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La Renda Mínima
La Renda Mínima és un dret recollit a l'Estatut del 2006, que es van deixar de «raspallar» a
Madrid. Però per establir un mínim vital garantit, cal fixar un criteri, preveure contraprestacions, fer
formació, una bona base de dades per valorar el total de contraprestacions rebudes i evitar
iniquitats. Les contraprestacions es veuen molt necessàries, i així ho demana el mateix
coordinador de la Creu Roja.
En aquests moments, hi ha engegada una recollida de signatures per tal de presentar una ILP en
aquest sentit, i molts ciutadans hi estem participant. Una de les coses que han demanat els
mateixos promotors és que els grups polítics no els prenguin el lideratge. Més perjudicial encara
que usurpar el lideratge, és fer-ne utilització política, i hem vist ja diversos episodis en aquest
sentit: és el cas de la presentació d'una proposició al Parlament o de mocions als ens locals
només per obtenir un titular en els mitjans de comunicació.
Donada la urgència de la situació actual, Esquerra Republicana ha presentat diverses
proposicions al Parlament per lluitar contra la manca d'aliments d'infants i de famílies senceres,
contra el tall de subministraments bàsics, o contra els desnonaments. Sense obviar la causa que
ens impedeix abordar amb suficiència econòmica aquestes mesures o la mateixa Renda Mínima
de Ciutadania.
Crec que hauríem de concebre com un tot la prestació d'atur i la Renda Mínima, amb vista al nou
estat que estem construint: la pobresa estructural que ha de rebre serveis socials, i la nova
pobresa, estimulada pel neoliberalisme ferotge que va abocant més i més ciutadans a l'atur.
Esquerra Republicana té un model propi elaborat de fa temps, i estem treballant per donar-lo a
conèixer: és un model universal, integral (estructural i laboral), amb un únic òrgan de gestió que
sigui individualitzat, que avaluï i faci el sistema eficient. També preveu una finestreta única i
programes d'inserció individualitzat.
La ILP que es presentarà al Parlament donarà l'oportunitat per debatre i aconseguir un model de
Renda Mínima, objectiu del nou Estat català, que sigui útil i ajudi els més desvalguts en la nova
República Catalana i durant la curta transició que ens hi està portant.
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