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Garantim la renda 

A
provada només un dies abans del inici de la campa~ 
nya pel referèndum, sorprèn la unanimitat del Parla
ment i l'escassedat de reflexions critique . Potser per 
a mala consciència que uneix polities i economistes 

sobre aquesta sortida de la crisi, que deixa una societat més des" 
jgual, més empobrida i més precària malgratla milloJadeto1:$ els 
indícadors macroeconòmics. Par)em de la renda garantida de 
ciutadania. 

Davant la inipotència per la manca d'una sortida sana i robus
ta de la crisi, es busca la solució en més assistència pública i 
s'ob:reunaviaconceptual peravançarcap al panegíric.d'unaren
damwima garantida de caràcter universal.l ~ònomés quanta 
sis anys se'ns deia que-les migrades prestacions del Pirmi eren 
insostenibles i que caliaferneteja, perquè moltes es cobraven de 
forma fraudulenta Ara, si Montoro no ens ho impedeix, aug
mentarem substancialment els imports i ampliarem els supòsits 
per rebre aquestes noves- prestacions públiques, que alguns 
s'han afanyat a qualificar de nou dret social. Recordem que les 
prestacions per dependència van ser el darrer "nou dret social" 
implantataEspanyai tots sabem de les limitacions i les dificul
tats per fer efectives les ajudes promeses. 

La necessitat d'atendre situacions d'emergència social no ens 
ha de fer oblidar que subsisteixen tots els dubtés sobre si subsidi-O 
ar una part significativa de la societat durant amplis períodes no 
pot generar una acomodació a les ajudes públiques que desin
centivi l'esforç de superació dels ciutadans i Tefo~ci l'enquista
mentd'àmplies capes de la població en la pobresa. Es certgue les 
noves jJrestacionss'incrementensi el receptor assisteix acurS6s 

Catalunya necessita 
urgentment poder 
disposar dels recursos 

de formació ocupacional, 
però la diferència no sembla 
prou significativa per mou
re gaires voluntats. Es troba 
a faltar un compromís prou 
explícit del legislador a do-o 
tar-se de recursos per pres-
tar un suport i un seguiment 

prou complet de l'evolució de les persones i les famílies que re
ben la nova prestació i veure en quina mesura els ajuda, o no, a 
sortir del pou de la pobresa l amb els resultats obtinguts en tres o 
quatre anys, tornar-se a plantejar si aquest és el CaDÚ correcte i 
en quina mesura cal corregir-lo o reenfocar-Io. .., ..... 

o Però el més.importantés dir-li a lasocietatque hihaproume
canismes perquè la sortida de la crisi sigui més:favorabJe -per a 
tothom Des d'establir un salari mínim equivalent al dels nostres 
veïns europeQs fins a eliminar de la refoqna laboral el punt que 
permet a les empreses multiservei tenir convenis propis i molt 
inferiors als vigents al sector, que generen retribuciOllS de misè
ria en activitats com l'hostaleria O revertir el 28% de.fracàs es
colar metropolità que vam patir durant els anys més intensos de 
l'allau immigratòria Catalunya necessita urgentment poder 
disposar dels recursos i de la capacitat per modificar aquestes i 
moltes altres normatives perquè ben aviat la nostra economia 
pugui garantir una renda digna per a tothom .amb el menor 
volum d'assistència pública possible. 
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