for
marse i aquesta possibilitat de formació li facilita la 
seva reinserció laboral, ho farà. I si no ho fa per inici
ativa pròpia, estic convençut que un treballador social 
li pot fer la reflexió, i segurament que hi anirà, no? 
D’aquí el tema de l’autonomia, que una persona opti 
per reciclarse, en aquest sentit, i que se formi per re
inserirse laboralment d’una manera més òptima.
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I el problema que si una persona rep un subsidi de 664 
euros, rebutja una feina de 800 euros..., el problema no 
està en el subsidi, el problema està en el fet que avui 
en dia és una vergonya que una persona treballi i gua
nyi 800 euros, que és el que vostè ha comentat abans. 
Per tant, el problema no està en la prestació, el proble
ma no està en els serveis socials; el problema està al 
carrer, està fora, i està més aviat en el món empresari
al, que a veure si, d’una vegada per totes... Fa uns anys 
dèiem: «Pobres “mileuristes”», i hem arribat a un punt 
en què molts joves desitjarien ser «mileuristes». Hem 
arribat a un punt molt patètic, no? Per tant, el proble
ma està més a fora que no pas a dintre.

I, bé, jo ho deixaria aquí.

La vicepresidenta

Moltes gràcies als nostres compareixents, senyor Pu
jol, senyor Botey, senyor Allepuz. Moltes gràcies per
què, segurament, amb totes les seves observacions, els 
nostres diputats i diputades, responsables de la propo
sició de llei..., n’agafaran bona nota i segur que pren
dran les millors decisions. Moltes gràcies per la seva 
intervenció.

Rafael Allepuz Capdevila

A vostès.

La vicepresidenta

Si els sembla, fem tres minuts de descans.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i tretze minuts i 
es reprèn a un quart de sis i sis minuts.

La vicepresidenta

Bé. 

Compareixença
de Núria Carrera i Comes, degana  
del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, amb relació a la Proposició  
de llei de la renda garantida de ciutadania  
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut  
d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00482/10)

Iniciem la segona tanda de compareixences de la Co
missió de Benestar, Família i Immigració, pel que fa a 
la Proposició de llei de renda garantida de ciutadania, 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya.

Per tant, donem la benvinguda a les persones compa
reixents. Si els sembla, doncs, vostès tindran deu mi
nuts cadascú per poder explicar el seu posicionament 
pel que fa a la llei, la proposició de llei, i després els 
grups parlamentaris els faran preguntes, aclariments, 
al respecte, i tindran cinc minuts més per poder con
testar les demandes dels grups parlamentaris. Sí? 
(Pausa.)

Llavors, en primer lloc, si li sembla, doncs, dono la 
benvinguda a la senyora Núria Garrido Mena, mem
bre de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col
legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Quan vos
tè vulgui, senyora Garrido.

Núria Garrido Mena (membre de la Comissió  
de Serveis Socials Bàsics del Col·legi Oficial de  
Treball Social de Catalunya)

Bona tarda. Moltes gràcies per havernos convidat. 
Com a col·lectiu de treballadors i treballadores socials, 
els agraïm que ens hagin convidat i que permetin do
nar veu al nostre dia a dia.

Volem començar la nostra exposició fent referència al 
nostre posicionament ideològic i al marc normatiu que 
ens és propi. Des del Col·legi Oficial de Treball Social 
apostem per la renda garantida de ciutadania, perquè 
entenem que cal posar fi a les situacions de precarie
tat econòmica i, sobretot, al patiment de tantes perso
nes i famílies que no poden cobrir les necessitats bà
siques amb els seus propis recursos. En un context de 
crisi econòmica, de retallades en els drets socials, de 
destrucció dels serveis públics, cridem «sí» als drets 
i «no» a la beneficència; «sí» a la dignitat de les per
sones, al dret a l’ocupació, a l’habitatge, a la salut i a 
l’educació pública per a tots i totes.

Per poder contextualitzar aquesta exposició des de la 
nostra professió, volem fer referència al marc norma
tiu que ens defineix: en primer lloc, l’Estatut d’auto
nomia de Catalunya, la Llei de serveis socials, la Llei 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adoles
cència, la Llei de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, la 
Llei pel dret de les dones a eradicar la violència mas
clista, i, finalment, el Reial decret legislatiu amb rela
ció a les persones amb discapacitat i a la seva inclusió 
social. En aquesta normativa, que bé coneixen, es re
coneix que totes les persones tenen dret a viure amb 
dignitat al llarg de totes les etapes de la vida, i això 
implica poder viure amb qualitat i autonomia.

Per assolir aquest objectiu, cal abordar de manera pri
oritària i urgent, i sota els principis d’equitat i justí
cia, la política social i econòmica –com es deia ante
riorment–, el mercat de treball i les polítiques actives 
d’ocupació, el dret a l’habitatge i al sistema de protec
ció social i de pensions. Aquest abordatge nosaltres 
creiem que cal ferlo d’acord amb un model en què les 
persones siguin protagonistes de la seva pròpia vida, 
allunyantnos del paternalisme públic i de les relaci
ons de dependència entre el ciutadà i l’Administració 
o bé entre el ciutadà i les entitats privades. Reforçant 
aquest plantejament, doncs, apostem per una adminis
tració pública que s’impliqui activament en la lluita 
contra l’atur, contra la pobresa i la desigualtat com a 
qüestió prioritària, i que defugi els mecanismes clàs
sics de solidaritat i aposti pels drets de ciutadania i per 
la justícia social.

En un segon apartat, volem fer referència al context en 
què treballem amb les persones, que hi treballem a di
ari. Com a treballadors socials dels serveis socials bà
sics, coneixem de primera mà el que pateixen aques
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tes persones. Hi treballàvem anteriorment a la crisi 
i hi continuem treballant, però ara mateix la realitat 
és molt més complexa: les demandes que ens plante
gen..., la realitat que viuen és multiproblemàtica.

Com a col·legi, per tant, reivindiquem canvis estruc
turals per atendre aquestes problemàtiques generals, 
com l’atur o l’habitatge, les retallades en sanitat o en 
la Llei de la dependència, perquè aquestes retallades 
estan abocant les persones a una existència precària. 
S’estan generant múltiples disfuncions que afecten 
tant la vida social com la salut física i mental d’aques
tes persones. Estem generant una societat fracturada 
que està afectant sobretot i que està cronificant deter
minats col·lectius, com les persones aturades de llarga 
durada, majors de quarantacinc anys, els autònoms, 
les persones que treballen en el servei domèstic, els 
treballadors pobres, els joves, les dones soles amb 
fills, els immigrants... Entenem, però, que tot això no 
ens competeix, com a serveis socials.

Ara, en el tercer apartat, volem reivindicar la nostra 
professió. Darrerament ha estat molt desvirtuada, in
clús menyspreada. La nostra professió és de caire edu
catiu. Nosaltres treballem a diari per l’apoderament de 
les persones. Tal com estableix la Llei dels serveis so
cials, la nostra competència és informar i assessorar 
les persones en els seus drets, però també en els seus 
deures, des d’una perspectiva de coresponsabilització. 
Els acompanyem en processos de canvi. Les famílies el 
que volen és viure amb dignitat i autonomia, i nosaltres 
el que fem és..., els acompanyem amb aquesta finalitat.

Ara mateix, en el context d’atur, que ascendeix al 19,1 
per cent –són les dades del tercer trimestre d’aquest 
any–, el que ens toca, però, és defensar que quedin ga
rantits uns mínims ingressos i uns mínims serveis per 
tal que puguin cobrir les necessitats bàsiques. Només 
així podrem dedicarnos a altres competències que te
nim i que ens preocupen de manera prioritària, que 
són les situacions de risc social. Hi ha problemàtiques 
socials, familiars i sociosanitàries que estan afectant 
infants i joves, la gent gran, les persones amb disca
pacitat, trastorns mentals i dependència, i les seves fa
mílies. Ara mateix, estem desbordats per l’atenció a la 
pobresa gestionant recursos que no l’acaben de pal·liar. 
Estem immersos en laberints de misèria i de patiment.

Com a següent apartat, els volem fer una proposta. 
Defensem l’aprovació de la renda garantida perquè en
tenem que ja existeix una cartera de prestacions eco
nòmiques, però que és dispersa, perquè s’està desple
gant des de diversos departaments i serveis. És cert 
que hi ha ajuts i eines contra la crisi. És cert que tots 
estan fent un esforç d’atenció a la pobresa directament 
o indirectament. Però tots aquests recursos no estan 
ben articulats i són insuficients. Nosaltres podem dir 
que hi ha situacions que queden desateses per manca 
de pressupost, com els ajuts per al pagament del llo
guer. També hi han ajuts, com la renda mínima d’in
serció, que ha estat retallada des de l’agost del 2011 en 
els requisits d’accés, i persones n’han quedat excloses. 
Altres ajudes, com la pensió no contributiva o els ajuts 
de subsistència, triguen molt a percebre’s: la pensió no 
contributiva fins a dotze mesos; ajuts de subsistència 
per comprar aliments, complementaris als lots d’ali

ments, fins a tres mesos. I ja ni fer referència a la car
tera de serveis, com els habitatges públics, els centres 
ocupacionals, els centres residencials, etcètera.

Entenem que ajudaria, la renda garantida, perquè do
naria cobertura a tot el període de carència. I entenem 
que no s’escau una contraprestació d’inserció laboral 
en un context del mercat de treball que a dia d’avui no 
absorbeix aquestes necessitats i aquestes demandes de 
treball. Entenem que la renda garantida dignificaria la 
situació d’aquestes persones que ja estan patint una si
tuació de precarietat –algunes, inclús sense cap mena 
d’ingrés; d’altres, en situació de precarietat econòmi
ca–, i no és per una voluntat pròpia, sinó que és per 
causes estructurals o per altres problemàtiques socio
familiars o sanitàries afegides. Totes elles són causes 
objectivables i acreditables.

Apostem per polítiques socials que reconstrueixin 
l’estat del benestar per a tots i totes i recuperin el dret 
a viure amb dignitat i autonomia en totes les etapes de 
la vida a què ens referíem en principi. Entenem que, 
amb la renda garantida, nosaltres, com a treballadors 
socials, podríem dur a terme les funcions que ens són 
pròpies segons la Llei 12/2007, de serveis socials, que 
passa per una atenció social, per una promoció de les 
capacitats de les persones i també per una prevenció 
d’aquestes situacions de risc. Volem treballar sense 
contraprestacions. No té cap mena de sentit que fem 
una intervenció social amb una contraprestació; s’es
tableix una relació de poder amb aquella persona que 
tenim al davant i no ens permet dur a terme la nostra 
funció, es perverteix, i, per tant, el possible impacte de 
la nostra intervenció es veu afectat.

Finalment, volem fer dues esmenes. En primer lloc, 
dirlos que des del Col·legi de Treball Social entenem 
que la renda garantida no ha de ser competència nos
tra, entenem que no ha de formar part de la cartera dels 
serveis i prestacions dels serveis socials. Perquè, en tot 
cas, estigmatitzaria les persones sense ingressos o en 
situació de precarietat econòmica. Si la causa de la po
bresa és l’atur, si el que motivaria la renda garantida 
és la situació economicolaboral, quin sentit té que de
pengui dels serveis socials? Per què no depèn d’altres 
institucions, com podrien ser l’Inem, empresa i ocupa
ció, seguretat social, hisenda? No ho fa de la mateixa 
manera la pensió no contributiva, per exemple, que s’hi 
accedeix per dret objectiu, acreditable i contrastable?

Per altra banda, demanem que es pugui donar resposta 
a la ILP al més aviat possible i amb el major consens 
entre els diversos grups i diversos departaments de 
l’actual Govern. Entenem que està a les seves mans, 
que és una decisió política apostar per les persones i 
recuperar l’estat del benestar. Com finançarla? A això 
s’hi han referit altres compareixents. Han fet referèn
cia als sistemes de fiscalitat progressiva, al control de 
paradisos fiscals i de l’economia submergida. Nosal
tres entenem que ja n’hi ha prou de criminalitzar els 
pobres, que ja ho estan patint prou, i s’hauria d’adre
çar una fiscalitat, una exigència, un control, a perso
nes que més tenen.

Com a darrera qüestió, volem fer referència a la Llei 
de la reforma de l’Administració local, que ja està 
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aprovada a nivell estatal i que es farà efectiva, en prin
cipi, a data 31 de desembre del 2015, i que ens afectarà 
de ple als ajuntaments, als serveis socials municipals. 
Per tant, els remetem a participar i a posicionarse a 
nivell de la Llei de la reforma de l’Administració local, 
així com amb relació a les polítiques socials i d’ocupa
ció en properes accions que estem organitzant com a 
Col·legi de Treball Social amb altres col·legis professi
onals, però també amb col·lectius socials.

En aquest sentit, els fem referència al gener de l’any 
vinent. Estem preparant unes jornades amb relació a 
la llei i com afecta els serveis públics municipals. Tan
mateix, de cara al mes de març de l’any vinent, si no 
hi ha canvi de dates, estem organitzant un fòrum so
bre alternatives a l’atur, a la pobresa i a la desigualtat, 
conjuntament amb l’assemblea que promou la ILP per 
la renda garantida i molts d’altres moviments socials 
que no cal ferhi referència, que en són molts. Nosal
tres, junts, hem fet una proposta de programa per fer 
una anàlisi de la situació actual, de les causes i dels 
causants, però, sobretot, per pensar conjuntament en 
alternatives, en aquest canvi de model de societat i 
de model de serveis socials que entenem que ens està 
apel·lant ara mateix, en aquest context.

I, simplement, res, els apel·lem que hi puguin partici
par. I, res, resto..., bé, que em puguin fer qualsevol ti
pus de pregunta.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora Garrido.

Compareixença
d’una representació del Col·legi  
d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya amb relació a la Proposició  
de llei de la renda garantida de ciutadania  
establert per l’article 24.3 de l’Estatut  
d’autonomia de Catalunya 
(tram. 353-00485/10)

A continuació, dono la paraula a la senyora Sònia Fuer
tes Ledesma, membre del Col·legi d’Educadors i Educa
dores Socials de Catalunya. Gràcies.

Sònia Fuertes Ledesma (membre del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya)

Gràcies. Bona tarda. Diputades i diputats, amics i ami
gues, avui compareixem en aquest espai per parlar i 
aportar la nostra visió sobre la iniciativa legislativa po
pular de la renda garantida com a Col·legi d’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya. Com vostès saben, 
el col·legi és un espai de representació i defensa de la 
professió, de l’educació social, i és també una eina, un 
espai per fer sentir la nostra veu a nivell polític i social. 
I, en aquest sentit, ho fem bàsicament des de l’expertesa 
i la proximitat del treball amb les persones.

Imagino que vostès coneixen perfectament quina és la 
tasca que fem les educadores i els educadors socials, 
en quins àmbits treballem i en quines realitats estem 

intervenint. No m’estendré massa en aquest punt, si 
bé considero que és important que tinguin en compte 
que allò que avui direm guarda relació amb la nostra 
pràctica en àmbits tals com infància i joventut, serveis 
socials, addiccions, salut mental, violència masclista, 
etcètera. La nostra és una funció d’intervenció directa, 
d’actuació sovint en territori d’exclusió. Suposo que no 
cal també que els recordi que són territoris on abun
den les situacions difícils, situacions on la promoció 
social sovint és una fita gairebé inassolible.

Ara bé, l’educació social no és només el treball amb 
dificultats i necessitats; és també la ferma creença en 
les capacitats, en l’obertura de possibilitats, en la llui
ta per garantir la promoció social i la inclusió. Així, la 
nostra professió guarda estreta relació amb la trans
formació social, amb el desig de fer de la nostra una 
societat més equitativa i igualitària. I aquí entrem ja 
en matèria.

Vostès han parlat molt sobre la iniciativa legislativa 
popular. Nosaltres, com a col·legi, hem seguit amb in
terès els seus debats, alhora que també hi hem apro
fundit amb diversos grups de treball, hem participat 
activament en la recollida de signatures, hem publi
cat al nostre bloc els vídeos de la compareixença dels 
promotors, hem fet el que estava al nostre abast per 
recolzar una iniciativa que entenem com a necessà
ria. Resulta difícil, per tant, afegir més informació a 
la que vostès ja tenen, i per aquest motiu hem valorat 
senzillament destacar alguns aspectes que, si bé s’han 
debatut i apuntat aquí, considerem d’especial interès.

En primer lloc, és una iniciativa legislativa popular, i 
això, senyores i senyors, ens ubica allà on pensem que 
rau l’autèntica política: en la ciutadania. És una inici
ativa que neix de la societat civil, que insta el Parla
ment a la seva resolució i posada en marxa, i aquest és 
el primer fet que nosaltres volem emfasitzar. La per
cepció que els nostres professionals tenen –els educa
dors i educadores– és que fa molt temps que, malaura
dament, no sentim que les prioritats i necessitats que 
copsem en el dia a dia tinguin un correlat en l’agenda 
política.

Nosaltres creiem que és urgent i necessari que la so
cietat civil es trobi acompanyada i recolzada pels seus 
representants. I per nosaltres aquesta és la veritable 
democràcia, quelcom que va molt més enllà de l’exer
cici electoral. Són temps per eixamplar els espais de 
participació, per avançar cap a una governança efecti
va, i una iniciativa popular no només ha de ser benvin
guda, sinó presa com a prioritat.

Per què neix, aquesta iniciativa? Vostès ho saben bé: 
per donar compliment a l’article 24.3 de l’Estatut de 
Catalunya, segons el qual les famílies o persones en 
situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda 
garantida ciutadana que els garanteixi una vida dig
na. I no només a l’Estatut de Catalunya, sinó també a 
diverses normatives europees, com ara la Carta soci
al europea, i també, com vostès saben, per aproparnos 
als objectius marcats a l’Europa 2020. Estem parlant 
de drets, i els drets són conquestes socials. La renda ga
rantida és un dret universal, i és també un dret subjec
tiu de caràcter individual vinculat a la situació econò
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mica. Estem parlant, també, de dignitat; estem parlant 
de viure amb 664 euros en dotze pagues, i, francament, 
no em sembla que estiguem plantejant una xifra desor
bitada. Recordem aquí que aquesta és la mateixa quan
titat que l’Administració reconeix com a indicador de 
suficiència de renda, o sigui, parlem de la quantia que 
s’ha establert per viure amb els mínims. I siguemne 
conscients: en tot aquest debat, anem tard.

Mirin, en els diversos serveis que tutelem, per exem
ple, persones incapacitades, fem estudis pressuposta
ris de la seva situació personal per veure les possibili
tats i viabilitats dels seus projectes. Els recomano que 
facin un exercici d’aproximació econòmica al que pot 
comportar viure amb 664 euros. Abans ja s’ha parlat, 
aquí: un rebut de llum, un tiquet del mercat, una targe
ta de metro, una activitat esportiva del nostre fill o fi
lla... Continuarem parlant de dignitat, però, un cop ra
cionalitzats els números, potser és més aviat un desig; 
664 euros avui és subsistència. I parlem d’una renda 
garantida de ciutadania deixant de banda altres debats 
molt decebedors, com el de la renda de la inserció. 
Vostès saben bé que la reforma de les PIRMI va com
portar fortes queixes del sector i dels professionals, i 
que és una assignatura pendent.

Diputats i diputades, els educadors i educadores soci
als estem oberts a un debat seriós sobre contrapresta
cions, però coneixem molt bé quines són les possibili
tats actuals del mercat de treball. La inserció, tal com 
la concebíem fa deu anys, és ara mateix una quimera, 
i possiblement ho serà durant molt temps. Les nostres 
xifres d’atur, especialment pel que fa als joves, són 
directament sagnants. I, com s’ha publicat en molts i 
recents informes, ara mateix tenir feina no garanteix 
una vida digna. El «precariat» i els working poor, o 
treballadors pobres, són també atesos en els serveis 
socials, i el mite de l’emprenedoria és en molts casos 
una fal·làcia que no està a l’abast de tothom.

Les dificultats nombroses i diverses de les persones 
amb les quals treballem les deixa fora del mercat. És 
així. Necessitem un nou marc, necessitem repensar 
les prestacions en aquest escenari, però ho hem de fer 
amb rigor. És indignant que s’utilitzi el possible frau 
en les prestacions per no entomar el tema de manera 
ordenada. Estem oberts, és clar, a pensar en l’esforç 
de responsabilitat que hauríem de demanar al precep
tor. De fet, tenim l’expertesa d’anys de treball marcant 
indicadors, promovent competències personals, afavo
rint l’adquisició d’hàbits, abordant canvis de caire per
sonal... Hem estat i estem al costat de les persones en 
un moment com aquest, de tensió i de pressió assis
tencial.

Els col·legis professionals i les entitats socials no de
fugim aquest debat, però no acceptem tampoc la dis
torsió del tema, ni el suposat efecte crida d’una mi
llora en les prestacions, ni l’existència de nombrosos 
casos de frau. Siguem seriosos; per nosaltres, no és 
aquest, el tema.

Hem parlat molt, darrerament, de xifres de pobresa a 
Catalunya, però ho recordarem un cop més: més de 
2 milions de persones estan sota el llindar de pobre
sa –més de 600.000 en situació de pobresa severa– i 

aproximadament 97.000 famílies viuen sense cap ti
pus de treball ni ingressos. La situació dels nens i 
nenes és al nostre país motiu de preocupació. La fe
minització de la pobresa és un fet poc visibilitzat, pe
rò ben conegut pels professionals. No abundarem en 
aquestes dades. S’han publicat molts informes: des de 
l’Insocat –d’ECAS– fins als informes de la Taula del 
Tercer Sector, els de la Fedaia, l’informe Foessa –de 
Càritas–... Es va fer també un ple extraordinari sobre 
pobresa, mancat, al nostre parer..., per manca de par
ticipació; es fan pactes, reunions, grups de treball, i, 
francament, nosaltres no necessitem parlar gaire més 
sobre aquest tema. Necessitem accions: decidides, se
qüenciades i valentes.

I tampoc no ens serveix aquí un altre argument que, 
malauradament, sentim moltes vegades, massa vega
des: la disponibilitat pressupostària. Perdoni’ns la ig
norància, però els volem interpel·lar directament: què 
volen dir amb «disponibilitat pressupostària»? Nosal
tres entenem que la gestió dels recursos, que són de 
tota la ciutadania, és un exercici de responsabilitat 
que comporta la priorització de necessitats. No cre
uen que, en un context com l’actual, la prioritat són 
les persones? Com diu la iniciativa, l’objectiu no havia 
de ser rescatar les persones? Ho creurem o no, però de 
les nostres disponibilitats pressupostàries, de la deli
mitació de prioritats d’avui, en depèn la nostra soci
etat del futur, el seu capital social i la seva cohesió, 
i la societat del futur és demà mateix. I per això no 
volem tampoc parlar de pobresa ni d’aliments. Som 
professionals de l’acció social, ens coneixem perfecta
ment la piràmide de necessitats. I, és clar, primer és la 
cobertura de necessitats bàsiques, això no ho discuti
rem, però tenim la sensació que ens aturem aquí, que 
ens conformem amb això. I tenim també la sensació 
que el discurs sobre la pobresa ve a obturar aquell que 
és, al nostre parer, el gran tema d’avui: la desigualtat.

Reivindiquem un canvi de mirada més enllà de la ca
ritat i l’assistencialisme. Estem cansades d’una certa 
regressió a vells paradigmes que, sincerament, crèiem 
superats: la solidaritat del veí, la col·laboració desin
teressada..., tot això està molt bé, però no és el nostre 
discurs. Ho hem repetit també nombroses vegades, i 
ho farem un cop més, si cal: la nostra és un societat 
solidària, compromesa, que respon. No és aquest, el 
tema. El que necessitem, el que volem, són polítiques 
socials actives que responguin, polítiques que ens par
lin de redistribució de la riquesa i que siguin fruit del 
treball compartit entre els diversos agents i actors so
cials. L’alternativa, si no, és continuar mirant com 
s’ofeguen, al nostre voltant, els de la classe B del Tita-
nic. I segurament no és això, el que volem.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora Fuertes.
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Compareixença
de Carme Borbonès i Brescó,  
presidenta de Càritas Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 353-00468/10)

A continuació, li passo la paraula a la senyora Carme 
Borbonès i Brescó, que és la presidenta de Càritas Ca
talunya.

Carme Borbonès i Brescó  
(presidenta de Càritas Catalunya)

Molt bona tarda. Senyora vicepresidenta, senyores di
putades, senyors diputats, gràcies per la confiança que 
han fet a Càritas a l’havernos convidat per aportar els 
nostres punts de vista.

Com vostès –molts– ja coneixen, segur que tots, des 
de fa molts anys i mitjançant estudis –ara també s’ha 
citat–, de l’informe Foessa que fem a Càritas i d’al
tres informes..., i els vull informar que el mes de gener 
nosaltres presentarem l’informe Catalunya per prime
ra vegada, que l’hem fet..., abans no existia; hi ha un 
informe a nivell estatal que es va presentar a l’octu
bre, però nosaltres n’hem fet fer un que serà l’informe, 
per tant..., potser no contradirà les xifres que es diuen, 
però segurament aportarem i podrem enriquir tots els 
estudis que s’han fet amb aquestos suplements a casa 
nostra.

Les nostres reflexions, doncs, les reflexions que jo ara 
aportaré, provenen d’aquestos estudis, d’aquest conei
xement que any rere any i dia rere dia la nostra gent 
i les nostres, diguéssim, agrupacions de persones que 
treballen a peu de carrer ens fan arribar a tots plegats. 
I, des d’aquest plantejament, des d’aquesta experièn
cia, volem aportar una sèrie de suggeriments a aquesta 
proposta de llei de renda garantida.

D’entrada, les nostres recomanacions van dirigides a 
treballar per tal d’intentar fixar el que nosaltres ente
nem, més que com una renda garantida, com un siste
ma de garantia d’ingressos mínims. Nosaltres apostem 
per un sistema, per un sistema d’ajuts i d’ingressos per 
a totes aquelles famílies, perquè tenim moltes diver
sitats de situacions familiars i personals que necessi
ten un enfocament més divers, més dispers, que per
meti atendre des de la proximitat. Aquestes persones 
i aquestes famílies han de tindre possibilitats d’aques
tos ajuts de garantia que els permetin viure per sobre 
del que els està passant ara, que estan immersos en la 
pobresa.

Cal estructurar, doncs, una manera organitzada de 
com donem aquesta garantia d’ingressos per a aque
lles famílies que, per circumstàncies diverses, no 
poden accedir a la renda mínima d’inserció, que, 
com diu el seu nom, té uns altres objectius centrals. 
I, amb tot, també voldríem aquí aportar que conside
rem que cal redissenyar aquesta renda mínima d’in
serció; s’està en el tema, però caldria avançarhi.

Aquestos ingressos directes mínims garantits que nos
altres proposem han d’anar sempre acompanyats d’ac

cions d’orientació, d’assessorament i de seguiment que 
reforcin l’aportació directa. Volem significar que «re
forçar» no vol dir «contraprestació»; ha de significar 
«optimització» i «promoció». Aquesta renda garanti
da per a les persones hauria de ser de caràcter esta
tal. Comprenem que en aquests moments, ara i aquí, 
pot resultar una miqueta complex, parlar d’aquesta re
ferència estatal, però caldria entendre el seu veritable 
significat. Si parléssim com un estat propi, òbviament, 
aquest comentari no el faria, però, si més no, mentre 
tinguem l’Estat que tenim en aquestos moments, això 
és un planejament que caldria entendre’l com un plan
tejament estatal.

Un altre aspecte a destacar és que cal implementar me
sures de racionalitat a mitjà i llarg termini, alhora que 
identificar, organitzar i unificar l’ampli ventall d’ajuts 
provinents de les diferents administracions, fet –aquest 
darrer– que permetria disposar de més recursos i aug
mentarne el seu efecte.

Cal disposar amb urgència d’eines operatives que ens 
permetin identificar aquelles llars que no reben cap 
ingrés de treball, ni del sistema de pensions, ni d’al
tres prestacions d’atur. És importantíssim, hi insistim, 
tindre aquestes agendes operatives que ens facilitin 
aquesta identificació. Aquest plantejament que els de
ia, d’un sistema de garantia d’ingressos mínims, ha de 
comportar una garantia efectiva d’ingressos mínims 
per a les persones, nous processos de cohesió social 
i més eficàcia en la inversió social, una articulació i 
homogeneïtzació en els criteris emprats quant a quan
ties, i nivells de protecció més adequats a les necessi
tats reals de les famílies. Cal augmentar la protecció i 
la millora de les condicions de vida dels sectors més 
desafavorits, i millorar l’articulació del mercat de tre
ball per a aquells col·lectius que potencialment encara 
estan actius.

Hi insisteixo, cal reforçar unes mesures de garanties 
mínimes que s’augmentin en moments de situacions 
excepcionals com les que es donen ara, a l’actualitat, 
però hem d’introduirhi i reforçar el concepte i les ac
cions activadores diferenciantles de les simples con
traprestacions. El que cerquem és la promoció conti
nuada de les persones. El fet de no tenir regulades 
unes mesures de garanties mínimes que puguin ser 
augmentades en situacions excepcionals, com els deia, 
ens dóna en l’actualitat un empitjorament radical de la 
situació en les llars més empobrides.

És clau, per a una societat avançada, disposar de xar
xes de seguretat econòmica adequades amb l’objectiu 
de minorar, amb els menys danys possibles, aquelles 
situacions de desacceleració econòmica i de destruc
ció generalitzada de treball en períodes de llarga dura
da. La fragmentació del nostre sistema és un escull, a 
l’actualitat, i evidencia la seva alta debilitat i ineficàcia 
malgrat les inversions que s’hi destinen.

Per nosaltres, la garantia d’ingressos ha d’estar bàsi
cament destinada a persones i llars en situació de po
bresa, per la qual cosa cal considerarla com una eina 
més de lluita contra la pobresa. S’ha d’entendre com 
la darrera xarxa de protecció i base dels drets de les 
persones, ja que ve a reconèixer el límit d’uns recur
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sos per sota dels quals no és possible viure amb dig
nitat. El tema d’avui és important acararlo, perquè el 
paradigma de l’activació laboral es troba totalment 
desfigurat i es veu afectat per la incapacitat o la greu 
dificultat de generar treball suficient i adient a les ca
pacitats de moltes de les persones afectades per l’atur.

El fet de poder garantir uns ingressos mínims s’ha de 
considerar com un instrument de cohesió i d’igualtat: 
igualtat i cohesió d’accés als béns socials, com poden 
ser l’educació, la sanitat, els serveis socials i les pres
tacions, que, si no hi ha aquests ingressos mínims, no 
es poden utilitzar de la mateixa manera. Poder dis
posar d’aquests ingressos mínims, hi insisteixo, opti
mitza l’ús d’aquestos recursos socials existents i dóna 
com a resultat una millora relacional que amara tota 
la societat. Insisteixo que cal tenir clar que sense acci
ons d’acompanyament, d’assessorament i d’orientació 
no es garanteixen ni la cohesió ni la integració auto
màtica, i aquesta prestació es reduiria pràcticament a 
l’assistencialisme.

Els experts no es posen d’acord en si aquestes garan
ties mínimes afavoreixen o no la capacitat d’inserció 
social i laboral, però el que sí és cert és que garantei
xen el manteniment i la millora de les condicions de 
vida de les persones receptores, i, alhora, frenen els 
processos de deteriorament i exclusió, i augmenten la 
capacitat d’inserció de les persones. Però, hi insistei
xo, no per si soles: aquestes garanties han d’anar sem
pre intencionalment acompanyades d’una clara ofer
ta de formació, no solament de caràcter laboral, sinó 
sobretot de caràcter socialitzador. Adquirir i mantenir 
hàbits, adquirir i mantenir habilitats socials i relacio
nals, ha de permetre un trànsit tranquil per una etapa 
difícil vers una nova situació més normalitzada. S’ha 
demostrat que un professional degudament format, 
amb més de sis mesos a l’atur i sense recursos, avança 
irremeiablement vers la pèrdua notable de la seva ca
pacitat laboral i relacional.

Si abans he fet referència a la contraprestació, ho he 
fet oposantla a la promoció. És a dir, des de la nostra 
praxi, considerem que és essencial activar, motivar les 
persones per mantenir totes les seves potencialitats; 
en resum, mantenir una actitud positiva per formarse, 
i, si és el cas, reciclarse. Això solament és possible 
ferho a partir d’uns mínims vitals coberts, amb la se
guretat que dóna saber que aquestos mínims vitals es 
veuran continuadament assistits. Avui en dia, però, cal 
tenir present que la inserció laboral és difícil, i sovint 
el treball esdevé un bé intermitent i a precari. Per tant, 
les mesures en el camp de les polítiques d’ocupació 
han de contemplarho i hi han d’ajudar, amb aquestos 
plantejaments de què parlem, i han de reactivar el fo
ment del treball protegit.

Cal assumir que la renda garantida, com ja vol indicar, 
és per potenciar i afavorir la integració, la incentiva
ció, la motivació, amb l’objectiu primigeni de mante
nir les persones incloses en la societat perquè hi puguin 
seguir participant. Una garantia d’ingressos significa 
mantenir les persones amb les necessitats vitals co
bertes, però, hi insisteixo, superant l’assistencialisme. 
Cal acompanyar aquesta garantia amb un ampli espec
tre de mesures d’inserció i manteniment relacionals. És 

importantíssim garantir que les persones puguin pro
mocionarse al llarg de tota la seva vida.

No voldria acabar la meva intervenció sense insistir 
en la necessitat que l’objectiu central d’uns ingressos 
garantits és assegurar la plena participació de totes 
les persones en la societat, i això solament és possi
ble quan ho acompanyem amb itineraris i accions que 
permetin una millor integració, una millor inclusió a 
mida. És a dir, els perceptors d’aquestos ingressos no 
han de ser subjectes passius, no s’han de considerar 
com a consumidors i prou; aquests ingressos garantits 
han de permetre trobar altres respostes i oportunitats 
complementàries que garanteixin la superació de les 
circumstàncies desfavorables. En la mesura del pos
sible, aquestes persones han de poder fer aportacions 
actives a la societat, aportacions que posin de mani
fest la seva capacitat de llibertat, aportacions que si
guin una manifestació explícita de la seva dignitat i 
que puguin contribuir, en la mesura del possible, més 
o menys directament o amb més o menys intensitat, al 
bé comú. La participació en la societat és allò que hu
manitza les persones, les dignifica, i és aquesta igual
tat en la participació allò que cal garantir.

Dues aportacions finals. És essencial arribar a consen
sos clars amb referència al que han de ser ingressos 
garantits directes i indirectes. I, alhora, cal entendre i 
acceptar que els ingressos garantits solament signifi
quen supervivència; vostès me diran: «Digna», sí, pe
rò són solament supervivència. I el que cal garantir en 
el nostre país és la vivència plena, i aquesta vivència 
plena s’aconsegueix, finalment, amb processos conti
nuats interrelacionats que tenen com a objectiu final la 
inserció global. Pensin que la societat, en aquest mo
ment, està en un procés d’avançar cap a un altre model 
de serveis socials, un altre model de l’estat del benes
tar; han de buscar uns altres partners.

Avui en dia el futur passa per tres potes: per un com
promís entre l’Administració i els governs, entre les 
empreses i els serveis socials, i la mateixa societat. 
A Catalunya n’hem tingut una mostra: que són les 
grans xarxes de la societat civil qui realment estira 
aquestes realitats, i són aquelles que han d’ajudar i han 
de ser aquest espai on les persones puguin participar, 
puguin compartir la creació del nostre país. Això, hi 
insisteixo, és molt important; el paper de la societat ci
vil no es pot desentendre.

Per tant, una garantia per a tothom pressuposa també 
un compromís de la mateixa societat, que ha de donar 
respostes a totes les persones perquè, amb aquestes 
garanties mínimes, aquesta persona pugui seguir for
mant part activa i protagonista d’aquesta societat que 
tots volem tirar endavant.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Borbonès. A continuació, donarem 
pas a les preguntes i reflexions que vulguin fer els 
grups parlamentaris, per una durada de tres minuts. 
I, en primer lloc, passo la paraula al senyor Pere Bosch, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.
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Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, 
agrair les tres aportacions. Trobo que ens han ajudat, 
igual que les anteriors, igual que les que vindran, a re
flexionar i a intentar, doncs, que el resultat final sigui 
el màxim d’eficient possible, que, en definitiva, el que 
acabem és aprovant un instrument que sigui útil per a 
la gent d’aquest país.

Nosaltres volem plantejar tres interrogants. Algun 
d’ells s’ha situat damunt de la taula, perquè amb pocs 
minuts de diferència hem sentit versions, diguemne, 
diferents, i vull intentar estimular el debat, i estimu
lar, sobretot, que ens puguin aclarir alguns dubtes que 
tenim.

Són tres temes. El primer és el tema de... La senyo
ra Garrido, en la seva primera intervenció, comenta
va que disposem de recursos poc articulats i insufici
ents. Nosaltres hi estem d’acord, i una de les coses que 
plantegem és que necessitem, en paral·lel a aquesta ini
ciativa parlamentària, disposar d’un instrument –que, 
a més, n’han de disposar els treballadors i treballado
res socials– que sigui útil per poder fer un servei inte
gral al conjunt de ciutadans i ciutadanes que estan en 
necessitats en aquests moments.

En definitiva, el que necessitem és un model com 
el que tenim en l’àmbit sanitari, aplicarlo també en 
l’àmbit social, que permeti que pugui saber, un tre
ballador o treballadora social, quan li ve una perso
na, de quins recursos disposa, de quina forma pot, di
guemne, disposar o pot donar un vestit a mida a la 
persona usuària, i, en definitiva, de quina forma po
dem optimitzar i aconseguir que la persona disposi 
dels millors recursos possibles atenent, lògicament, 
les seves condicions. La meva pregunta seria aquesta, 
i la faig a tots tres: en quina mesura és o no és impor
tant que incidim en aquest aspecte clau –que, de fet, la 
Llei de serveis socials ja hi apunta, però que no hem 
acabat de dissenyar– que és disposar d’un sistema, des 
d’un punt de vista d’informació, prou útil, prou potent, 
per poder fer aquesta feina.

La segona és un debat que ha aparegut molt recurrent
ment aquí, que és el tema de la contraprestació en tre
ball. Hem sentit, amb pocs minuts de diferència, ver
sions diferents, la qual cosa enriqueix el debat: hi ha 
qui diu, doncs, que no hi ha d’haver cap tipus de con
traprestació, i hi ha qui diu que sí, que hi ha d’haver 
una contraprestació des del punt de vista social labo
ral. Nosaltres voldríem saber el parer de tots tres, i, 
sobretot, a nivell argumental, per què hem d’optar o 
no hem d’optar per un altre model.

O sigui, hi han entitats que diuen: «Escolta’m, el que 
hem de fer» –i, a més, hi han altres països que van en 
aquest sentit– «és preveure algun mecanisme de con
traprestació des d’un punt de vista laboral». La senyo
ra Garrido, en la seva primera intervenció, si no ho he 
apuntat malament, deia: «No s’escau cap contrapresta
ció en treball.» En canvi, la senyora Borbonès plante
java un altre model. Voldríem saber, en tot cas –és una 
pregunta que la faig a totes tres, eh?, també a la inter
vinent del mig–, en quina mesura hem d’optar per ai
xò. Bàsicament, perquè el que ens interessa no només 

és que puguem disposar d’una xarxa prou atapeïda per 
a aquells ciutadans, doncs, que en tenen necessitat, si
nó que també pugui ser, alhora, una plataforma per 
possibilitar la seva integració en la vida, diguemne, 
laboral i social des d’un punt de vista absolutament 
normalitzat.

I la tercera pregunta va en el sentit que tots plegats sa
bem que hi ha un percentatge de població en què serà 
molt complicat que puguem procedir a la seva integra
ció laboral; ho sabem. I, per tant, ens ho hem d’expli
car, perquè el que no podem fer és trampes al solita
ri. I la pregunta és: davant d’aquesta realitat, què fem? 
I deixo així la pregunta. No cal que hi afegim res més, 
em sembla.

Moltes gràcies, senyora presidenta. He intentat ser al 
màxim de disciplinat. Demanar disculpes, perquè al fi
nal probablement es quedarà la senyora Agnès Russiñol, 
perquè jo tinc un altre compromís. Però, en tot cas, agra
ir de bell antuvi les aportacions que puguin fer.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor Bosch. Realment ha sigut molt 
disciplinat. I ara li passaré la paraula a la portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, la senyora Eva Grana
dos.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Espero també ser disciplinada; 
en tot cas, tinc tres minuts. En primer lloc, vull agrair 
tant a la Núria Garrido com a la Sònia Fuertes i a la 
senyora Borbonès la seva intervenció, sobretot perquè 
representen col·lectius que estan a la trinxera, que es
tan a peu d’obra, i, per tant, crec que són interven
cions molt valuoses per a la feina que fem aquí a la 
co missió.

Sense gastar temps a compartir el diagnòstic i l’emer
gència social, és evident que estem davant d’un des
plegament de l’Estatut, del 24.3, que vol solucionar 
molts problemes i que està parlant de col·lectius molt 
diferents i de circumstàncies molt diferents. Per tant, 
jo crec que vostès han dit coses diferents, potser con
tradictòries, però que són complementàries, perquè, 
depèn del col·lectiu a qui ens adrecem, necessitem 
unes respostes o en necessitem unes altres. Per això 
la idea aquesta del sistema de garantia d’ingressos mí
nims, que deia la senyora Borbonès, m’agrada, per
què és un sistema, i, per tant, pot donar respostes di
ferents a necessitats diferents. I aquesta és la reflexió 
que m’agradaria fer.

Perquè és evident que, si estem parlant de renda ga
rantida, el meu grup parlamentari entén que hi ha tot 
un univers, al voltant del treball, de persones que han 
perdut la seva feina –el que és aquesta nova pobresa–, 
que el que els falta és un sistema de prestacions per 
desocupació universal, no?, que vagi més enllà de la 
prestació no contributiva i que garanteixi que aquests 
aturats de més de quarantacinc anys, aturats amb 
càrregues familiars, però que són persones aturades i 
que, per tant, estan en cerca activa de feina..., i no cal 
fer res més: que els serveis públics d’ocupació facin la 
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seva feina. I aquí, com deia la senyora Borbonès, en
trem en una lògica del servei d’ocupació, de polítiques 
actives i també de polítiques passives, perquè caldria 
interpel·lar l’Estat que complementés la part de les po
lítiques passives i que les vinculéssim amb les políti
ques actives. Aquest seria un col·lectiu.

Després, tenim el col·lectiu que no està vinculat a l’ex
periència del treball, però que són altament ocupables: 
els joves que accedeixen per primera vegada al mer
cat laboral i que estan formats; els inactius o inacti
ves, que s’activen, però que, bé, poden ser fàcilment 
ocupables. I, després, la gent que està treballant, que 
estan ocupats, però que tenen un salari molt petit, i, 
per tant, estaríem parlant només d’un complement de 
rendes; aquest seria un altre col·lectiu. Però és que des
prés tenim un col·lectiu que són difícilment ocupables, 
que hem de fer un treball social previ a començar a 
parlar de la cerca de feina, que aquest sí que crec que 
és un col·lectiu, directament, que ha de ser usuari dels 
serveis socials.

Per tant, ho estem barrejant tot. I jo vull aprofitar l’o
portunitat que tenim, de persones que estan molt a 
peu d’obra i treballant directament amb les persones 
que estan en aquesta necessitat, perquè en el torn de 
respostes ens expliquin quina és la seva proposta en 
aquesta reordenació de les prestacions i dels sistemes 
socials i d’ocupació. Perquè crec que aquí és on po
drem derivar aquesta llei. Després ja ho veurem, fins 
on arribem, perquè crec que no tenim la crisi per a 
tota la vida i que, en el que ara hi ha molta dificultat 
per trobar feina..., esperem que tinguem les polítiques 
industrials suficients per poder trobar feina. Hi haurà 
persones que no la trobaran, perquè ja són aturats de 
llarga durada... Quina garantia...? Aleshores, són ga
ranties socials? Estem parlant...? Si poden, en el torn 
de respostes, donar una miqueta més de llum aquí.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora Granados. A continuació, pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular, li passo la pa
raula al seu portaveu, el senyor Rafael López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Donar les gràcies per les 
seves intervencions –no m’estendré molt en els agraï
ments, perquè tenim només tres minuts. Jo crec que el 
debat ha estat molt interessant, perquè ha derivat del 
concepte de «renda mínima» o «renda garantida» en 
el concepte de «serveis socials» i de quins són els ser
veis socials, en el futur, que volem. I, si pot ser, que 
aquest debat de renda garantida sigui una excusa per 
fer un canvi més profund, no?, dels serveis socials, i, 
sobretot, de la interrelació entre els serveis socials i 
els diferents serveis de la Generalitat.

Hi han hagut dos temes que jo crec que són importants: 
el tema de l’activació –podem parlar d’«activació» o 
podem parlar d’«inserció», com en vulguem dir– i el 
tema dels perfils. És a dir, jo crec que estem parlant 
tota l’estona dels nous perfils de pobresa que tenim a 

casa nostra, dels nous paradigmes que hem d’aplicar 
en aquests perfils de pobresa i com hem de garantir el 
trànsit entre els diferents sectors i els diferents àmbits 
de l’Administració, tant des del punt de vista laboral 
com des del punt de vista social.

S’ha fet referència, quan parlàvem de l’activació, a la 
dificultat..., i aquest és un debat important: hem d’ar
ticular una renda que estigui vinculada a l’activació, 
sí o no? Jo sóc dels que pensa que hem d’articularla i 
hem de lligarla a l’activació, primer perquè no ha de 
perdre el sentit, és a dir, al final la renda ha de tenir un 
sentit i un objectiu, però no tant des del punt de vista, 
diguemne, de l’èxit del programa; és a dir, si l’èxit del 
programa el mesurem per l’activació, farem un mal 
favor a les rendes garantides, perquè una situació on 
no és possible l’activació per dos aspectes, primer, per 
la conjuntura socioeconòmica que tenim actualment, 
i també, com s’hi ha fet referència, no?, pel nivell de 
precarietat que tenen alguns treballs... Per tant, sí que 
és cert que l’activació no pot ser el model d’èxit del 
sistema, o com mesurem l’èxit, però sí que ha d’anar 
encaminat cap a aquesta activació.

I m’ha semblat important un aspecte que jo crec que és 
important: l’àmbit relacional, que s’hi feia referència 
des de Càritas. No només és l’activació des del punt de 
vista laboral, sinó relacional. Quantes persones veiem 
–i vosaltres ho sabeu molt bé, que hi treballeu– en qui 
el problema és d’àmbit relacional, d’àmbit comunitari? 
No només l’activació ha de venir des d’aquest punt de 
vista laboral, sinó també des del punt de vista més re
lacional. I per això jo crec que en aquesta heterogeneï
tat de perfils que tenim, no?, de noves pobreses, d’anti
gues pobreses, que es mesclen actualment i que veiem 
que estem en aquest àmbit de transició, jo crec que és 
important definir aquests perfils, i, sobretot, com po
den aprofitar millor els mecanismes. I no només això, 
sinó que ha de servir d’excusa, crec –i per això feia la 
referència al fet que s’ha de tenir com a excusa–, per 
poder parlar, després també, de la redefinició dels ser
veis socials, doncs, d’aquesta cooperació interdepar
tamental.

És cert que, en la seva gènesi, la renda mínima d’in
serció era una revolució, perquè comportava, doncs 
–i vostè ho deia–, una relació entre benestar i treball, 
però també entre els municipis i la Generalitat, però 
també entre l’Administració i entitats; és a dir, era un 
àmbit relacional molt important, i això ha de conti
nuar –un minutet més, només, senyora presidenta. El 
problema és que tenim noves pobreses, tenim noves 
demandes, però les necessitats administratives que, 
per exemple, tant des del punt de vista del treball so
cial com del punt de vista de les entitats o des del punt 
de vista dels educadors socials..., aquestes necessitats 
administratives queden o no cobertes. Perquè una co
sa és que tinguem la necessitat, que tinguem els recur
sos, i una altra cosa és que tinguem les capacitats ad
ministratives per donarhi resposta.

En poso un exemple: quan, actualment, per exemple, 
tenim que la pobresa es genera en poc temps, però 
la resposta administrativa, en molt. I poso l’exemple, 
per exemple, del silenci administratiu, dels terminis 
a l’hora de l’elaboració, o, per exemple, el còmput, 
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no?, quan diem el còmput dels darrers dotze mesos, 
per exemple. Aquest és un dels problemes que tenim. 
Per tant, aquesta necessitat de la rapidesa jo crec que 
s’ha de realitzar, i, sobretot, aquesta lògica fragmentà
ria que moltes vegades tenim de l’Administració. I jo 
crec que és una oportunitat, doncs, aquest debat de la 
renda garantida de ciutadania, per donar resposta, en 
el sentit de reformular els serveis socials a casa nostra.

Només aquestes reflexions. Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor López. A continuació, passo la parau
la a la senyora Laura Massana, en nom del Grup Par
lamentari d’Iniciativa Verds  Esquerra Unida i Alter
nativa.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. També gràcies a la senyo
ra Borbonès, a la senyora Garrido, a la senyora Fuer
tes, per la seva intervenció. I deia la diputada que m’ha 
precedit en l’ús de la paraula, la senyora Granados: «a 
peu d’obra», no?, «a la trinxera». I fixeuvoshi, qui
na dicotomia estranya: en la mateixa trinxera, els que 
d’alguna manera..., el Col·legi de Treball Social o el 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials, que molts 
treballeu en allò públic, diríem, des d’allò públic, no?, 
en la major part, eh?, i, doncs, una entitat, en aquest 
cas, una entitat social. Que jo crec que el diagnòstic 
és el mateix, i aquí jo crec que també el podríem com
partir, però en l’expressió de com ho volem fer també 
té un punt de diferent, i potser aquí és on hem de tro
bar el consens.

Jo represento un grup que ha estat promotor de la ILP. 
N’hem estat, doncs, fedataris –alguns i algunes–, ens 
l’hem treballada i la dúiem en el nostre programa elec
toral; per tant, hi creiem. I creiem que la ciutadania, 
en un moment, doncs, on les dificultats són estructu
rals, fins i tot ni la renda mínima, abans que la retallés 
el Partit Popular, amb Convergència i Unió –perquè, 
recordemho, la va retallar el Partit Popular, amb Con
vergència i Unió, i això s’ha de dir–, ja no afrontava bé 
les causes estructurals. Era un gran reforç, però aques
ta pobresa que ja teníem ja no l’afrontava. Per què? 
Doncs, perquè... Crec que la clau està –i aquí s’ha co
mentat, de passada– en les polítiques fiscals, que han 
fet que la redistribució de la riquesa beneficiï qui més 
té en contra de qui menys té.

I crec que unes de les qüestions principals per poder 
abordar aquesta i d’altres polítiques són, diríem, la si
tuació fiscal i el fet de fer un bon repartiment de la ri
quesa; per tant, també la qüestió dels ingressos. I amb 
això crec que podríem garantir aquesta renda, que jo 
comparteixo que s’ha d’activar ja, també recopilant 
–i no sé com ho veuen vostès, doncs, i s’ha dit, d’al
guna manera– prestacions que hi han d’alguna manera 
totes posades, en aquest cas, a lluitar contra la pobre
sa, que totes es reunissin, per dirho d’alguna manera, 
no?, i veure com podem, això, activarho, més buscant 
ingressos, és a dir, que qui més té més pagui. Tenim 
un govern que continua perdonant les cinccentes fa

mílies més riques de Catalunya que paguin impost de 
successions. I, a la vegada, estem fent una llei de de
pendència, també, amb una ordre en què aplica el co
pagament i que continua beneficiant les classes altes, 
mentre que les baixes, populars i mitjanes queden per
judicades per aquest fet.

Per tant, els diners són allò fonamental. I els diners els 
hem de treure de qui els té per repartirlos perquè tots 
quedem equilibrats, perquè, al final... Vaig a la parau
la clau: és la desigualtat. La paraula clau és els límits 
de desigualtat que no havíem vist mai al nostre país, 
justament perquè hi havia una bona política, com és 
amb les pensions, que ja feien que la gent gran, doncs, 
no caigués tant, en aquest sentit, en la pobresa.

Què és una altra bondat, de la renda garantida? El fet 
que les no contributives de què parlàvem també aug
mentarien, amb una prestació com aquesta. Per tant, 
no és només l’atur, en aquest cas, eh?, que és la princi
pal causa de pobresa i marginalitat de moltes persones 
que tenen un gran nivell de formació, que tenen una 
gran capacitat, diríem, per buscarse la vida, però que 
no en troben i estaran molts anys no trobantne. Per 
tant, seria una primera pota.

Jo comparteixo que no pot ser l’única pota, l’ingrés 
d’una renda; ho comparteixo. I per això vam presentar 
una llei, que és diu Llei del mínim vital garantit, que no 
va sortir –amb els vots, doncs, dels grups de..., Conver
gència i Esquerra Republicana no hi van donar suport–, 
que és que cal garantir també el dret a l’alimentació, 
però com un dret, no com a beneficència. Jo dic que el 
fracàs de la política és que els bancs d’aliments tinguin 
tanta feina; això vol dir que hi ha alguna cosa que no 
estem fent bé. La garantia dels subministraments ener
gètics ha de ser l’altra pota. I el dret a l’habitatge, ho co
mentàvem abans: 450.000 pisos buits, 250.000 famíli
es sense casa; no és normal. Per tant, hem d’atacar això 
si volem viure en un país digne.

Jo crec que un país que vol decidir sobre la seva sobi
rania també ha de decidir amb sobirania on posa els 
diners. I està clar que hem rescatat més els bancs que 
les persones. Hi ha poca capacitat d’una autonomia, sí, 
i l’Estat el deute el centrifuga; o sigui, ho dic per con
testar a la senyora Borbonès, en el sentit que jo no crec 
que hagi de ser estatal. A nivell de l’Estat s’està dema
nant i s’està treballant que hi hagi una prestació, però jo 
crec que hi ha recursos suficients: buscant allà on n’hi 
han aquí, posant impostos que són factibles de posar.

I una cosa que em sembla molt clara, que convé a les 
entitats i que convé a la societat: es podria demanar, i 
podria ferse efectiva, una moratòria de deixar de pa
gar en aquests moments el 50 per cent, com a mínim, 
a les grans concessionàries. I podria posarhi noms: 
uns comencen per «a» i acaben en «tis»; aquests sem
pre cobren a l’hora, han estat cobrant a l’hora durant 
tota la crisi. En podria posar altres exemples –Accio
na–, altres persones, doncs, altres entitats, diríem, 
concessionàries que estan construint autopistes, o 
que les han construïdes, o que els paguem peatges 
a l’ombra. I, tan sols amb una moratòria del 50 per 
cent, poder començar a treballar en la despesa social: 
pagar deutes que es tenen amb entitats i serveis, apo
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derar els treballadors socials i educadors socials –als 
quals els dono les gràcies, perquè sé que s’ho estan 
passant també molt malament en un moment molt di
fícil i amb molta manca de recursos...

La vicepresidenta

Senyora Massana, porta cinc minuts... 

Laura Massana Mas

Acabo.

La vicepresidenta

Si us plau.

Laura Massana Mas

Sí. I una altra qüestió és que, si fóssim dignes de ser 
el que som, uns polítics que es preocupen pel benestar 
de les persones del país, garantiríem sempre un mí
nim d’inversió social que fos el que permetés que mai 
ni ningú el toqués cap a la baixa, sinó que només ho 
pogués fer a l’alta. Si no, ni serem creïbles ni serà pos
sible fer cap canvi.

Gràcies.

La vicepresidenta

Molt bé. A continuació, passo la paraula al senyor Jo
sé María EspejoSaavedra, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, señora presidenta. Y gracias a las tres com
parecientes, señora Garrido, señora Fuertes y señora 
Borbonès, por sus aportaciones y reflexiones. Yo, co
mo primera reflexión en relación con la renta garanti
zada de ciudadanía, sí que pienso que la primera fuen
te de la pobreza actual es el paro y también los bajos 
salarios, los working poor a los que se ha referido la 
señora Fuertes, que es uno de los problemas más gra
ves que creo que se están produciendo ahora, ¿no?, co
mo consecuencia de esta crisis.

Por lo tanto, nosotros..., nuestro grupo sí que pien
sa que una prestación que en su definición tiene co
mo objeto paliar la situación de pobreza –así es como 
está también definida en el Estatuto de autonomía de 
Cataluña– debería también tener una intervención no 
solo desde el punto de vista paliativo meramente eco
nómico, sino también una intervención directa en la 
ocupación y en la ocupabilidad. Este es nuestro plan
teamiento. Estamos de acuerdo en que se regule este 
derecho, porque lo es, es un derecho, pero partimos 
de esa base.

En relación con las intervenciones que han hecho des
de su conocimiento estrechísimo y directo con la si
tuación, que, como bien han reflejado todas, pues, 
es dramática y está golpeando diariamente, por des
gracia, a una gran parte de los catalanes, se han po

sicionado, yo creo, lógicamente, todas a favor de la 
iniciativa legislativa popular de renta garantizada de 
ciudadanía, en la cual yo creo que también estamos 
de acuerdo en que se ha de regular, digo. Pero en re
lación, en concreto, con el texto de la iniciativa legis
lativa popular que se ha presentado, a mí me gusta
ría preguntarle, en concreto, en este caso, a la señora 
Garrido, sobre la cuestión debatida de los itinerarios 
laborales y de la experiencia que en este sentido, co
mo actores en el procedimiento del actual PIRMI, han 
tenido al respecto. Nosotros sí que pensamos, como 
le digo, que se ha de, de algún modo, vincular con el 
seguimiento de un itinerario de inserción o con alguna 
actividad de inserción, porque creemos que ahí está la 
base de la situación de pobreza que se pretende solu
cionar, y le pedimos su opinión.

También, en este mismo sentido, cuando usted ha di
cho que cree que esto debería estar como en otro de
partamento, que no fuera servicios sociales, yo me he 
quedado un poco sorprendido, porque, tal como está 
definido, es para solucionar una situación de pobreza. 
Sí que entiendo que debería ser aquí, pero, bueno, es 
interesante, esta aportación, ¿no?

En cuanto a la señora Fuertes, la representante de los 
educadores sociales, también ha hablado, lógicamen
te, desde un conocimiento muy directo de la situación. 
Y ha puesto en valor algo que es esencial, que se trata de 
una iniciativa legislativa popular; esto ya le da un valor 
añadido a lo que se ha presentado en este Parlamento, 
ya que se trata de un derecho reconocido en el Estatuto 
de autonomía, ¿no? Esto ya son dos cosas que deberían 
hacernos pensar en la importancia que tiene este.

Yo, respecto de su intervención, y aunque es un tema 
realmente peliagudo..., pero yo creo que no debemos 
obviarlo, en la medida en que nos corresponde a noso
tros regular esta prestación. Y son esas posibilidades 
de fraude, ¿no?, y usted hablaba de la responsabilidad 
del perceptor, y es un concepto que me parece muy 
clave en este sentido. Y lo que le quería preguntar, 
dentro del ya tiempo –poquísimo– que me queda, es 
sobre los mecanismos que puede haber en la medida 
en que no se pretende condicionar, desde su punto de 
vista, y es una posición legítima, la percepción de esta 
renta garantizada de ciudadanía a itinerario de inser
ción: ¿qué mecanismos podemos poner para contro
lar que la responsabilidad del perceptor existe?, ¿no?, 
porque entiendo que es importante.

Y, por último, bueno, ya no me da casi tiempo, pero, 
respecto de la señora Borbonès, el sistema de garantía 
de ingresos mínimos me parce algo muy interesante. 
Y no sé si lo he entendido bien, pero entiendo que im
plica que sea un tratamiento no tan homogéneo como 
establece la ILP que se ha presentado, sino que esté un 
poco más adaptada a la situación de cada uno de los 
posibles beneficiarios.

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor EspejoSaavedra. I ara, per finalitzar 
el torn dels grups parlamentaris, li passo la paraula a 



Sèrie C - Núm. 557 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de desembre de 2014

COMISSIó DE BENESTAR, FAMíLIA I IMMIGRACIó, SESSIó NÚM. 32  28

la portaveu de Convergència i Unió, la senyora Anna 
Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Vagi per endavant el reco
neixement –i estic segura que no parlo només en nom 
propi ni en nom del meu grup parlamentari– a tots 
aquells professionals, treballadors socials, educadors 
socials, tots aquells professionals, evidentment, que 
dia a dia estan –deien– «a la trinxera», no?, doncs, ai
xò, cos a cos, treballant amb aquells que realment ne
cessiten aquests serveis. Per tant, tot el reconeixement. 
I si en algun moment algú s’ha sentit malament pel 
que sigui, escolti’m, jo mateixa li puc demanar discul
pes, perquè m’ha semblat, doncs, que algun tipus de 
malestar havia creat alguna cosa. Per tant, escolti’m, 
reconeixement, i, en tot cas, si s’ha fet alguna cosa que 
no s’havia de fer, cap problema: des d’aquí, reconèi
xerho.

Sinceritat. Jo els agraeixo la sinceritat amb la qual 
les tres, eh?, avui han vingut a aquesta comissió sen
se excusarse, diguemne, en altres coses. Però sí que 
m’agradaria que la senyora Garrido em digués..., o si
gui, ella ha començat molt sincerament, molt clara
ment dient que faria una exposició ideològica. Nosal
tres aquí la veritat és que estem..., bé, farts no, perquè 
no ens n’afartem mai, perquè és apassionant, però re
alment nosaltres en fem molts, de debats ideològics. 
Clar, jo em pensava que avui vostès venien a exposar 
aquí el parer del col·legi de professionals. Jo no sé si 
tots tenen la mateixa ideologia o no, o si és la ideolo
gia de la junta, o què. Per tant, sí que voldria que aquí 
vostè matisés realment què ha volgut dir amb això, 
perquè no ho he acabat d’entendre.

I, després, se’ns ha demanat a tots, i, evidentment, ho 
hem de complir, rigor, seriositat, que toquem de peus 
a terra, que és una realitat, fins i tot sentit de l’ètica, 
no?, i de la responsabilitat. Jo també els ho demana
ria a vostès. Perquè, per exemple, i no són les úniques, 
eh?, però sí que s’ha parlat..., compareixen la gent i 
parlen que aquí alguns diputats..., o en diferents in
tervencions de grups parlamentaris «es culpabilitza» 
–i no ho dic tant per vostès com per altres que han 
intervingut–: es culpabilitzen les persones en situació 
de vulnerabilitat, o parlem que això pot crear molt de 
frau... I la veritat és que sempre ho treuen, els com
pareixents. I la veritat és que, des dels grups parla
mentaris, se’n parla amb molt de respecte, de tot això, 
com no podria ser d’una altra manera. I aquí sí que, 
bé, com a mínim, el cos em demanava rigor per amb
dues parts.

Anem, per això, al gra: «Dignitat, viure amb digni
tat...», vostès abans ho deien, no?, i d’altres també. 
Durant el cobrament, per dirho d’alguna manera, 
d’aquest ajut de 664 euros, aproximadament, la digni
tat, per exemple, no passa també per sentirse útil? La 
dignitat també no passa per tindre hàbits saludables, 
horaris, responsabilitats...? Això és nociu? Perquè jo 
la contraprestació no l’entenc com una altra cosa que 
això, que sigui un benefici real per a aquella persona 
que, durant un temps, estarà cobrant uns diners que jo 

no sé si realment –i aquí ho posaria en dubte– el faran 
viure dignament; 664 euros per dotze pagues, no arri
bem als 8.000 euros, no? Realment, això...? Bé.

Després, col·legis professionals, que, evidentment... 
Abans hi havia aquí un apriorisme –no sé si ho era 
ben bé–, que la Laura deia: «Bé, representeu la ma
joria de treballadors del sector públic.» Jo penso que 
no. Però, en tot cas, vosaltres, que representeu dife
rents professionals, i la senyora Borbonès, que, en tot 
cas, doncs..., la societat civil –jo no sé si vosaltres sou 
només públics, però és igual–, què en penseu? Avui 
ha sortit sobre la taula ja d’una manera bastant des
acomplexada, i per part, per exemple, del primer in
tervinent, en Botey, que era: «Escolta’m, i per què no 
una “xarxa d’atenció”?» –jo en voldria dir així–, espe
cialitzada, per exemple, en pobresa –això no ho deia 
ben bé, ell, eh?, són paraules meves–, publicoprivada. 
I quan dic «privada», evidentment, no vull dir priva
titzar res, sinó societat civil especialitzada, que ja hi 
està treballant i que té treballadors del perfil, doncs, 
d’això: treballadors socials, educadors socials. Què en 
pensen, d’això, els uns i els altres? Potser sí que ja te
nim una xarxa de treballadors prou preparats, molts 
serveis diferents, públics, privats –sí, sí, ja vaig–; ca
ram, doncs, per què no aprofitarlos conjuntament? Els 
semblaria bé, als treballadors públics, per exemple? És 
un dels dubtes que tinc.

I no massa més, perquè veig que esgoto el temps. En 
tot cas..., sí, ens ha parlat, la senyora Borbonès, que 
ara presenten un altre informe, no? És veritat que està 
molt bé que fem informes, però, per exemple, en dues 
intervencions en menys d’una hora, les dades diferei
xen de 20.000 famílies, per exemple, sense ingressos: 
uns diuen 96.000, els altres 116.000. D’acord. Però, 
per tant, ens hem de posar d’acord. I ens hem de posar 
d’acord amb la realitat, no depèn de la font, sinó que la 
realitat deu ser una, només una. I, per tant, sí que crec 
que per saber a què realment ens enfrontem, tot plegat 
–i li parlaria de recursos, de pressupostos, eh?, de dis
ponibilitat pressupostària, però no tinc temps–, per sa
ber de què estem parlant, no és que ens hàgim de po
sar d’acord, és que hi ha una realitat, però que fluctua 
depèn de qui parla i depèn de qui en dóna les dades.

Res més.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Figueras. A continuació, tornarem a 
passar al seu torn d’intervenció. Llavors, tindran un 
màxim de cinc minuts cadascuna de vostès per poder 
contestar les preguntes i els aclariments que creguin 
necessaris que els han fet els grups parlamentaris. 
Si els sembla, tornem a començar per vostè, senyora 
Garrido? Sí? (Pausa.) Doncs, vinga.

Núria Garrido Mena

Bé, m’hauran de disculpar, jo sóc tècnica. Vull dir, no 
tinc un discurs polític ni tinc un coneixement..., no?, 
però sí que sóc tècnica i treballo amb 273 famílies, 
amb 888 persones al meu nom. Ja fa vuit anys que es
tic als serveis socials bàsics en un municipi mitjà, i 
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des de la meva experiència els intentaré donar respos
ta a tot això. Jo, prèviament, vinc del tercer sector; per 
tant, del treball comunitari.

A veure, jo crec que potser no m’he explicat bé, quan 
he llegit l’exposició, quan es parla de «contrapresta
ció», no? A veure, nosaltres, com a Col·legi de Tre
ball Social... Començaré per aquí, és a dir, dins del 
Col·legi de Treball Social està representada una part 
dels treballadors i treballadores socials, evidentment, 
que estan col·legiats. Dins de la col·legiatura, també hi 
ha molta controvèrsia amb relació a la renda garan
tida, de la mateixa manera que hi ha gent que apos
ta per la renda mínima, encara, no?, o hi ha gent que 
està treballant en el tercer sector i està en un model 
de beneficència. I tot és respectable, perquè tot s’ajus
ta a uns criteris, a unes competències tècniques, a una 
empresa o una entitat en la qual tu treballes, no? Lla
vors, jo parlo com a comissió de serveis socials bàsics. 
És a dir, dins del col·legi tenim diferents comissions, 
i jo formo part de la Comissió de Serveis Socials Bà
sics, on majoritàriament treballem, dia a dia, des dels 
serveis socials bàsics dels ajuntaments, amb diferents 
ajuntaments de Catalunya, diferents grandàries, dife
rents realitats polítiques i tècniques, d’acord?

Llavors, en primer lloc, adreçat a Esquerra, quan par
lem del sistema d’informació, no?, que els treballadors 
socials seria bo que poguéssim conèixer, de cada fa
mília que se’ns adreça, amb quins recursos compten 
a nivell públic, i, per tant, a partir d’aquí, poder esta
blir un diagnòstic i un pla de treball amb aquella fa
mília. Tant de bo! Clar, jo treballo en un ajuntament. 
En el nostre ajuntament, amb prou feines sabem el que 
desplega l’ajuntament. El que desplega la Generalitat 
moltes vegades ho desconeixem; si no ens ho diu la 
família o no ens ho acrediten amb documentació, nos
altres no ho sabem. Això ho estem intentant articular 
a nivell municipal, no? Llavors aquí és on cada ajun
tament té major possibilitat d’articulació –o no. Però 
sí que és una cosa que, a nivell de lloc de feina, estem 
exigint, perquè ens permetria poder conèixer la reali
tat més real, no? –la realitat. Això està clar, que seria 
bo poder tenir potser un sistema amb tots els recursos 
i totes les prestacions, i tots els serveis, hi insisteixo; 
no tot és un tema econòmic, només. El que necessi
ten les persones no és només un tema econòmic, es
tem parlant de la vida, no?, i viure depèn de moltes 
altres coses. Llavors, estaríem d’acord a poder tenir 
potser aquest sistema d’ingressos o prestacions en què 
tots aquests recursos públics que existeixin, i els pri
vats també..., que puguem tenirne coneixement tots.

Per tant, això jo crec que passa per polítiques d’inclu
sió. És a dir, fa uns anys –i jo hi vaig treballar– existi
en els plans d’inclusió. Els ajuntaments hi treballaven, 
hi havien xarxes, ja existien aquestes xarxes que vostè 
plantejava. Aquestes xarxes a nivell local ja existien, a 
nivell comarcal ja existien, i ara s’estan reprenent en 
algunes comarques, per exemple, no? Per tant, seria 
qüestió de reprendreho. I això moltes vegades passa 
per una voluntat política. Això es va crear i es va des
construir. I passa per una voluntat política. Tècnica
ment treballem en xarxa –tècnicament treballem en 
xarxa–, a dia d’avui.

Llavors, l’altre punt amb relació a l’atenció diferenci
ada en funció dels diferents perfils d’atur o de situa
cions econòmiques que ens presenten les famílies. 
Totalment d’acord. És a dir, nosaltres treballem indi
vidualment i familiarment. És a dir, nosaltres ajustem 
els plans d’intervenció a cada família, a aquelles ca
pacitats, a aquella voluntat, a aquell projecte de vida 
que té aquella família; nosaltres no imposem, en cap 
cas, res. Reconeixem que hi han dificultats econòmi
ques, que cada vegada són més; és a dir, de set anys 
cap aquí, des del 2007 –quan va començar la crisi– 
fins ara, no sé si dir..., el 70 per cent de la demanda és 
econòmica. El que ens preocupa és la que no ens ar
riba. La que no ens arriba, on hi ha una problemàtica 
social de veritat..., moltes famílies no se’ns adrecen.

Estic parlant, per exemple, de trastorns mentals, no?, 
persones amb discapacitat, violència de gènere, con
flictes intrafamiliars per situacions de precarietat 
econòmica o trastorns mentals no diagnosticats a ca
sa. Tot això s’ha agreujat, amb la manca de recursos 
materials, econòmics, d’habitatge, per poder pagar 
factures: no tenir aigua, no tenir llum, no tenir men
jar, no tenir fruita, carn, peix..., és a dir, tot això està 
passant. Quan les famílies s’adrecen a nosaltres ens 
n’alegrem, és a dir, com a mínim vénen a demanar, 
no? I el primer que ens demanen, disculpin, eh?, és 
feina. Als serveis socials. I nosaltres els diem: «Tant 
de bo obrís un calaix i tingués feina. Tant de bo tin
gués un contracte i una nòmina durant sis mesos, un 
pla d’ocupació. Tant de bo!»

Un exemple... Ah!, perdó... (Veus de fons.) Doncs, un 
exemple. El meu municipi, a la darrera convocatòria 
de plans d’ocupació: trenta plans d’ocupació, 1.200 
persones candidates a plans d’ocupació. Jo crec que és 
una realitat. I tant de bo poguéssim col·laborar més, 
com a col·lectiu, com a professionals, en espais tècnics 
i en espais de decisió on no estem anant. Qui hi va són 
els nostres representants, els nostres caps; tècnicament 
no hi anem. Llavors, crec que s’haurien de reprendre 
aquelles xarxes que existien, que ara mateix mante
nim a nivell tècnic; doncs, que els diferents estaments, 
els diferents nivells de decisió i de poder puguem tre
ballar plegats. Tècnicament ho estem fent. Per què no 
ho podem fer en altres esferes més superiors i amb la 
ciutadania? Escoltemlos, no?

I només dir una coseta: el tema de la inserció laboral 
en col·lectius amb dificultats concretes. Els serveis lo
cals d’ocupació ja el tenen, aquest servei, no ha de ser 
des dels serveis socials. És a dir, des dels serveis lo
cals d’ocupació –sigui l’OTG, sigui el SOC o siguin 
els serveis locals municipals– ja existeixen equips es
pecialitzats d’atenció a persones que tenen dificultats 
d’inserció per problemàtiques afegides, per exemple, a 
nivell sanitari o a nivell de dificultats. Què passa? Que 
tot això s’ha anat desmantellant. És a dir, els serveis 
locals d’ocupació i de formació depenen de subvenci
ons. Ara mateix, al desembre, no saben si continuaran 
o no, estan tancant agenda. Les persones van a buscar 
feina i no es poden adreçar a ningú. Gràcies a moltes 
entitats, com per exemple Càritas, en el nostre muni
cipi, que està fent circuits d’inserció complementaris a 
persones que queden excloses del circuits.
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I només una cosa, que potser no se m’ha entès bé, eh?, 
perdoneu. Nosaltres entenem que la renda garantida, 
evidentment, no és suficient, i que el que vol la gent 
és treballar. Tant de bo poguessin tots treballar. Nos
altres no creiem a dir: «Bé, doncs, una renda i mai 
més.» No, nosaltres volem fer la nostra feina. Volem 
fer aquests acompanyaments i desenvolupaments de 
capacitats i de projectes de vida, i d’autonomia, jo crec 
que hi heu insistit. Per tant, apostem per polítiques ac
tives d’ocupació; repensemles junts, perquè sí que hi 
han oportunitats, sí que hi ha molta capacitat indivi
dual i col·lectiva. I hi ha molta gent que no sap per on 
tirar, tenen competències que no saben com posarles, 
a nivell col·lectiu.

Nosaltres tenim experiències, al meu municipi, de co
operativisme, estem començant a fer formació. I la 
gent no sap ni per on tirar. Com ens podrem organit
zar, junts, no? Perquè la gent té un model més de tre
ballar per a una empresa, en el seu horari, cobrar a fi
nal de mes i prou. L’emprenedoria s’ha de construir, és 
un model molt nou que agafa de nou moltíssima gent. 
Clar que hi han experiències, ja hi han experiències. 
I hi ha xarxes, i hi ha gent: des de la ciutadania afecta
da, des de la ciutadania no afectada però amb moltes 
capacitats, des dels professionals... A més a més, des 
de tots el serveis: des dels serveis de salut, sobretot, 
molt interessats, no?, per poder pal·liar tot aquest pa
timent.

I, relacionantho amb el que..., veig els educadors i 
penso en els joves. O sigui, quants joves estan vivint 
un model sense cap mena d’esperança de futur? Pa
res sense feina, en precarietat... Què els espera? Hi ha 
gent que pot marxar, però hi ha moltíssima gent que 
no pot marxar fora. I els nens, vull dir, estan afectats 
directament per la pobresa, i, a més, viuen una situa
ció de desigualtat a les escoles –a les escoles–, amb els 
seus propis companys.

No ho sé. No sé si m’he pogut explicar. Disculpinme. 
M’agradaria tenir altres espais per poder treballar.

Gràcies.

La vicepresidenta 

S’ha explicat molt bé, senyora Garrido. Moltes gràcies 
per la seva intervenció. Ara passo la paraula a la se
nyora Fuertes.

Sònia Fuertes Ledesma

A veure, nosaltres el que hem volgut és sobretot posar 
l’èmfasi en el canvi de mirada que creiem que és im
portant destacar, i que té a veure amb una redistribu
ció..., en una societat profundament desigual, i amb la 
necessitat de poder garantir una dignitat que va molt 
més enllà de la cobertura de necessitats bàsiques. Vull 
dir, aquest era el missatge.

A partir d’aquí, fins a cert punt jo m’alegro que les 
preguntes hagin estat de caire operatiu: què fem amb 
aquesta amalgama de perfils?, com els ordenem?, com 
ordenem les prestacions?, quina seria la més adequa
da? Me n’alegro, perquè llavors entenc que donem per 

descomptat que hem de fer alguna cosa. Llavors, ens 
n’alegrem. I per nosaltres, entre cometes, és un «bo
nito problema»: si hem de seure per operativitzar tot 
això, cap problema.

Nosaltres, des de l’educació social, intervenim en els 
CRAE, en les presons, en centres de titularitat pú
blica, titularitat privada, vull dir, és una intervenció 
en molts àmbits diferents, però sempre considerem el 
subjecte un subjecte de drets i deures –sempre–, per
què no el volem infantilitzar, ni cronificar, ni estig
matitzar; o sigui, que apel·lem a les seves capacitats 
i possibilitats. Per tant, no tenim un consens sobre 
la contraprestació, al col·legi; no el tenim com a tal, 
l’hauríem de fer. Però és evident que en un itinerari, 
sigui el que sigui, hi ha d’haver un acompanyament, 
perquè, si no hi ha un acompanyament, no vinculem 
aquesta persona. I, realment, la història..., no és una 
història de subsistència, el que nosaltres proposem; el 
que proposem és, realment, apel·lar a les seves possibi
litats de promoció social, i és només des d’aquest lloc, 
que es pot fer.

Que nosaltres també, òbviament, estem preocupats, i 
pensem que hi ha una qüestió que és tot el tema que 
té a veure amb les polítiques d’ocupació, activar l’ocu
pació, que un tema és el tema dels joves; aquest és un 
tema. Un altre tema és un col·lectiu que possiblement 
no podrem inserir, i aquí haurem de pensar també 
què fem; aquest és un altre col·lectiu. La mirada, avui, 
l’hem fet global; l’hauríem de fer particular.

I sabem també que hi han moltes dificultats pel que 
fa no només al tema dels informes, perquè possible
ment un agafa un informe i esmenta aquest, i n’hi ha 
un altre més actual; bé, això ho hauríem de... Però hi 
han problemes també en les bases de dades d’informa
ció, de la mateixa LAPAD, no?, per exemple, de tot el 
desenvolupament de la Llei de dependència: no en te
nim, a vegades, de dades. Això seria també una altra 
qüestió.

Però això són qüestions metodològiques. Nosaltres es
tem a disposició. Si hem de treballar, òbviament, tre
ballarem, i treballem plegats. No és aquest, el proble
ma. El tema és que ens posem d’acord, realment, en el 
fet que hi ha quelcom que va molt més enllà d’aquesta 
situació. I si nosaltres volem construir i donarhi res
posta, hem de construir mirant més enllà, perquè ara 
mateix el que tenim és una dualització de la nostra so
cietat, que recorre les diverses institucions: educati
ves, juvenils, culturals i socials. I és així. I això com
porta una sèrie de riscos. És el que nosaltres veiem, i 
és el missatge que nosaltres volíem portar aquí. A par
tir d’aquí, bé, parlemne. No hi ha res més que veure 
com ho fem i ho veiem.

Hi ha una qüestió sobre el frau que també m’ha sem
blat interessant, m’ha fet pensar. I potser sí, eh?, nos
altres tornem..., perquè potser va ser un moment..., és 
un tema amb relació..., i és veritat que han passat anys, 
no?, però, l’any 2011, va ser un tema que vam viure 
amb relació a la reforma de les PIRMI. Se’n va parlar, 
d’això. I, bé, potser va ser un tema molt emocional, 
de sentiment dels professionals, de sentirse dolguts, 
en aquest sentit, no? Perquè la gestió de casos..., per 
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exemple, aquí, la Núria, com a treballadora social, ha 
parlat del nombre de casos. El nombre de casos que 
porta cada professional és molt alt, i ho fa des de la 
responsabilitat. Bé, a vegades no tothom fa una gestió 
acurada d’això, però això és un tema. Un altre tema és 
la responsabilitat també social que tenim, perquè hi 
ha una qüestió, que és que la societat també se’n faci 
càrrec, de les possibilitats de promoció de cadascun 
dels seus membres. I hem de ser molt curosos, perquè 
aquesta imatge de les prestacions no hi és; però podria 
ser responsabilitat nostra, que no hi sigui, i que real
ment al final tots siguem capaços de construir quel
com que ajudi cada membre de la societat.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora Fuertes. A continuació, i per 
acabar el torn d’intervencions, li passo la paraula a la 
senyora Borbonès.

Carme Borbonès i Brescó

Moltes gràcies per la seva atenció, perquè, per les pre
guntes que han fet, realment veig que compartim mol
tes coses.

Començaria per aclarir un tema en què potser no m’he 
explicat prou bé. És a dir, nosaltres defensem aquest 
sistema de rendes de garantia en el sentit que no com
portin cap contraprestació; és a dir, nosaltres el que te
nim clar és que no volem contraprestació, sinó que el 
que volem dir és que han d’anar acompanyades, per
què, si no, les rendes de garantia es queden solament 
en un subsidi, diguinne com vulguin, i llavors no hi 
ha pobresa més gran que la persona que a vegades se 
sent sola o que no té elements on agafarse per tirar 
endavant el seu projecte vital, encara que tingui uns 
recursos mínims.

Nosaltres voldríem insistir molt en aquest tema. Ai
xò també és per coherència amb els nostres mateixos 
principis identitaris. Per tant, hi insistim, les persones 
han de tindre garantits aquestos mínims vitals, però 
això ha d’anar acompanyat d’un conjunt d’accions que 
permetin que aquestos recursos els puguin optimitzar 
i els facin realment un servei positiu per desenvolupar 
el seu projecte de vida, per apoderarse del seu projec
te de vida. Per això nosaltres també parlem de «sis
tema», perquè l’enfocament «sistema» permet acarar 
moltes més realitats i alhora també permet flexibi
litzar més les respostes. Crec que alguns dels grups 
parlamentaris que estaven aquí m’han entès en aquest 
sentit, i és això el que jo volia dir.

Com que anem curts de temps, jo només els voldria 
fer dos reflexions més. Mirin, nosaltres el que dema
nem és un procés –i els ho diré amb una paraula molt 
col·loquial– d’endreçar el que tenim. Jo crec que s’ha 
d’endreçar, perquè tenim multitud de prestacions i 
d’ajuts de caire estatal, de diputacions, de la Generali
tat, dels consells comarcals... Si tot això som capaços 
d’organitzarho i d’endreçarho, ens adonarem que hi 
ha molts recursos, que, degudament prioritzats, per
meten donar aquesta resposta que estàvem plantejant 

aquí. Que caldrà invertirhi més? Per descomptat que 
sí, però això ens ho permetrà. Jo en això hi insisteixo 
molt.

En el que també els volia insistir és en el nou paper 
que vostès han de considerar que ha de fer –vostès 
com a responsables últims de la societat, del poble, en 
aquest cas, de Catalunya–..., el nou paper de la societat 
civil. És el repte que tenim davant tots plegats, com a 
societat. I vostès això ho han d’entendre i ho han vis
cut aquí, no cal que m’expliciti amb experiències prou 
properes. És a dir, la societat civil ha de ser el motor 
de la societat, ha de ser qui realment ajudi a dissenyar 
una nova realitat, un nou model de societat, on el con
cepte de benestar sigui un altre que el que hem tingut 
fins ara, perquè també s’ha esgotat el model de la nos
tra societat. Per tant, aquí hi ha d’haver un canvi; un 
canvi no vol dir mai reducció, sinó tot el contrari, vol 
dir avenç, però mirarho amb ulls nous.

Jo he insistit molt en aquest tema, perquè entenc que 
si una persona, per molts recursos que tingui, no té les 
habilitats, no té les capacitats, no té les oportunitats 
per poder participar activament en el seu entorn, a tro
barse entre iguals, haurem fracassat com a societat.

No m’allargo més, perquè crec que anem malament de 
temps. Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies a vostès. De segur que les seves reflexi
ons ajudaran els nostres diputats i diputades a prendre 
les millors decisions per tirar endavant aquesta propo
sició de llei.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de set del vespre i 
onze minuts i es reprèn a tres quarts de set i cinc minuts.

La vicepresidenta

Bé. 

Compareixença
del director de la Fundació Arrels amb 
relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 353-00476/10)

Iniciem la següent tanda de compareixences pel que 
fa a la Proposició de llei de renda garantida de ciuta
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’auto
nomia de Catalunya. Tenim amb nosaltres el senyor 
Ferran Busquets Forés, director d’Arrels Fundació; el 
senyor Ignasi Parody i Núñez, president de la Funda
ció Trinijove, i el senyor Albert Alberich Llaveria, se
cretari tresorer de la Federació d’Empreses d’Inserció 
de Catalunya.

Si els sembla, tindran vostès deu minuts cadascun per 
fer el seu posicionament del debat de la proposició de 
llei. A continuació, els diferents grups parlamentaris 
tindran un torn de paraula de tres minuts cadascun, 
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i vostès, per respondre les qüestions que els posaran, 
tindran cinc minuts més, per poder acabar de contes
tar les seves demandes. Sí? (Pausa.)

Llavors, si de cas, comencem per vostè mateix, senyor 
Ferran Busquets? (Pausa.) Moltes gràcies.

Ferran Busquets Forés (director d’Arrels Fundació)

Bona tarda a tothom. Bé, com han dit, sóc en Ferran 
Busquets, director de la fundació. Som una entitat que 
atén, a la ciutat de Barcelona, persones sense llar. Grà
cies, primer de tot, per sol·licitar la compareixença i 
també per acceptarla, per descomptat. I, bé, com que 
hem estat mirant una mica i hem vist que en el tema 
de la diagnosi sobre la renda garantida tothom més o 
menys hi està d’acord, intentaré centrarme en el com, 
d’acord?, a veure si podem tirar endavant.

Bé, per començar, sí que..., donar alguna xifra molt 
ràpida: només en el tema de persones sense llar, dor
mir al carrer, pensem que, quant al tema de la gent 
que està dormint al carrer, és gent que està al mà
xim nivell de pobresa, en el sentit que més enllà no 
s’hi pot anar; si estàs al carrer, no pots anar més en
llà, perquè ja ho has perdut pràcticament tot, només 
tens el cos, la bossa i la roba, pràcticament. A Eu
ropa hi han 410.000 persones; a Espanya, 23.000; a 
Catalunya, 10.000; a Barcelona ciutat, 3.000. I, des
prés, també una dada molt important és que dormir al 
carrer escurça la vida: aquí a Barcelona, a Catalunya, 
l’escurça uns vint anys. Això és molt significatiu tam
bé, i és molt important tenirho en compte.

També un tema sobre tot això és que és molt important 
saber que xifres, no n’hi han; és a dir, dormir al carrer, 
la gent que dorm al carrer, hem de tenir en compte que 
és l’única pobresa que podem comptar; és a dir, no hi 
ha cap altra pobresa que es pugui comptar. I nosaltres 
considerem que hi ha una relació entre..., per cada per
sona que hi ha dormint al carrer, hi ha molta gent que 
està a punt d’anar al carrer, hi ha molta gent que està 
començant la situació. I, per tant, creiem que és molt 
important valorar aquestes coses i tenir xifres que si
guin importants..., bé, no és la xifra, l’important, sinó 
conèixer la xifra.

Sobre la renda garantida de ciutadania, nosaltres con
siderem que és una eina: és una eina per garantir un 
mínim molt mínim –és a dir, l’allotjament, l’alimenta
ció, els subministraments–; és una eina per poder de
cidir, permet que la persona pugui prendre les seves 
pròpies decisions; és una eina per evitar arribar a un 
punt de noretorn o un punt de molt difícil retorn –tin
guem en compte que, en el tema de la pobresa, com 
més tard s’actuï, més difícil és fer marxa enrere. És 
una eina d’estalvi econòmic, també: quan el suport és 
bo, cada vegada cal menys feina fer; per tant, conside
rem també la renda garantida com una eina d’estalvi 
econòmic. També considerem que no es dóna el peix, 
com a vegades es pot suposar, sinó que es dóna la ca
nya, precisament; és una eina per tirar endavant i per 
poder fer altres coses.

També és important tenir en compte el tema de les pres
tacions, no? Una de les coses que ens agrada de la renda 

garantida és que podria reduir o creiem que hauria de 
reduir tot el nombre de prestacions: tenim PNC, tenim 
PIRMI, tenim SOVI, tenim pensions contributives, te
nim l’atur, el RAI, majors de cinquantados anys... És 
un follón, perdó per la paraula, però és espectacular tota 
la quantitat de prestacions que hi han; és difícil fins i tot 
per als agents socials, que puguin arribar a controlarles 
una mica, no?, sobretot quan hi han canvis. Simplificar 
és estalviar, també: gestió, hores de professionals, ho
res d’administració. I també, sobretot, aquesta gestió, 
aquesta renda garantida, simplificarà molt l’angoixa de 
les persones que estan patint aquestes situacions.

Hem estat mirant una mica les diferents compareixen
ces que hi han hagut, i creiem que és important, tam
bé, el tema dels perjudicis que a vegades tenim la sen
sació que hi ha sobre la pobresa: el tema d’equiparar, 
per exemple, pobresa amb ganduleria; el tema..., tenint 
en compte que estem en un estat en què el 1933 hi ha
via la Llei de vagos y maleantes i fins a l’any 95 no 
es va derogar, aquesta llei. D’això fa vint anys..., bé, 
anava a dir «quatre dies», però potser ja no fa quatre 
dies; però portem una herència molt llarga, en això, i 
és una llarga història d’estigmatització de la pobresa. 
I d’acord que no ens agrada parlar de «pobresa», sinó 
que ens agrada parlar de «vulneració de drets»: vulne
ració del dret a l’habitatge, a la seguretat, a la intimi
tat, a la salut i al treball. Hem de canviar el xip de la 
culpabilització pel xip dels drets, no?, hem de garantir 
els drets dels ciutadans. A vegades es parla molt sobre 
el tema de la gent que se n’aprofita, que no se n’aprofi
ta... Considerem que és millor que hi hagi una persona 
que rebi una prestació que no li toca que no pas que 
n’hi hagi deu que els toqui i no la rebin. I això creiem 
que és molt important, també.

I és molt important, també, la visió sobre la pobresa, 
no? Nosaltres..., per exemple, si nosaltres anéssim per 
l’autopista i veiéssim un accident de trànsit i veiéssim 
una persona que està a terra, estesa, que està sagnant 
en un cotxe, que està ferida, ningú tindria cap dubte a 
trucar al 112 i que vingués una ambulància i l’atengués. 
Ningú, d’acord? Ningú es preguntarà si aquesta per
sona està bevent, ningú es preguntarà si és que anava 
molt ràpid, ningú es preguntarà si és que estava fent el 
boig; això no s’ho pregunta ningú. En canvi, quan ve
iem una persona que està enmig de la pobresa, patint la 
pobresa, una persona que està patint, una persona que 
està angoixada, la pregunta sí que és prèvia, sí que ens 
preguntem si aquesta persona ha fet què o ha fet tal, 
no? El que hem de mirar és, hi insisteixo, no el perquè, 
sinó el què: que aquesta persona està patint, d’acord?

I també pensem, sobretot, en el tema de la renda: el 
que podria garantir és, precisament, que totes aques
tes persones deixin de fer cues per anar a menjar, que 
deixin de passar per processos molt denigrants per a 
la persona. Per a una persona, per a una família, ha
ver d’anar a un espai a demanar menjar per als seus 
fills fent una cua, haver de passar per espais molt durs, 
de situacions..., això s’hauria d’evitar radicalment. I la 
renda creiem que és una eina que pot garantirho, ai
xò. També cal normalitzar els serveis socials. No pas
sa res per anar als serveis socials, de la mateixa mane
ra que hem après que no passa res per tenir problemes 
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de salut mental i que hem après que no passa res per 
tenir una discapacitat, d’acord? Pensemhi amb una 
mica de perspectiva històrica, en tot això.

Moltes vegades també es parla del factor desmotiva
dor de les rendes. El que desmotiva la renda..., el que 
desmotiva és la gestió de les rendes, no les rendes en 
concret. Pensem, per exemple, en la renda mínima 
d’inserció. Nosaltres coneixem gent que..., clar, si tu 
tens una renda mínima d’inserció, que són 400 euros 
i escaig, 420 euros, que això no és res, però, bé, com 
a mínim tens això, si tu comences a treballar i te la ta
llen, i cobres un mes o dos, per exemple, et surt una 
feina d’un mes o dos, i la tornes a recuperar d’aquí a 
sis mesos, això sí que és desmotivador, d’acord? És 
a dir, quan veiem els informes aquests d’Ivàlua i tots 
aquests, miremne una mica el detall i tinguem en 
compte que és la gestió de la renda, el problema. I,  
en el tema de la renda mínima d’inserció, creiem també 
que un dels problemes és, sobretot, la perversió, a ve
gades, de les xifres, no? Sí que és cert que, en aquesta 
gestió, el nombre de persones que durant un any aca
ben percebent la renda mínima d’inserció és més alt, 
però la qualitat, en el fons, és molt més baixa.

A Arrels tenim aquesta experiència, de gent, doncs, 
això, que intenta treballar i no pot, perquè els treuen 
la PIRMI, els treuen coses. I, per tant, creiem que, 
en aquest sentit, una renda menys condicionada se
ria molt interessant. Nosaltres tenim l’experiència de 
gent..., que quan la gent rep el suport adequat, la gent 
paga més les aportacions que ha de fer i contribueix i 
funciona molt millor. Per tant, insisteixo que la ren
da nosaltres la considerem un estalvi. I ho considerem 
un estalvi perquè és que ho tenim vist; ho hem viscut, 
això, nosaltres. I si en voleu detalls, parlemne, per
què ara potser en deu minuts no donarà per molt, però, 
si us plau, parlemne, perquè això és molt important, 
veureho: és un estalvi.

En el tema del finançament, jo crec que, bé, tam
bé se n’ha parlat molt, i segur que entitats com In
termón Oxfam o Fiscalitat Justa..., que no sé si pas
saran per aquí, però són entitats que podrien parlar 
molt d’aquest tema, també. Però també reivindiquem 
una mica o us demanem que reivindiqueu el tema dels 
fons europeus. Hi han molts diners, a Europa; un 20 
per cent es volen destinar a pobresa, i inclús hi ha una 
part d’innovació. Jo crec que la renda garantida de 
ciutadania podria incorporarse dins d’aquests espais 
d’innovació. Hi han altres països que estan utilitzant 
aquests fons per a temes de pobresa, i penso que seria 
molt interessant. Els fons europeus també són una al
tra cosa de què parlar, perquè són un gran misteri, no?, 
com que molts van per als estats, al final és un follón. 
Les entitats estem perdudes, perquè acabem rebent el 
mateix, no?

També altres gestions, en el tema del finançament. 
Ens agrada parlar molt de les qüestions de les entitats, 
dels costos que tenim les entitats per fer subvencions. 
Estem parlant pràcticament d’uns vint mil euros l’any, 
en el nostre cas. Multipliquem això pel nombre d’en
titats que hi han: l’estalvi que produirien a un país, 
aquestes hores i hores i hores de tècnics, en temes de 
subvencions.

El tema dels bancs socials. A Amsterdam, per exem
ple, tenen –i a algun altre país europeu que desconec, 
però això també ho podem acabar de mirar més en 
detall–..., hi ha el tema dels bancs socials, que són es
pais on les persones cobren les prestacions, i, a partir 
d’aquí, la gestió és molt més òptima, no? Hi ha gent 
que no té capacitat, o que li costa molt o que necessi
ta un suport per aprendre a gestionar els seus diners. 
Utilitzem aquests bancs socials, perquè al final cana
litzen molt bé els recursos i els optimitzen molt millor.

El tema dels habitatges buits, per descomptat, és un 
tema de finançament, perquè tot habitatge buit que 
una persona pugui utilitzar, que la persona hi pugui 
contribuir... Hi insisteixo, quan una persona rep el su
port de qualitat, la gent està sempre disposada a con
tribuir, i sempre és molt positiu.

Bé, és difícil, també, donar idees més concretes, i ens 
agradaria molt poder aportar molt més sense dades 
concretes. Jo insisteixo que caldria..., és molt impor
tant el tema de les dades –ara acabo. I, per tant, re
clamem aquesta transparència de dades. Inclús, tam
bé, tornant als fons europeus, hi ha fons europeus per 
gestionar recursos. Que d’investigació hi han molts 
de diners a Europa, en aquest sentit, i que s’haurien 
d’utilitzar i que seria molt important que s’utilitzessin. 
I, sobretot, no tenir por de la transparència, perquè jo 
penso que tant els que estan al Govern com els que 
no haurien de fer tots un exercici de ser transparents 
i aguantar una mica abans de començar a criticar la 
transparència, perquè està clar que amb la transparèn
cia, doncs, sortiran coses que no ens agradaran. Però 
cal pensar a llarg termini.

I, per acabar, ja, sí que els demanaria pensar en el 
pressupost anual –perquè, evidentment, és molt im
portant–, deixar de pensar en els períodes de legisla
tura i, sobretot, pensar en el llarg termini, que és el 
que ens interessa a tots: pensar en el llarg termini i fer 
accions a llarg termini, tant si governa l’un com si go
verna l’altre.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies a vostè, senyor Busquets.

Compareixença
d’Ignasi Parody i Núñez, director de la 
Fundació Privada Trinijove i president de 
la Xarxa Europea d’Empreses d’Inserció 
Social, amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 353-00498/10)

A continuació, li passo la paraula al senyor Parody. 
Ho dic bé? (Veus de fons.) Gràcies.

Ignasi Parody i Núñez (president de la Fundació  
Privada Trinijove)

Bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies per ha
verme convidat. Jo parlaré des de la visió del treball 
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territorial que fa la Fundació Trinijove des de fa vinti
set anys als barris de la zona nord de Barcelona. Tam
bé puc parlar una miqueta des de la visió europea, ja 
que actualment ocupo la presidència de les empreses 
d’inserció a nivell europeu. Estem parlant de 2.400 
empreses d’inserció, que representen 378.000 treballa
dors en inserció i que estan a divuit països de la Unió 
Europea.

Llavors, per anar ràpid, en primer lloc, em complau 
molt participar en una iniciativa portada a terme per la 
iniciativa social, com és la renda garantida. Em sem
bla que això és un tret important de la nostra societat 
catalana: el canvi a través de les iniciatives socials i 
del moviment de la societat civil. Estic plenament a fa
vor d’aquesta iniciativa, de la renda de garantia ciuta
dana; després parlaré una mica dels matisos. I també 
m’agradaria assenyalar que nosaltres, que venim so
bretot del treball molt de la inserció pel salari i la in
serció per allò econòmic..., Catalunya va crear, va po
sar en marxa la primera llei d’empreses d’inserció per 
consens de tots els partits polítics, i crec que això és 
un tema molt important: treballar amb aquest caire de 
consens, de país, aquest tema tan clau, com és el de la 
pobresa. Vull dir, això crec que és un signe del Parla
ment de Catalunya, en aquest sentit.

Per altra banda, uns valors que tenim, que nosaltres 
hem vist i que hem pensat, en tot això de la renda de 
garantia ciutadana, és que sempre hem partit, en el 
nostre treball, en els vintiset anys, de la inserció pel 
salari. Nosaltres hi creiem molt; venim del moviment 
europeu que creu que el salari és un dret, que és una 
oportunitat. A vegades es diu –jo ho sento, i ho he sen
tit en alguna compareixença– que sí que és veritat que 
són salaris que han baixat molt, però no s’ha de veure 
solament, crec jo, el valor de la prestació econòmica 
–que sí que s’ha de veure–, de l’ingrés econòmic, sinó 
tot el que representa per a la persona sortir de casa, es
tar en un treball, tindre uns drets, poder formarse, ara 
que és tan important, a nivell europeu i a Catalunya, 
allò de l’adquisició de les competències professionals. 
És cert que..., està demostrat: nosaltres vam xifrar en 
uns disset mil euros d’estalvi el fet que una persona 
estigui en el circuit assistencial que no pas que estigui 
en una empresa d’inserció, pagantli nosaltres el sala
ri del conveni de sector. Per tant, sempre apostarem 
més per aquest valor de la inserció per allò econòmic. 
Fins i tot som un tipus d’empresa, les empreses d’in
serció, les que estem treballant al territori..., que s’està 
mirant, a nivell europeu i a nivell del Congrés dels Di
putats, fer una declaració d’interès general d’aquest ti
pus d’empreses d’inserció, perquè veritablement estan 
coadjuvant al bé comú i la utilitat social en la societat.

Per tant, fixinse que és un tema que la mateixa Unió 
Europea hi ha donat molta importància. La darrera di
rectiva de la Comissió Europea sobre contractació pú
blica, en l’article 20, fa un esment dels tallers protegits 
i les empreses d’inserció, i contempla reserves de mer
cat per a aquest tipus d’empreses. Nosaltres vam fer 
una convenció d’ENSIE el proppassat 14 de novembre 
al Parlament Europeu, i el comissari, en aquell mo
ment, de Mercat Interior, Michel Barnier, donava su
port..., i després ha sortit, en la directiva, que es pot fer 

una discriminació positiva del mercat públic entorn 
d’aquestes empreses d’inserció, perquè estan fent un 
fi d’utilitat social, que és la inserció laboral de les per
sones més allunyades del mercat de treball. Per tant, 
pensem que això... De fet, a Catalunya s’està treba
llant, això; ja portem anys, no partim de zero. L’Ajun
tament de Barcelona porta una llarga trajectòria, ja en 
el mandat de l’alcalde Hereu i de l’alcalde Trias, que 
s’ha reafirmat, i s’està treballant en la bona direcció, 
igual que la Generalitat de Catalunya, amb la compra 
social a les empreses d’inserció. No partim de zero. 
Portem, fins i tot, experiències de reserves de mercat a 
Catalunya, que s’han validat com a positives.

Per mi, això és molt important. Perquè, en el fons, jo, 
que estic en el més concret, que és la trinxera, a la zo
na nord de Barcelona, i, per altra banda, treballant a 
ENSIE a nivell europeu..., sí que hi ha en el fons un 
pols, que o estem en un cantó o estem en un altre: al 
cantó de l’Europa social, al cantó d’una Europa amb 
rostre humà, amb drets, que pot entroncar perfectís
simament amb el personalisme cristià, amb les idees 
de la socialdemocràcia, dels Verds, dels eurocomu
nistes... En el fons, el que deia ell de l’humanisme: de 
posar la persona per damunt de qualsevol altre fac
tor. O bé un model que ja es va viure els anys vui
tanta, que va ser molt dur: el model ultraliberal, molt 
«thatcherista», de: «És el mercat, el que va portant la 
situació, i el pobre, hi ha una sospita que pot ser un 
fraudulent.» O veure –que això, a mi, m’és molt preo
cupant– l’atur com un negoci.

Jo, veritablement, estic preocupat, perquè, amb tot el 
tema de la intermediació laboral, fructifiquin agènci
es de col·locació privades amb afany de lucre. Perquè 
llavors serà el moment que es vegi que el que està molt 
preparat sí que trobarà una feina en el mercat, i la gent 
que estigui en els barris més durs i més allunyats, allà 
ho tindrà, amb un determinisme, molt difícil.

Estem parlant que a Europa, en aquest model, s’hi està 
jugant, evidentment, la irrupció dels populismes. Jo, 
que he treballat molt amb França..., sempre m’ha sob
tat molt com la joventut francesa..., un de cada dos jo
ves ha votat el Front Nacional. És a dir, quan ja no 
veus sortides, vénen els extremismes. Per tant, sí que 
és important que una societat faciliti l’ascensor social, 
i, per tant, hi hagi un ingrés, però també una possibili
tat molt més..., que aquesta persona estigui treballant, 
i estigui treballant en una empresa d’inserció.

Pensem..., i jo no vull repetirme, però sí que és veritat 
que trobo que és molt important, el paper de vostès, 
el paper dels polítics, perquè tenen l’auctoritas i tenen 
la legitimitat del poble; no són els tecnòcrates, els que 
la tenen. Per tant, jo crec que hi ha d’haver valentia, 
equitat i proporcionalitat en l’aplicació de les lleis i 
dels programes operatius, i no deixarnos portar pels 
tecnòcrates o per, com deien els grecs, el jutge Soló, 
que a tothom jutja. No. Escoltin, per això hi ha una 
classe política.

Sí que és veritat que estem veient el que ell deia: l’es
perança de vida en la mateixa ciutat de Barcelona, 
amb aquesta crisi, s’ha eixamplat molt. Estem amb el 
problema –que això per nosaltres és molt important– 
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de la prevenció. Ja ho diu la Comissió Europea, pe
rò nosaltres ho estem constatant als barris, que hi pot 
haver un augment –n’hi ha– del fracàs escolar. Hem 
trobat un augment del tràfic de drogues i del consum 
de drogues; o sigui, sembla que, quan hi han crisis i hi 
han moments que la gent no veu perspectiva, aquest és 
un refugi, un mal refugi, però que el tenim.

Quant al tema dels serveis socials, pensem que és molt 
important, perquè, en el fons, són els que han d’acredi
tar les situacions de pobresa, són els que han d’acreditar 
quan una persona està en aquesta situació. Jo vaig fer la 
carrera de treball social, i l’informe social era una eina 
molt important. Per tant, jo els exigeixo també als treba
lladors socials rigor a l’hora de fer aquest informe social. 
I sí que és veritat que els serveis socials poden estar des
bordats, però són molt importants la vocació i el sentit 
d’alteritat davant dels usuaris.

En darrer terme, parlar d’un tema que estem consta
tant en aquesta lluita contra l’exclusió, que és l’eficà
cia i l’eficiència de les organitzacions sense afany de 
lucre que estem treballant en el territori. Per mi hi han 
uns riscos, que té la renda garantida, que els vull po
sar a la taula, perquè a mi m’han sortit, pensantho, 
que són: primer, tindre en compte..., no condemnar 
persones a l’economia submergida. L’hem de comba
tre. Per tant, jo seria molt rigorós en el fet que les per
sones que estan cobrant una renda de garantia tinguin 
un seguiment, perquè, si no, poden donarse situacions 
d’aquestes.

Em fa por que a Catalunya avancem molt –perquè jo 
això ho he viscut, o sigui, no és que m’ho inventi– en 
els drets socials, en els avenços socials, i tinguem..., 
com em van dir a mi una vegada a la Creu Roja, que 
em deien: «No, és que nosaltres els enviem a la plaça 
Catalunya perquè ho arregleu els catalans.» Pot passar 
igual en segons quins països de la Unió Europea, que 
ens ve molta gent, amb tot el que vol dir..., de tronto
llar els territoris, amb el tema de la cohesió social.

També el risc de transmetre la pobresa, és a dir, de 
pares a fills, perquè això, en algunes circumstàncies 
concretes, en el PIRMI ho havíem trobat. Jo no crec 
que... Un jove, més que una renda de garantia, el que 
ha de tindre és un treball. Per tant, pot estar a una em
presa d’inserció formantse, cobrant un salari, adqui
rint drets, adquirint deures... I, per tant, penso que sí, 
que la Llei d’empreses d’inserció..., les hauríem de re
formar. I és una cosa de què l’Albert parlarà una mica 
més, però, després que portem uns catorze o quinze 
anys, veiem que pot ser un espai de trànsit per a perso
nes que estiguin allà, a l’empresa d’inserció, i cobrant 
la renda garantida, pagarlahi a l’empresa d’inserció, 
i nosaltres pagar fins al conveni del sector de produc
ció, però hi han persones que s’han de jubilar allà. Per 
tant, també, com en altres països d’Europa, hi poden 
haver empreses d’inserció finalistes per a persones que 
es jubilaran allà i que acabaran el seu itinerari allà.

Per últim, per no allargarme, a mi em sembla que cal 
innovar socialment. Hem de pensar en nous elements 
d’innovació social. Fa molt poc, fa quatre dies, vam 
anar al LlenguadocRosselló a veure les ETT socials, 
els interins d’inserció. Són la cessió legal de treballa

dors, però no a través d’una ETT clàssica, sinó a tra
vés d’una empresa d’inserció. I quan aquella persona 
finalitza la seva feina en una empresa ordinària, torna 
a l’empresa d’inserció, i està treballant el seu itinerari. 
I això, si a França està donant resultats fa vinticinc 
anys, per què no podem pensarho aquí, a Catalunya?

Igual que, per mi, en el territori, a vegades, es per
den recursos. Que la Generalitat i l’Administració en 
té, però s’haurien d’unificar per acostarlos més a la 
gent, com és el tema de les missions locals franceses. 
Tots els recursos de la mateixa Administració tenen 
una finestreta i estan molt lligats al territori, i es fa un 
seguiment a llarg termini de la gent. Penso que s’ha de 
treballar molt la complementarietat públic i privat. És 
veritat que estem passant d’un estat del benestar a una 
societat del benestar, amb la qual cosa hi ha d’haver 
més partenariat entre l’Administració pública, les enti
tats socials i les empreses. Penso que això és un tema 
molt important.

Per últim, em sembla que és important enfortir temes 
d’autoocupació i de la cultura emprenedora. Nosal
tres ho estem fent amb microcrèdits, i hem donat vui
tanta..., vuitanta emprenedors s’han autoocupat, i en 
aquests deu anys han fet endavant la seva història vital 
a partir molt del treball en el territori. Que s’ha de pri
oritzar en aquests moments tan durs l’atenció directa, 
més que la metafísica, perquè s’ha de fer un treball 
molt allà on està la pobresa i aplicarhi els recursos. 
I explorar, això sí, els nous jaciments que ens donen 
les oportunitats a una ciutat com, per exemple, Barce
lona –també Catalunya, però Barcelona...–, com són 
el turisme, les energies, els serveis a les persones o la 
societat de la informació.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies.

Compareixença
d’una representació de la Federació 
d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya (tram. 353-00513/10)

A continuació, passo la paraula al senyor Alberich.

Albert Alberich Llaveria (secretari tresorer de  
la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya)

Bona tarda. En primer lloc, com els meus companys, 
vull agrair, en nom de les empreses d’inserció de Ca
talunya, l’oportunitat de poder participar en aquesta 
compareixença. Amb relació a la proposició de llei, 
sí que, de manera molt directa, manifestar el nostre 
suport a la iniciativa, i, sense entrar en dades, que jo 
crec que a aquestes altures ja les tenen totes o poques 
els en poden faltar, sí que ens agradaria centrarnos en 
què podem aportar les empreses d’inserció a aquesta 
reflexió.
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Les empreses d’inserció som una realitat petita, però 
creiem que podem aportar, des de l’experiència, algu
nes reflexions sobre la inserció laboral de les perso
nes en risc d’exclusió. Dins d’aquesta petita dimensió, 
la nostra activitat ens ha permès, en el període 2009
2013, contractar unes noucentes persones provinents 
de la renda mínima d’inserció. I és des d’aquesta ex
periència pràctica que ens permetem fer algunes re
flexions referides a qüestions que han anat sortint al 
voltant d’aquesta iniciativa, o que poden sortir, o que 
creiem que poden ser importants.

Una de les preguntes... Veureu que en la meva inter
venció canviaran les paraules, però la música és la 
mateixa que han tocat el Ferran i després l’Ignasi, vull 
dir... La pregunta de: calen mesures complementàries 
per incentivar el pas a l’ocupació? Aquesta potser és 
una de les preguntes que més preocupen a tots, no? 
Des del nostre punt de vista, absolutament sí. Però sí 
que creiem que és molt important un matís: no con
templant les mesures des de la desconfiança en les 
persones, sinó des de l’obligació del programa. Vull 
dir, és una mica la idea del Ferran, que deia: «“Po
bresa” igual a “ganduleria”». No. Hem de ser capaços 
de facilitar a molt bona part dels beneficiaris d’aquest 
programa el seu pas a la vida laboral. Si ho fem així, 
ho farem bé; si no, ens tornarem a quedar en una me
sura pal·liativa.

Creiem, de veritat, que no val la pena perdre molt de 
temps pensant si aquesta mesura serà desincentivado
ra de la recerca de feina. La nostra experiència, la ve
ritat, ens ho diu cada dia: la gent vol treballar. No po
dem, tal com deia el Ferran també al començament, 
vull dir..., per un 10 per cent que potser faran trampes, 
etcètera, privar el 90 per cent d’aquest dret.

Cal respectar i reforçar la dignitat de les persones. 
Vull dir, què en rebem, del treball, tots plegats? Fona
mentalment, tres aportacions tenim, del treball: una, 
el sou. Segurament, aquesta mesura ens podria cobrir 
aquesta part. Però n’hi ha dues que serien, una mi
ca, la capacitat del desenvolupament personal de les 
persones i la capacitat de relació amb la comunitat. 
Aquestes dues, que són importantíssimes per a l’auto
estima de les persones, no les podem suplir amb pres
tacions monetàries o econòmiques. Aquestes només 
es treballaran si realment som capaços de, en aquesta 
mesura, oferir al màxim nombre de persones la possi
bilitat de donar el pas a la vida laboral. I poden estar 
tranquils, que és el que vol la gent. Des de la nostra 
experiència, confirmem el que diu el Ferran, el que 
diu l’Ignasi: la gent vol treballar.

Un altre dels punts que també ha sortit, i crec que és 
important, i que també ha sortit abans: cal facilitar 
les entrades i sortides del sistema. És evident. Qual
sevol ocupació, per curta o parcial que sigui, és im
portantíssima en el procés d’apoderament de les per
sones. Aquests accessos al mercat laboral, que poden 
ser puntuals, no poden ser un impediment per tornar 
a recuperar les prestacions. A més, ha de ser un siste
ma en base a la transparència. Vull dir, tenim expe
riències de quan, en les rendes mínimes, no hi havia 
comunicació amb seguretat social, no en sabíem les 
dades, tots estàvem perduts. Hi ha d’haver la suficient 

transparència perquè aquest sistema tingui automatis
mes de pas. Però no podem prescindir, en la situació 
del mercat laboral d’avui, que ofereix les ocupacions 
que ofereix –vull dir, precàries, curtes, a temps parci
al–..., que pugui ser un impediment per a les persones 
que puguin fer aquest pas, la dificultat per tornar a in
serirse en el sistema.

Després, una altra de les reflexions que surten, no?, és: 
hi ha molts perfils dels perceptors. I és veritat, n’hi ha 
molts. I és impossible generalitzar, i és impossible fer 
vestits a mida. Però sí que, potser, des del punt de vis
ta nostre, que és aquest de reforçar el pas en el món la
boral a les persones que ho tenen més complicat, que 
n’estan més allunyades, com deia l’Ignasi, sí que esta
blim dos grups, els dos grups importants en els quals 
sí que podríem fer alguna distinció. Un serien els col
lectius que creiem que estan sense possibilitats d’in
corporarse al mercat de treball i estan abocats a una 
sortida social del seu problema o una sortida parci
alment laboral. Què hauríem de fer, amb aquest col
lectiu? Treballar en activitats com podrien ser els ta
llers ocupacionals –després, si voleu, m’hi estenc– o 
les empreses d’inserció finalistes, o una figura com les 
empreses d’inserció finalistes. Les empreses d’inser
ció sabeu que, per definició, som unes empreses trans
itòries: vol dir que el treballador hi transita en uns iti
neraris per saltar, posteriorment, al mercat ordinari, 
al mercat laboral ordinari. Potser hi ha coses de les 
actuacions de les empreses d’inserció que podrien re
collirse en aquestes, diguemne, empreses d’inserció, 
entre cometes, «finalistes».

I l’altre col·lectiu, que seria el col·lectiu de persones 
que creiem que tornen a ser inseribles, que poden tor
nar a incorporarse en el mercat laboral.

Evidentment, a cada un dels col·lectius li hauríem d’a
pli car mesures i acompanyaments diferenciats. Per 
tant, caldria desenvolupar models d’itineraris ade
quats per a cada col·lectiu. Per exemple, per posar una 
mica..., intentar posar el focus en alguna que sigui fà
cil d’explicar: els tallers ocupacionals. Tenim una ex
periència, amb les rendes mínimes d’inserció, que 
eren els tallers de pràctica laboral, que eren..., a les 
empreses d’inserció servien per fer un pas previ, per 
agafar unes habilitats, per conèixer la gent, i, sobretot, 
perquè les persones que participaven en un taller de 
pràctica laboral tinguessin exemples d’èxit molt a prop 
seu. «Exemples d’èxit» significava que membres que 
havien participat en un treball, en un taller anterior, 
podien estar ja contractats per l’empresa d’inserció, i 
aquesta empresa d’inserció servia de trampolí per al 
salt a l’empresa ordinària. No hem de fer guetos, si
nó que hem de fer models que serveixin, que tinguin 
models d’èxit que realment serveixin d’estímul. Ai
xò va funcionar, funcionava. No sé si ara ho hauríem 
d’adaptar a les circumstàncies o ho hauríem d’adaptar 
als temps.

L’altre seria el model d’empreses d’inserció finalistes, 
vull dir, o aquesta espècie d’empreses d’inserció. Què 
haurien de fer? Contractar persones que tenen les habi
litats laborals –que les tenen–, que tenen les capacitats, 
però que el sistema rebutja, per l’edat. Avui imaginem 
alguna empresa que, quan rebi un currículum, vegi una 
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persona de seixantaun anys, de cinquantaset, amb 
quatre anys a l’atur...? Vull dir, algú el té en conside
ració? Ningú. Aquesta persona no existeix, és transpa
rent, per al sistema. Aquestes persones que tenen les 
capacitats i que, en un àmbit adequat, en un àmbit dig
ne, vull dir..., o sigui, no podem caure en les peona
des, sinó que han de treballar en una estructura exigent 
de treball i amb una recompensa, mitjançant el salari, 
mitjançant els drets socials, que compensi aquesta ac
tuació. Aquí hi ha un gruix. O pensem alguna fórmu
la d’aquestes o, realment, el paquet que tenim davant, 
amb vuitcents mil aturats, vull dir, alguns condem
nats..., no ho podrem digerir, com a país. O sigui, aquí, 
o ens en sortim tots –hem de serne conscients– o no 
ens en sortirem.

I, per a l’altre col·lectiu, el col·lectiu que sí que creiem 
que podria ser inserit en un mercat ordinari, que tingués 
una dinàmica..., no l’actual, sinó una dinàmica, di
guemne, sana, doncs, pensar itineraris que combinin 
la formació, que combinin les pràctiques i que combi
nin el treball, i que combinin la proximitat a l’empresa 
ordinària. I aquí poso l’accent en coses que a vegades 
són..., que no són cares, com és el tema de pràctiques. 
A mi em costa entendre que en el nostre sistema, per 
exemple, les pràctiques d’universitaris, que em sem
blen molt bé, tinguin un sistema –des del nostre punt 
de vista, eh?, del que estem parlant, i perdoneu l’exa
geració– privilegiat, en el sentit d’unes pràctiques ex
tensíssimes en el temps, de mesos i mesos, amb unes 
retribucions baixíssimes per a l’empresa; i que nosal
tres, els col·lectius nostres, no puguin tenir una cober
tura legal per fer unes pràctiques no laborals. Això, hi 
hem de posar... Estem treballant amb l’Administració, 
però ara és una realitat. Si volem treballar amb aquest 
col·lectiu, haurem de pensar que la seva aproximació 
al món de l’empresa és imprescindible.

Altres temes que surten i que jo diria que poden estar 
en el nucli de l’èxit: l’import de la prestació, l’import 
global del que pot representar la implantació de la 
prestació, la comparació entre la renda garantida de 
ciutadania, el salari mínim interprofessional... La ve
ritat és que, nosaltres, potser per la nostra..., en aquest 
equilibri que hem de fer entre entitat social i empre
sa, que hem de tenir els números clars a final d’any, 
sí que ens agrada, també, ser possibilistes. Vull dir, 
no ens agradaria que l’import fos un impediment per 
a la implantació de la renda. Potser hi ha..., no ho sé, 
l’escala, per exemple, de les unitats familiars i tot ai
xò potser és molt optimista, no ho sé; hi pot haver co
ses. Però sí que creiem que s’ha de caminar en aquest 
sentit.

Quant a la comparació amb el salari mínim interpro
fessional, del que estem convençuts és que el que és 
indigne és el salari mínim interprofessional que tenim 
en aquest país: 641 euros, la veritat... Fins fa poc, era 
una referència més o menys folklòrica, que servia per 
a una sèrie de coses, però avui no; avui és un referent 
laboral de prestació: em sembla que hi ha qui parla 
del 12 per cent de les persones assalariades, hi ha qui 
parla del 16 per cent de les persones assalariades, que 
estan cobrant el salari mínim interprofessional. Però 
aquest seria el problema d’una altra història.

També, insistint en el que deia el Ferran, vull dir, tam
bé ho portàvem i no ens hi havíem posat d’acord: el 
tema dels fons europeus. Creiem que hi ha camins que 
poden ajudar a les implantacions. Estem treballant ara 
la garantia juvenil. Vull dir, sí que hi ha camins que jo 
crec que entre tots, amb una mica d’imaginació i vo
luntat, hi podem trobar recursos.

I, després, un altre tema que sí..., dos, per acabar. Un, 
que, realment, la veritat de la solució més senzilla que 
tindríem seria la creació d’ocupació. I això, evident
ment, al final, el que estarem fent, si la bossa no creix, 
és repartir i barallarnos entre els col·lectius per acon
seguir aquest tema. No sembla fàcil, la creació d’ocu
pació, però és possible. Nosaltres, la petita realitat 
de les empreses d’inserció, en aquest període que us 
comentàvem, del 2009 al 2013, a nivell català, hem 
passat de mil quatrecentes persones empleades a du
es mil i escaig que tenim –a més de dues mil– l’any 
2014. Això, en un escenari de reducció dels ajuts, de 
reducció d’ajuts a la contractació. Els ajuts s’han redu
ït en un 20 per cent, i, en aquest escenari, hem passat a 
aquest creixement. Vull dir, es poden fer coses.

El que sí que els demanaríem seria una frase que, en 
altres contextos, s’ha utilitzat a vegades –la salut o el 
que sigui–, però sí que creiem en el que ens preocupa 
a nosaltres, que és l’ocupació; l’hauríem de mantenir. 
I els ho demanem a vostès, perquè creiem que el Parla
ment té possibilitats: que, més que una política d’ocu
pació, que l’ocupació estigués en totes les polítiques. 
Creiem que es poden fer moltes coses, que hi ha mol
tes decisions polítiques que tenim la sensació, des de 
fora, que si s’haguessin pres..., si s’hagués incorporat 
un punt de vista de l’ocupació –quina repercussió pot 
tenir l’ocupació en aquesta mesura–, s’haurien pres de 
manera diferent. I, si volen, després podem parlar d’al
gun exemple. Però sí que això sí que ens permetria, 
realment, facilitar molt..., reduir la bossa de persones 
que podrien acollir i realment fer la funció.

Després, el tema de la innovació, també l’han tret el 
Ferran i l’Ignasi. Necessitem, seguint en aquesta línia 
que estem dient, de l’ocupació... En aquest país, tots 
sabem –i estic parlant tant de Catalunya com d’Espa
nya– que l’I+D no és una de les prioritats. Però el poc 
I+D que es fa en aquest país, potser excepte en alguns 
camps de la biomedicina, la biotecnologia, etcètera, 
s’aplica per crear màquines o crear sistemes que subs
titueixin persones. O sigui, no hi ha..., no conec jo cap 
I+D que hagi pensat a substituir màquines per perso
nes. Hem de començar a pensar, a identificar i a fer el 
que sigui..., filons, com els que deia l’Ignasi fa un mo
ment, o que ens hi puguem posar, per crear llocs de 
treball. A petita escala, ho estem fent; necessitem tras
passar l’escala. I, a partir d’aquí, sí que podríem co
mençar a parlar de solucionar de veritat el problema.

I, després, una petició, ja que jo crec que estan repre
sentats aquí la majoria dels grups parlamentaris: sí 
que, des de la Feicat, la Federació d’Empreses d’Inser
ció de Catalunya, ens agradaria molt tornar a replan
tejar, com deia l’Ignasi, la Llei d’empreses d’inserció 
de Catalunya, que és una eina que ja té una dotzena 
d’anys i que creiem que s’hauria d’adaptar a les reali
tats i a les necessitats de la conjuntura que tenim avui. 
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No ho podrem solucionar –vull dir, d’aquests dos mil 
treballadors que tenim avui, no podrem passar a dos
cents mil–, però sí que podríem ser més eficients per a 
aquest nucli de la societat més cronificat i que necessi
ta més aquest suport.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Ara passaríem al torn d’intervenció 
dels diferents grups parlamentaris. I, per començar, 
té la paraula la senyora Agnès Russiñol, en nom del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Agnès Russiñol i Amat

Bé, moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies al se
nyor Ferran Busquets, al senyor Ignasi Parody i al 
senyor Albert Alberich. En primer lloc, disculpar el 
meu company, l’Oriol Amorós, que, com saben, és  
el diputat que tracta aquest tema, i, precisament, 
doncs, bastant expert en el tema que avui ens han vin
gut a explicar, però l’Oriol ha sigut pare aquest mig
dia, i, per tant, està al lloc on li toca estar, que és amb 
la seva filla i amb la seva dona. I, per tant, doncs, l’ex
cusem tots de la seva assistència a la comissió d’avui. 
Per tant, si els sembla, jo em cenyiré a fer unes tres, 
quatre preguntes breus.

En primer lloc, m’agradaria... El senyor Parody ha co
mençat la seva intervenció dient que tant l’Ajuntament 
de Barcelona com la Generalitat, doncs, feia anys que 
ja estaven treballant, diguemne, en la bona línia, no?, 
per dirho d’alguna manera. Després ha fet una sèrie 
de consideracions: ha parlat, doncs, que creia que ca
lia innovar socialment, que calia combinar els àmbits 
públic i privat, i ha parlat també de l’autoocupació, 
no? Per tant, en aquest sentit, entenent que hi han co
ses que s’estan fent, que s’estan fent bé, què és el que 
li sembla que caldria prioritzar per ferho, entenc, en
cara millor? O, com que sempre es poden fer les coses 
millor, què li sembla que caldria prioritzar, concreta
ment? I, per tant, on li sembla –en tot cas, pot ser una 
pregunta compartida, si algun altre compareixent vol 
contestar–..., on els sembla que caldria esmerçar més 
esforços per treballar encara millor?

Després, m’agradaria saber, també, si em poden con
testar, què és el que modificarien, concretament, de 
l’articulat que tenim actualment sobre la taula.

I, després, ja per acabar, una consideració: com els 
sembla que podem aconseguir que aquesta renda, 
com a instrument útil, doncs, sigui útil més enllà d’un 
tema econòmic, no? Saben que hi ha el debat de la 
contraprestació, i m’agradaria saber, una mica, què 
els sembla a vostès.

Seria això, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. A continuació, pel Grup Parlamen
tari Socialista, li passo la paraula a la seva portaveu, 
la senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Bona tarda, també, al Ferran Bus
quets, a l’Ignasi Parody i a l’Albert Alberich, i gràcies 
per la vostra aportació. Tenim al voltant d’una vuitan
tena de persones expertes, cadascú en el seu tema, que 
estan compareixent en aquesta comissió per poder mi
llorar aquesta ILP de la renda garantida, que el Grup 
Parlamentari Socialista va recolzar –va recollir signa
tures. Però ja vam anunciar que hi faríem esmenes, si 
més no, per intentar millorar l’instrument que ens fa
cilita, que és un desplegament de l’Estatut d’autono
mia, i, per tant, l’article 24.3, que parla de la garantia 
d’ingressos, creiem que s’ha d’articular al nostre país.

Clar, el Ferran parla d’un col·lectiu que és molt dife
rent, no?, que està en una situació encara molt més 
precària que les persones amb el perfil per accedir 
a una empresa d’inserció. Per tant, serien com dues 
parts diferenciades.

I, al Ferran, dues observacions, només. Clar, a mi em 
sobta i constato cada dia, perquè ens dediquem a això, 
la mancança de dades, el desconeixement a l’hora de 
poder fer polítiques, si desconeixem en quina situació 
estem. Abans, la diputada portaveu de Convergència i 
Unió els deia a les compareixents que com és que les 
dades eren tan dispars, no? I és que, clar, el Govern 
no està facilitant exactament quines són les necessi
tats i en quina situació estem, i, per tant, hem de tirar 
de l’EPA, i l’EPA és la que ens diu quantes famílies, 
quantes llars estan sense ingressos. I cada tres mesos 
això varia, perquè vostès saben que la cobertura per 
desocupació, doncs, depèn molt d’aquesta precarietat, 
i, per tant, varia en deu mil i quinze mil beneficiaris, 
sense més.

Per tant, la primera pregunta seria per al Ferran Bus
quets: com hauríem d’habilitar...? Igual que en salut 
tenim tantes dades, igual que en economia tenim, no?, 
tants indicadors, per què en un tema tan sensible com 
són les persones sense llar i com són les llars sense in
gressos estem en aquesta situació? I, per tant, també 
fer aquesta crida i reforçarla.

I, després, preguntarli: quines peculiaritats hauria de 
tenir aquest sistema de garantia de rendes per la part 
que els toca als seus usuaris? Perquè, tal com està, la 
renda, el PIRMI..., no hi poden tenir accés, no?, si no 
tenen llar. Vull dir, clar, al final s’han de posar en al
gun lloc, s’han de posar una adreça, però la situació..., 
recordo quan es va fer allò del xec i les dificultats que 
hi havia per trobar els domicilis. Per tant, en un siste
ma de garantia de rendes, que és el que estem inten
tant dissenyar, què és el que caldria fer per al col·lectiu 
que vostè..., amb el qual treballa, en què vostè és ex
pert, perquè poguéssim afinar en el disseny de l’ins
trument? Baixant potser a la gestió, però també en el 
disseny del dispositiu.

I l’altre tema, clar, estem entrant en l’àmbit d’ocupació 
puro y duro, no? I el sistema de garantia d’ingressos 
parla de col·lectius molt diferents: de col·lectius que te
nen unes necessitats molt prelaborals, o sanitàries, o 
d’habitatge, o de moltes altres coses, i en el seu cas es
tem parlant ja de reserves de mercat, de mercat labo
ral protegit, i, per tant, aquí l’accent l’hem de posar en 
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l’incentiu a la inserció. Nosaltres som molt defensors 
d’aquest tema. El que passa és que ens agradaria po
der conèixer una miqueta més com creuen vostès que 
podem afinar també en el disseny de l’instrument. No 
hem de baixar al nivell de decret, però és evident que, 
si estem parlant de diferents col·lectius, fins i tot en les 
persones que estan en l’entorn de l’ocupació..., moltes 
vegades aquí diferenciem entre els que són de benestar 
social, perquè són salaris socials i difícilment hi tro
barem una alternativa, i els que estan en l’àmbit d’ocu
pació, però sembla que els d’ocupació són tots iguals, 
i és evident que no, que no té res a veure el mercat la
boral ordinari amb el protegit, i, dins del protegit, fins 
i tot, vostès hi fan diferents gradacions.

Per tant –acabo, presidenta–, nosaltres parlem de ves
tits a mida, parlem d’itineraris personalitzats d’inser
ció sociolaboral. De vegades estem en l’àmbit social, 
en el laboral, i, per tant, a mi m’ha interessat molt en 
quina situació estan treballant vostès.

I, per últim, també, donar una informació. En aquest 
cas, el ministerio ha tret no fa gaire un informe sobre 
les taxes de cobertura de les rendes mínimes, de les 
rendes de comunitats autònomes, i el que hem de dir és 
que hi ha tretze comunitats autònomes que tenen una 
taxa de cobertura més alta que la catalana. Per tant, en 
aquest cas, els canaris, crec que és millor que es quedin 
allà, que tenen més cobertura que aquí.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Granados. A continuació, pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el senyor 
Rafael López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Agafant les paraules de la 
diputada socialista, l’informe 2013, que s’ha publicat 
ja, efectivament, doncs, corrobora la manca d’aposta 
de la Generalitat per la renda d’inserció, i no només 
a nivell pressupostari, sinó a nivell de com el sistema 
–i parlo de «sistema», i després hi faré una petita re
ferència– s’ordena. I parlo de «sistema» perquè és cert 
que n’hem estat parlant tota l’estona, i jo crec que és 
un debat molt interessant, més enllà del debat de la 
mateixa llei, perquè, de fet, és una llei bastant curta; 
si ens hi fixem, és una llei bastant curta. Però jo crec 
que, amb l’excusa de la llei –i parlo de l’excusa a nivell 
positiu–, pel que podem aprofitar és per redefinir el 
sistema de serveis socials.

I vostès han fet referència, fixins’hi, i també aga
fo les paraules de l’anterior diputada, a dos perfils 
molt diferenciats –dos perfils molt diferenciats. El 
dubte que ens planteja, quan fem aquestes referènci
es..., perquè ja ens ho plantejava, el debat de la ren
da mínima d’inserció. Els debats de la renda mínima 
d’inserció no són nous, els debats que es van fer a 
principis del 2000 sobre el canvi, suposo que tam
bé influenciats per l’RSA francesa..., els canvis que 
s’havien produït, no?, i els dos models, el model bri
tànic i el model francès. I tots aquests que hem estu
diat aquests dos models, doncs, era molt interessant 

com definíem i com articulàvem els diferents perfils, 
sobretot els perfils de la nova pobresa que ens tro
bàvem. I ens trobem en una situació, diguemne, de 
transició, perquè estem en una situació en què con
viuen l’antiga pobresa, per dirho d’una determina
da forma –antiga pobresa més relacionada amb pro
blemes d’inclusió social, és a dir, d’exclusió social–, 
amb noves pobreses –amb noves pobreses que afec
ten a hores d’ara classes mitjanes empobrides.

I, per tant, són diferents aspectes que hem de mirar 
com hem d’encabir. I, per tant, és un tema que jo crec 
que és molt interessant, no sé si per tractarho a la re
forma mateixa de la llei, a la reforma del sistema de 
rendes garantides a Catalunya, com han fet altres co
munitats autònomes, però sí per parlar de quin és el 
futur del sistema de serveis socials. I, per tant, hem 
de parlar des del punt de vista de sistema; ja sé que, a 
nivell sociològic, el criteri sistèmic no és sempre ben 
rebut, però jo crec que és important, no?

I, per tant, sí que és cert que hem de mirar com enca
bim aquests perfils, a nivell del sistema de serveis so
cials, amb la renda garantida com a eix del sistema, i, 
després, amb rendes complementàries –ens ho han dit 
altres intervinents–, simplificació de les ajudes i, també, 
una agilització d’aquestes ajudes. Abans ho deia, en una 
altra –i no em donarà temps de dirho tot– intervenció: 
la lògica administrativa s’ha d’adaptar a les realitats del 
sistema. No pot ser, doncs, que els terminis amb què ac
tualment estem treballant siguin terminis que no tenen 
res a veure amb les necessitats reals, terminis només..., 
el que et demanen per còmput per poder accedirhi són 
dotze mesos, la qual cosa no té res a veure amb les reali
tats que vivim actualment. I, per tant, tot això ho hem de 
reformar. I després, sí: l’àmbit de les empreses d’inser
ció, com un dels puntals.

Jo no sé, fins ara –si em deixa un minutet, senyora 
presidenta–..., no sé si ara..., quina és la dada. Jo ha
via llegit alguna vegada, i ara ho dic de memòria, que 
només el 2 per cent de les rendes mínimes d’inserció 
estaven dintre d’empreses d’inserció, i, per tant, això 
vol dir... Jo no sé quina és la situació ara. I, per tant, és 
important mirar quins són aquests reptes, o els reptes, 
per exemple..., i vostès parlaven a nivell europeu. És 
cert que hi ha un debat actualment a nivell europeu de 
les rendes garantides a nivell europeu; o sigui, no no
més a nivell nacional, de tot Espanya, sinó també a ni
vell europeu. L’estratègia 2020 era important, sobretot 
en els temes de les clàusules socials i de les acredita
cions professionals en el mercat europeu. I jo crec que 
és un tema molt important, que vostès ho han treba
llat, però que s’insereixen dintre de l’àmbit del debat 
que tenim nosaltres.

Per tant, jo crec que, més enllà d’aquesta proposta, di
guemne, de rendes garantides, sí que tenim la respon
sabilitat de definir aquest nou sistema de serveis soci
als que volem, i, per tant, d’innovar, en aquest sentit. 
Catalunya els darrers anys s’ha quedat endarrerida en 
comparació amb altres comunitats autònomes, que es
tem veient que estan reformant altres sistemes de ben
estar i estan reformant sistemes també de rendes. Jo 
crec que tenim l’oportunitat d’aprofitar –i acabo ja, se
nyora presidenta–, en aquest sentit, per innovar de nou 
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i posar en el centre el debat de les reformes dels siste
mes de serveis socials.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor López. A continuació, li passo la pa
raula a la senyora Laura Massana, del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa Verds  Esquerra Unida i Alternativa.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. També moltes gràcies als 
tres representants, d’Arrels i de la Federació d’Empre
ses d’Inserció, senyor Parody i senyor Alberich, i al 
senyor Busquets. Miri, nosaltres, la ILP la vam defen
sar, n’hem estat, diríem, promotors; a més a més, la 
portàvem en el nostre programa electoral abans que la 
mateixa ILP.

Per què? Ho dic per situar els elements, no? Perquè 
hem de donar resposta a les necessitats bàsiques que 
en aquest moment té una gran part de la ciutadania 
catalana, que, amb independència de la seva situa
ció social... És a dir, els no exclosos –com enteníem 
abans..., l’antiga pobresa, per dirho així– veuen com 
ara mateix la manca de feina, que n’hem parlat molt, 
o la manca de llar, que és l’espai que li pertoca al se
nyor Busquets..., però ja no aquelles persones del car
rer, que teníem més o menys..., sabíem que existien i 
s’hi podia fer alguna política, sinó en massa..., els abo
ca cap a aquesta exclusió econòmica que els condueix 
–això sí, ara– cap a la marginalitat.

És a dir, no hi ha problema de formació, no hi ha pro
blema d’estudis; hi una un problema pur i dur, doncs, 
de pobresa econòmica. I això no ha d’afectar que hi ha
gin altres polítiques –socials, de salut, d’ocupació, de 
serveis socials i també d’habitatge–, com hem parlat.

I, a la vegada, nosaltres proposàvem que ha d’ha
verhi una llei que ens garanteixi un mínim vital. Ai
xò que parlava el senyor Busquets, no?: que garanteixi 
els nostres drets, viure una vida digna de viure. Vol 
dir que la ciutadania hem de tenir un mínim vital ga
rantit. Hem de tenir un habitatge digne on poder viu
re. Hem de tenir possibilitat d’uns subministraments 
mínims i bàsics. Ja que hem parlat de França, això, 
abans..., a França es té, és a dir, el dret als subminis
traments energètics existeix; per tant, l’hem de tenir. 
La renda garantida seria una d’aquestes potes –se
ria aquesta, econòmica. I, òbviament, també el dret a 
l’alimentació, és a dir, que no siguin els bancs d’ali
ments, gràcies a la caritat, els que garanteixin ara ma
teix, diríem, aliment a molta part de la població, sinó 
que això ho tinguéssim.

Per tant, ha de ser un pack mínim, vital, per garantir 
una vida digna, i, a partir d’aquí, parlem de la resta. 
I en aquest «parlem de la resta», també, jo vull donar 
les gràcies, en aquest cas, als representants de les em
preses d’inserció, perquè jo mateixa he demanat la se
va compareixença a la Llei del SOC. Que aquí sí que 
crec..., i jo comparteixo aquestes pors sobre la priva
tització, també; com tants altres drets vulnerats, tam

bé el dret a tenir, doncs, la formació, l’assessorament i 
l’orientació, i deixarho en mans de privats, perquè és 
un altre d’aquests drets vulnerats dels quals parlàvem.

Però vostès han parlat de moltes coses, i jo els vull fer 
preguntes. Al senyor Parody, els fons europeus, el que 
diuen que..., i que també hi coincidia el senyor Bus
quets: n’hem sentit a parlar. Se’ns ha dit: «L’Estat els 
té, Catalunya ha negociat...» Però sabem que tothom 
s’ha queixat de com es volen aplicar, perquè servien 
per a polítiques de joventut i no sabem ben bé cap a 
quines polítiques de joventut. Com ho farien, vostès, 
perquè poguessin anar, diríem, cap a aquesta renda 
garantida?

M’agradaria que s’estengués, també, molt bé, el senyor 
Parody, que ha proposat que les empreses d’inserció 
cobressin la renda garantida, i que la complementari
en segons conveni, no? Aquí jo també els diria: no cre
uen que s’hauria de lluitar contra una reforma laboral 
que és la que està fent que els salaris siguin, diríem, 
la part amb la qual ens estem adaptant a aquesta nova 
economia, a aquest condicionant? Ja que no podem, 
diríem, canviar la moneda i devaluarla, devaluem sa
laris, i això també està perjudicant. Creuen que la ren
da garantida el que aconseguiria, precisament, és que 
moltes persones diguessin: «Mentre jo tingui garan
tits uns mínims, ja treballarà...» –ho dic molt vulgar i 
col·loquial, eh?–, «ja treballaràs tu, per siscents, cinc
cents, setcents»? Per tant, ajudaríem a poder fer que 
aquest salari mínim de què parlàvem també creixés, 
i que també les persones, diríem, s’autoapoderessin a 
l’hora, doncs, de tenir aquest recurs, no? Llavors, faria 
que, en aquest cas, poguessin sentirse segurs, i poder 
exigir més, i, per tant, lluitar més pels drets laborals, 
que jo crec que són molt importants.

Una altra pregunta, i era: en què hem de facilitar...? 
Deia el senyor Alberich –acabo, presidenta, és impos
sible...– que proposa, diríem, facilitar les entrades i 
sortides del sistema. D’això se’n diu «flexiseguretat», 
a Dinamarca, no?, per exemple. És a dir, tu pots sor
tir de l’empresa, però et garanteix, l’Estat... Jo això ho 
compartiria. El problema és que aquí només tenim 
«flexi», i la seguretat, doncs, miri com estem: reivin
dicant que la renda mínima no es retalli. És a dir, que 
jo hi crec, en aquests elements, però hem d’explicar..., 
o sigui, m’agradaria que ens poguessin explicar l’al
ternativa.

I en aquest «pensar a llarg termini» –i acabo, presi
denta–, que deia el senyor Busquets, com veurien, se
nyor Busquets i tots els que han comparegut en gene
ral, com a proposta, que els governs implementessin 
un sol mínim d’inversió social, i que cap govern..., el 
que fos just i necessari per poder mantenir les políti
ques socials necessàries –un sol mínim d’inversió so
cial– a Catalunya, i que això no ho pogués modificar 
ningú, si no fos a l’alça? Això ho va demanar Con
vergència al Congrés, nosaltres ho hem demanat aquí. 
Aquí no se’ns ha votat, per part de Convergència; a 
Convergència no li ho va votar el Partit Popular. Vull 
dir, que això garantiria bastant poder fer polítiques so
cials.

Acabo, presidenta. Gràcies.
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La vicepresidenta

Gràcies, senyora Massana. Ja, per finalitzar el torn 
dels diputats i diputades, li passo la paraula a la senyo
ra Anna Figueras, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. I, en tot cas, bé, ha quedat 
clar que ara sí que compareix, segurament, la gent que 
ens pot parlar d’un perfil molt determinat d’aquests di
ferents perfils, que, segurament, actualment, doncs, 
necessiten no sé si una renda, un sistema de rendes..., 
un ajut per poder, evidentment, viure dignament el seu 
dia a dia.

Però, per tant, sí que, evidentment, jo diria que, d’al
gunes de les intervencions..., escolti’m, el treball dig
nifica. I ho dic no amb sorna, eh?, sinó perquè ens ha 
quedat molt clar que la dignitat de les persones segu
rament passa per sentirse útil, per sentirse capaç, ja 
no de revertir en ningú, sinó per ell mateix, no? I la 
veritat és que, quan nosaltres parlem de contrapres
tació, no ens referim a res més que a això: la utilitat 
per a la persona mateixa, que realment està..., o que en 
aquell moment depèn, doncs, d’aquest ajut econòmic.

Les xifres, les dades, que jo abans reclamava, que 
hi ha fet referència la senyora Granados, i el senyor 
Busquets també... Clar, i per això, segurament, doncs, 
crec que la majoria de compareixents ens demanen 
coordinació interadministrativa, perquè, realment, no 
hi ha existit mai: el Govern de l’Estat mai ha volgut 
donar les seves dades, i ja saben –i en això vostè n’és 
un expert, en polítiques passives– qui és el qui hi té 
realment la responsabilitat; els governs locals tampoc 
no han volgut donar mai les seves dades, perquè aquí 
hi ha nínxols, diguemne, no diria de poder, però sí de 
responsabilitat, que potser no volen perdre, i la Ge
neralitat, segurament, tampoc. Per tant, escolti’m, res
ponsabilitat de tots; potser ara en tenim una ocasió. 
I no sé si començar, doncs, a parlar –que em sembla 
que seria car, però, evidentment, la societat s’ho me
reix–, per exemple, d’un únic expedient social. De la 
mateixa manera que hi ha l’expedient sanitari de cada 
persona, hauríem de mirar com ho podem fer. Això és 
car? Sí. Ha d’haverhi voluntat? Sí.

I és veritat que se’ns critica, però ara hi ha una vo
luntat de cooperació interadministrativa. Per exemple, 
els governs locals arriben allà on, malauradament, no 
poden arribar els governs nacionals, deixinm’ho dir 
així, o fins i tot els governs supralocals, com les admi
nistracions, també hi estan ajudant. Escolti’m, doncs, 
lluny de criticarlos, potser ha arribat el moment que 
ens en felicitem, que en lloc de ferse, diguemne, la 
competència... Potser quan hi havien molts recursos 
això era molt gratificant per a alguns, però la veritat 
és que, ni que hi hagin molts recursos..., pot ser que, 
al sentit comú, a vegades ens hi faci arribar la necessi
tat. Però, en tot cas, crec que ens demanen cooperació 
interadministrativa, expedient social únic..., si més no, 
que en puguem tindre les dades. I, per a vostès, que 
tracten el dia a dia de les persones, doncs, una miqueta 
el que dèiem abans: que sàpiguen ben bé quin és l’ex

pedient social d’aquella persona i com l’adrecem, cap 
a quin lloc.

Vostès parlaven d’un perfil molt determinat –i espe
ro que sigui igual de benvolent, la senyora presiden
ta– i de com, evidentment, la inserció laboral..., o com 
treballar, doncs, pot beneficiar. Però no tots els perfils 
són iguals, abans ho vèiem. Per tant, la contrapresta
ció, vostès creuen –evidentment, cadascuna dintre del 
perfil que requereix– que hi ha de ser, dintre de la ren
da garantida?

A més a més, han anat tocant ja diferents temes, eh?, tots 
els qui m’han precedit. Han parlat..., exacte, que calen 
mesures complementàries; si no, deien..., bé, que des de 
la desconfiança, evidentment, no es podia treballar, pe
rò sí des de la responsabilitat, perquè, si no, seguiria es
sent una mesura pal·liativa. I és que amb 664 euros és 
possible que sigui això: una mesura pal·liativa. Per tant, 
realment, amb un ajut, amb una prestació de 664 euros, 
podem assegurar que traurem la gent d’aquest llindar de 
la pobresa? Abans ho calculàvem, i no arriba als 8.000 
euros anuals, 664 euros per dotze pagues. A nosaltres el 
que ens fa por és que ara estiguem debatent certes inici
atives que no facin més que anar engreixant una bossa, 
no?: si no hi ha contraprestació, si no hi ha..., bé.

I, en tot cas, doncs..., sí, només acabar. Què en creuen, 
d’aquesta col·laboració publicoprivada? Que el que a 
nosaltres ens sembla és que el que faria, realment, és 
poder atendre la gent a través, evidentment, d’aquest 
expedient únic, perquè, si no –s’ha parlat de duali
tats, eh?–, correm el perill que, evidentment, no aten
guem prou bé les persones. Però què en creuen, vos
tès, d’aquesta atenció, d’entitats que ja estan fent feina, 
de serveis socials públics que també n’estan fent, evi
dentment? Podrien, realment, complementarse? I, per 
exemple, no ho sé, agafant altres sistemes, per exem
ple, el de salut, doncs, que hi hagi una..., especialitzada 
de pobresa que –per què no?– pugui exercirse, des de, 
també..., no dic «únicament», però des de, també, la so
cietat civil organitzada. Que, de fet, en tenim mostres, 
no?, de com treballen, i de com de bé treballen.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Figueras. A continuació, doncs, se
rà el seu segon torn de paraules. Llavors, tindran cinc 
minuts cadascú per respondre o fer els aclariments 
oportuns als que els han fet els diputats i diputades. 
I, si els sembla, comencem una altra vegada per vostè, 
senyor Ferran Busquets.

Ferran Busquets Forés

Sí, gràcies. Bé, en el tema de la contraprestació, jo 
crec que el punt..., estem en el mateix, no?, en aques
ta estigmatització, una altra vegada; és a dir, tornem a 
partir del tema que la gent no vol fer re i que la gent 
vol les coses gratis.

Si vostès vénen un dia a la Fundació Arrels, qualse
vol dia, veuran que per la fundació hi ha un fotimer 
de gent, i potser estem parlant..., aquesta tarda mateix, 
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potser hi han quinze persones que estan demanant ca
fè. Això és així. És a dir, tornem al mateix, no? Insis
teixo que jo penso que això és un problema cultural, al 
final, eh? És un problema que, amb aquests anys que 
hem tingut, de la Ley de vagos y maleantes, i les evo
lucions que hem tingut, estem sempre partint del fet 
que la gent no vol fer re. Però és que jo hi insisteixo: 
vinguin un dia a Arrels. Que estem parlant de pobre
sa extrema: gent que ha dormit al carrer, i gent que ha 
estat deu, quinze anys dormint al carrer, eh?; no estem 
parlant de gent que hagi passat una tarda al carrer. Per 
tant, jo crec que tornem una mica al mateix.

El que la gent necessita és un suport, d’acord? Neces
sita un suport, és a dir, estar al seu costat i comen
çar a mirar què és el que necessita cadascú. És que 
les persones, quan se’ls dóna el suport adequat, llavors 
és quan responen, i et demanaran des de deixar l’al
cohol, des de «vull començar el dia...», «des que co
mença el dia fins que s’acaba, vull fer coses, no vull 
fer res»... Per tant, jo crec que, particularment, ratlla
ria la paraula «contraprestació» i parlaria d’un «suport 
adequat»: uns professionals que estiguin ben formats i 
que donin a les persones les eines per tirar endavant, 
que estiguin allà. I insisteixo que hi han estudis..., al 
Canadà hi ha un estudi en temes de persones sense 
llar –que és de més de quatre mil persones, 150 mi
lions d’euros que s’hi han gastat–, en què tot això ho 
estan demostrant, diguemne, no? No sé si els he res
post, amb això, una mica, eh?, però jo crec que amb 
això canviaria una mica el concepte aquest. Insisteixo 
que la gent vol treballar, d’acord?

Bé, en el tema de les persones sense llar, que insistei
xo que és la pobresa extrema, jo crec dues coses. Una 
és: crec que és molt important saber quantificar, per
què insisteixo que nosaltres considerem que hi ha una 
relació entre les persones que hi ha al carrer i la resta. 
Per tant, com que la resta no podem anar picant porta 
per porta, el fet que hi hagi gent dormint al carrer..., i 
saber quanta gent hi ha dormint al carrer és molt im
portant. I això..., moltes vegades se’ns ha ficat el..., 
qüestions econòmiques, però nosaltres hem demostrat 
que això es pot fer amb un pressupost pràcticament 
zero. Nosaltres tenim..., les entitats socials tenim una 
capacitat molt gran per reunir voluntariat, i la gent en 
aquestes accions és molt oberta a aquestes coses.

Imaginemnosho al revés, no? Ho dic perquè a vega
des el tema de xifres, també..., moltes vegades ens diuen: 
«Bé, però, les xifres, per a què les voleu?» Jo penso que 
és..., insisteixo que és una mesura de qualitat de la soci
etat. I fiquemho al revés: imaginem que, de sobte, ens 
adonem que no hi ha absolutament ningú dormint als 
carrers de les ciutats de Catalunya, diguemne. Jo crec 
que, a partir d’aquesta xifra..., una xifra, si fos aques
ta, imagineu les conseqüències al revés que tindria. 
M’explico? No sé si m’estic explicant. És a dir, evident
ment, seria una societat amb una qualitat esplèndida, di
guemne, no?, perquè, segurament, voldria dir gent que 
no està en risc o gent que se soluciona... Hi han ciutats 
europees que estan aconseguint aquestes coses.

Què més? A veure, en el tema de garanties de persones 
sense llar, jo crec que és important... Bé, les perso
nes sense llar s’empadronen a les entitats. I, de fet, si

guem realistes: moltes vegades, la PIRMI, que també 
demana contraprestacions i aquestes coses, en el fons 
s’està mig convertint en una renda garantida dissimula
da, en aquest sentit, eh?; les coses com són. Però és que 
la gent –i ho hem vist–, quan no cobra res, encara està 
molt pitjor. I jo insisteixo que hi ha molta gent a la qual 
hem arribat molt tard. Per tant, la responsabilitat és 
nostra, de no haver actuat abans. M’explico? És a dir, 
no podem carregarlos el mort a les persones i, a so
bre, culpabilitzar, i, a sobre que estan malament, enca
ra «matxacarles» molt més, i demanarlos: «Doncs, fes 
macramé» o «Vine aquí a saludarme», i coses d’aques
tes que no serveixen absolutament per a res, d’acord?

Lligat amb tot això –vaig responent les preguntes sen
se enunciat, eh?–, el tema de la prevenció. És a dir, es
tà clar, i ho dic perquè hi han ciutats europees en què 
s’està veient molt clar que la prevenció evita la pobre
sa. Per tant, assumim que hi ha gent que en aquests 
moments tindran moltes dificultats per inserirse en el 
món laboral, i ocupació, i tot això, i que necessitarà 
espais molt protegits, i actuem... És que, en el fons, es
tem parlant de dues lligues; no sé si m’explico, no?: hi 
ha gent que és molt difícil que pugui accedir a segons 
quins espais, però els hem d’assumir, hi insisteixo.

En el tema dels fons europeus, la percepció que tenim 
des de les entitats –no sabem si és així o no– és que 
s’estan substituint. És a dir, les entitats, del que aca
bem tenint la sensació és del fet que ens arriba exacta
ment el mateix, però que, en el fons, hi ha unes parti
des europees que arriben, i, senzillament, doncs, mira, 
abans eren fons propis i ara es converteixen, de sobte, 
per art de màgia, en fons europeus, d’acord? Clar, no 
sabem si això evita retallades –ara acabo– o no. Sí que 
hi ha el camp de la innovació, que jo penso que no 
s’explota i que s’hauria d’explotar molt més.

Bé, jo crec que, en el tema dels ingressos, en el tema 
de si és una mesura pal·liativa, de si l’import és pe
tit, evidentment, l’import és molt petit. Jo crec que, 
en aquesta taula, ningú podria tenir la vida que té en 
aquests moments amb aquests imports. Però el que sí 
que nosaltres sabem i veiem és que la gent que no té 
cap tipus d’ingrés..., encara que sigui un ingrés petit, 
ja és molt, d’acord?, per a la mateixa persona, perquè, 
com a mínim, pots fer alguna cosa. Com a mínim, 
pots anar a fer un cafè, que és moltíssim, això; com a 
mínim, tens una eina de negociació. Per tant, entre el 
zero o el poc, nosaltres ens quedem amb el poc. Ho
me, si fossin 1.500 euros, fantàstic, també, eh?, però 
siguem realistes, també. I això no augmenta la bossa 
de pobresa; al contrari, generarà més pobresa si no hi 
ha res, que és el que està passant, de fet, d’acord?

I ho deixo, perquè...

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Busquets. A continuació, té la paraula 
el senyor Parody.

Ignasi Parody i Núñez

Bé. A mi hi ha una cosa que, a vegades, em sobta. A  
veure, aquestes diferenciacions entre empresa, ben
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estar social, ocupació... Perquè, per exemple, les nor
matives –ja no espanyoles o catalanes– europees cada 
vegada estan parlant més de vincular totes dues co
ses, és a dir, les polítiques actives d’ocupació amb els 
col·lectius. I, els col·lectius, el que els ha de definir –i, 
a més a més, jo trobo que és així– són els serveis so
cials, a través d’un informe social. I vostès, els legis
ladors, han fet uns col·lectius que són els que han de 
tindre una atenció prioritària –me vinc a referir en el 
tema de polítiques d’ocupació, eh?, vull dir... Alesho
res, qui acredita una situació de pobresa? Els serveis 
socials. No els pot acreditar ni un voluntari, ni els pot 
acreditar un administratiu, ni els pot acreditar... No; 
vull dir, és així.

Aleshores, per això jo, a vegades, demano més serie
tat també als mateixos treballadors socials. Jo he vist 
un informe social que, escolta’m, li hauria pegat a la 
cara, perquè allà està definint una situació d’una per
sona que jo prioritzaré si el poso en una empresa d’in
serció o no. Per tant, vull dirte, per mi, són molt im
portants. Mai es van desplegar com s’havien d’haver 
desplegat.

Perquè, clar, jo sí que estic d’acord amb el tema de ser
veis socials especialitzats i d’atenció primària, però el 
que fa la Fundació Trinijove és atenció primària. Vull 
dir, al territori, al districte sobretot de Sant Andreu, 
fem atenció primària. Per què? Perquè nosaltres estem 
fent prevenció, estem fent inserció, estem fent reinser
ció, estem treballant ara –perquè ens ho han demanat 
els serveis socials– l’emergència de la infància en risc, 
estem... Vull dir, aleshores, jo concebo molt les co
ses, generalment, des dels territoris. És que estem par
lant..., jo no estic parlant... A veure, jo n’he tingut al
guns –pocs, eh, Eva?– (veus de fons) d’Arrels que els 
he jubilat a l’empresa d’inserció de Trinijove, i bé, vull 
dir, amb alts i baixos, però els hem jubilat, que per a mi 
és un orgull.

Jo penso que tothom pot fer una cosa i pot..., depèn del 
col·lectiu. Jo, un jove –treballem molt amb joves, a Tri
nijove– no el posaria en una renda d’aquestes garanti
des, que, d’entrada, cobreix... Penso que aquest noi ha 
d’estar en un taller protegit o en una empresa d’inser
ció, amb drets, deures, formantse, i ha d’estar aquí.

Nosaltres –jo no ho explico mai– tenim treballant, a 
l’empresa d’inserció, vintiquatre dones de violència 
de gènere. A aquestes dones, el que els dóna una dig
nitat i una tranquil·litat és tindre un salari; però, a ban
da del salari, hi han altres aspectes. Per mi, per exem
ple –això ho hem sabut tots els que estem aquí–, una 
eina importantíssima per a les persones és la forma
ció, i en la formació sempre hi ha temps per aprendre. 
I un senyor de quarantacinc, de cinquanta anys, pot 
redreçar les seves competències professionals, i l’hi 
hem d’ajudar. El que passa, que ha de tindre un ingrés 
econòmic.

Tu em preguntaves: «Quines són les prioritats per fer
ho millor?» Per exemple, nosaltres estem veient fons 
de capital risc per a petits..., autoempresa. Jo estic par
lant... Us regalaré a cadascú un llibre no de metafísica, 
sinó de física real: de vuitantacinc persones dels barris 
que han muntat el seu negoci i que els va bé. El que..., 

se’ls ha d’ajudar amb un petit fons de capital risc, amb 
un acompanyament, amb un treball de procés.

Allò de les reserves de mercat, jo considero que hi 
ha mercat públic. S’ha fet a Catalunya, això, o sigui, 
hi han experiències; hi han experiències al Quebec, hi 
han experiències a Europa, de dir: manteniment de mo
biliari urbà... A la ciutat de Barcelona, les deu deixa
lleries les estem portant empreses d’inserció. Tota la 
gent..., bé, tota la gent, no, però molts de l’emergència 
dels reassentaments del Poblenou els estem canalitzant 
a través de les deixalleries i de les empreses d’inser
ció. I els estem assegurant un salari, un salari de con
veni, vull dir, perquè no estem parlant d’un mercat de 
mà d’obra barata ni d’un mercat secundari; no, no, es
tem... Quan negociem amb els sindicats –si ho fem, que 
estem parlant amb ells– un conveni per a totes les em
preses d’inserció, doncs, ho discutirem entre tots; però, 
mentrestant, un salari digne, que per això vam crear les 
empreses d’inserció.

Després, el que hem parlat, el diàleg competitiu, que 
en parlen les directives. Quan vostès estan en l’Admi
nistració i tenen capacitat, amb els proveïdors –una 
mica el que deia l’Albert–, de dir: «Escolta’m, i això 
com ho treballem per anarhi implicant els col·lectius 
més difícils? I com fem una mica...?» Jo crec que 
aquests nous elements s’han de treballar, i crec que hi 
han experiències i es pot fer.

La territorialitat, per mi, és importantíssima. Si a la 
zona de... –no és per res, perquè no ho dic jo, eh?, això 
ho saben vostès millor que jo–, o sigui, si al districte 
de Sarrià  Sant Gervasi la renda és 260, i a Sant An
dreu, a la franja del Besòs, és de 40 o de 50, evident
ment s’ha d’invertir molt més en aquelles zones de la 
ciutat on hi ha molta més pobresa. La igualtat és aju
dar el que està més desavantatjat; això és la igualtat.

Després, el tema europeu. En el tema europeu, a veu
re, jo sí que sé que hi ha la UAFSE i que hi ha el 
Fons Social Europeu; fa molts anys que treballo en 
temes europeus i en sé les dificultats, però... No és 
per res, eh?, jo no vull expandirme... Jo, amb disset 
anys, anava a fer autoestop, a cercar projectes euro
peus. I quan vam portar les empreses d’inserció, que 
vam innovar a Catalunya, quasi fèiem autoestop. Què 
vull dir? Que és molt important, buscar els teus aliats 
a Europa, i buscar l’efecte sinèrgic, que, per exemple, 
en l’àmbit del «transeuntisme» tenia una xarxa molt 
ben estructurada, molt ben muntada; nosaltres tenim 
ENSIE.

Jo crec que la societat civil o la iniciativa social, tam
bé aquí –crec, eh?–, ha de ser molt solvent, treballar 
molt, cercar aliances, i no passarho tot pel sedàs de 
les probabilitats del Fons Social Europeu. Hi han al
tres mecanismes d’organismes intermediaris –que 
s’han de buscar–, nous organismes intermediaris... 
A veure, a Catalunya tenim una quota del Fons So
cial Europeu, i tenim el que tenim. Després, entre 
nosaltres haurem de buscar els elements innovadors, 
sinèrgics. Nosaltres estem treballant, com a Trinijo
ve, en consorcis europeus. Cada any fem tres o qua
tre –amb vinticinc entitats més– projectes europeus, 
que el que més ens dóna és transferibilitat i innovació. 



Sèrie C - Núm. 557 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 9 de desembre de 2014

COMISSIó DE BENESTAR, FAMíLIA I IMMIGRACIó, SESSIó NÚM. 32  44

Jo crec que això és una cosa en què tots ens hem de 
posar les piles, també la mateixa iniciativa social.

Jo ja sé que hi ha... A mi el que em fa molta por –i per 
acabar– són... Quan jo he dit «els tecnòcrates», és 
que..., quan nosaltres som els que més innovem, perquè 
som els que més innovem, perquè estem a la prime
ra línia de batalla, i jo me’n recordo, que les empreses 
d’inserció les vam fer perquè al PIRMI hi havia gent 
que, per anomenarse Amayas Flores o Heredia No-sé-
cuánto, ho tenia dificilíssim, en el mercat de treball. 
O el que deia l’Alberich: senyors, en aquell moment, de 
cinquanta i tants anys. Per això vam posar les empreses 
d’inserció en marxa.

I en altres coses innovem, com en els fons de micro
crèdit. Després, que et vingui una interventora del 
Fons Social Europeu, amb una visió tecnòcrata total
ment, que al cap de cinc anys ens en demana el reinte
grament, eh?, mirantse’l, lex, dura lex, sense veurehi 
resultats, proporcionalitat, equitat, efecte multiplica
dor... No: és la gran inquisidora del segle XXI, que ni 
els polítics podeu amb ella. Doncs, diem: «Escolta’m, 
quedeuvos tot això. Ja innovarem i farem per la nos
tra part.» Perquè, escolta’m, si hem d’estar als peus del 
cavall d’algú que està per sobre del bé i del mal i no 
vol veure tota la trama, el nus i el desenllaç d’una ac
ció innovadora, doncs, millor deixarho córrer.

La vicepresidenta

Bé, moltes gràcies per la seva intervenció. A continua
ció, passo la paraula al senyor Alberich.

Albert Alberich Llaveria

No m’allargaré tant com l’Ignasi, eh? Ho procuraré. 
A veure, jo crec que hi ha una cosa que és importan
tíssima, perquè és una mica la base, jo crec, del que 
estem parlant, i és tenir molt clar que l’exclusió és un 
procés dinàmic. Quan estem parlant d’exclusió social 
o d’exclusió laboral, vull dir, partim de la pobresa; pe
rò, a partir d’aquí, s’hi van afegint altres desavantatges 
de caire social. És molt fàcil, quan portes tres anys 
aturat..., és difícil no caure en una addicció, en una 
malaltia física, en una malaltia mental, o que qualse
vol d’aquestes et vagi aportant coses, en temes..., aca
bis amb violència de gènere.

De què es tracta, amb aquesta mesura? De què es trac
ta? A què ens dediquem, les entitats que estem aquí? 
A, aquesta espiral, pararla; segurament, amb aquesta 
renda que estem treballant, l’espiral la tallem. Possi
blement, a partir d’allí, per tornar a pujar en l’espiral..., 
és una mica el que demanem, les contraprestacions, 
diguemne com vulguem. Per nosaltres no són con
traprestacions, són camins que hauríem de dissenyar 
i ser capaços de dissenyar, perquè, raonablement, 
aquestes persones puguin tornar a pujar per l’espiral; 
que l’ascensor social que avui va de dalt cap baix, pu
gui tornar a anar de baix cap dalt.

Llavors, el tema de les contraprestacions: per mi, és 
dissenyar, hem de ser capaços de dissenyar. I, per a 
cada col·lectiu, hi pot haver una possibilitat. Arrels es

tà treballant amb tallers, vull dir que estan experimen
tant solucions.

Jo, dintre del «pluriempleo», com l’Ignasi, també sóc 
director de la Fundació Formació i Treball. Us ex
plico una experiència que estem fent amb una entitat 
com Arrels, a Badalona, de gent sense sostre, en pisos 
d’acollida. Estem fent un taller prelaboral. Vam co
mençar amb sis persones, ara estem deu persones. Fa 
un any que vam començar. Aquestes persones tenen 
una beca de cent cinquanta euros. El seu horari és de 
deu a una. Vam començar treballant neteja, puntuali
tat, relació amb els companys, etcètera. Comencen a 
les deu; a les nou del dematí estan a la porta del taller, 
vull dir... I tenen una contraprestació de cent cinquan
ta euros. D’aquestes sis persones inicials que van pas
sar, dues estan ja contractades a l’empresa d’inserció, 
a Formació i Treball; una està per saltar a l’empresa 
ordinària, ja. Possiblement, ens trobarem amb un es
cenari en què l’empresa ordinària pot ser que li pa
gui menys que el que està cobrant a la fundació, però 
aquesta és una realitat.

Estem fent experiències amb petits números, però el 
que estem intentant dir és: «Escolta, amb aquesta ren
da mínima» –jo no sé si hi coincidim– «el que fem és 
aturar l’espiral». Però no ens quedem aquí; vull dir, in
tentemho, dissenyem aquests camins, aquests tallers 
laborals, que poden facilitar aquesta escalabilitat, que 
donin el següent pas cap a la següent... Que l’empresa 
d’inserció sigui el trampolí, que agafin aquestes habi
litats perquè puguin saltar a l’empresa ordinària. Fem 
que l’empresa ordinària també s’impliqui en aquestes 
activitats, que ho podem aconseguir, ho estem aconse
guint; cada un de nosaltres ho estem aconseguint –per 
no estendre’m més en això.

Però, de veritat, jo penso que si tenim aquesta imat
ge «exclusió: l’espiral cap avall», tots ens estem ima
ginant –tots–... Jo estic segur que avui –fa cinc anys 
potser no– tots tenim en el nostre entorn algun cas 
d’aquest procés dinàmic, d’aquesta acumulació de 
des avantatges socials, de desconnexió amb la realitat, 
de desconnexió amb la família, caiguda de les estruc
tures familiars... En fi, no m’hi estendré.

Una mica la història: què podria passar? Quina ha si
gut, una mica, la història amb les rendes mínimes d’in
serció? Ens trobàvem que, una mica, la persona que 
nosaltres contractàvem, que venia de la renda mínima 
d’inserció, en aquell moment l’Administració potser te
nia una percepció de 600, 650, 570 euros, per dirho..., 
entre cometes, «per no fer res», per anar a justificar 
unes entrevistes o pel que fos. En el moment que con
tractàvem a l’empresa d’inserció –i us asseguro que el 
90 per cent i escaig volien ser contractats–, passaven a 
tenir una jornada laboral exigent que es complementa
va amb formacions, passaven a cobrar el conveni –que 
potser, en lloc dels 600 euros i escaig, passaven a ser 
900 euros–, però ningú –o la immensa majoria– es feia 
enrere; aquest era el seu camí, perquè volien treballar. 
I aquesta és la realitat que ens trobem cada dia.

Quina és la incongruència? Quan l’Ignasi ha dit: «Es
colta, passem la renda cap aquí, ja complementarem.» 
A l’Administració, era un chollo, vull dir... I tornem a 
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trobarnos Administració catalana, Administració es
panyola. Què passava, amb aquesta persona? Que dei
xava, l’Administració catalana, d’aportar 600 euros i 
escaig en aquesta persona, l’empresa d’inserció l’aju
dava amb al voltant d’uns 300 euros el mes –vull dir, 
ja ens estalviàvem 300 euros–; nosaltres, aquella per
sona, des del primer dia, quan no era operatiu, quan 
havia de començar l’itinerari, el donàvem d’alta a la 
seguretat social –cotització plena– i cobrava el seu 
conveni. Aquests 300 euros ja els tornàvem a l’Estat, 
a l’Administració; potser era a Madrid, no ho sé. Però 
aquestes coses passen. Nosaltres fèiem...

Home, si anem a fer ara itineraris, pensem en aques
tes coses, siguem eficients. Al final, a nosaltres ens 
era igual; el que ens importava era la persona. Ens era 
igual el que venia d’aquí, el que anava allà o el que..., 
tot això. Però aquests sí que serien els punts on, si vo
leu..., o si volen –perdó–, estem disposats a asseure’ns 
i veure què és el que se’ns acut per poder fer que l’es
piral s’inverteixi.

L’expedient social. A veure, aquest expedient social, 
per nosaltres, s’hauria de completar amb l’eina que se
ria fonamental, que són els itineraris personalitzats. 
Vull dir, nosaltres, això és el que fem: a cada usuari 
nostre, li fem un itinerari. Serà més adient, serem mi
llors, serem pitjors, uns ho farem amb més cura, els 
altres ho farem amb menys, però aquest itinerari és el 
full de ruta d’aquesta persona. Quan jo us plantejava, 
al començament, els dos grups, era una simplificació 
de a qui li podíem exigir unes contrapartides de pas

sar a l’espai laboral ordinari o qui, d’entrada, no era..., 
però això no són grups tancats. La realitat ens diu que 
aquelles persones que estan en aquest grup, sense ocu
pabilitat, amb un tractament adequat són «emplea
bles» al cap de molt poc temps. I persones que estan 
en «empleabilitat», perquè no se’n surten, perquè els 
cau l’estructura familiar, l’estructura social, pel motiu 
que sigui, passen a l’altre grup. No estem posant una 
persona en un calaix.

El que sí que necessitaríem seria, perquè aquesta me
sura de veritat serveixi per portar persones a la vida 
laboral, tenir uns quants calaixos: el taller prelaboral, 
que tingui una cobertura legal, que sapiguem quins en 
són els objectius; que hi hagi casos d’èxit, vull dir, que 
els usuaris d’Arrels puguin veure que aquella persona 
se’n va a treballar a una empresa, que té un estímul, 
etcètera.

No sé si hi havia alguna cosa més.

La vicepresidenta

Bé, moltes gràcies per les seves intervencions, i, so
bretot, per les seves aportacions al debat, que ajudaran 
a reflexionar i a prendre les millors decisions als nos
tres diputats i diputades. Moltes gràcies novament per 
la seva atenció, i bona tarda.

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de nou del vespre i un minut.
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