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ALTERNATIVES A UNA PRESTACIÓ RETALLADA

Les entitats socials reclamen que 
es creï una renda de subsistència

TONI SUST
BARCELONA

L
es entitats socials fa temps 
que demanen al Govern ca-
talà que es plantegi una re-
visió de la renda mínima 

d’inserció (RMI) i que no es limiti 
a disminuir el nombre de titulars 
d’aquesta prestació per falta de di-
ners. Entitats Catalanes d’Acció So-
cial (ECAS), que agrupa 85 organit-
zacions, es va cansar d’esperar una 
decisió de l’Executiu català i va im-
pulsar un estudi sobre la matèria.  
Entre altres motius, pel fet evident 
que en aquests moments, per prime-
ra vegada, persones que reuneixen 
els requisits per percebre la RMI no 

Un informe recorda 
que reduir la despesa 
social suposa un cost 
superior a llarg termini

ECAS proposa el 
subsidi per als exclosos 
de la RMI sense altres 
ajudes públiques

la cobren, i que algunes d’elles no 
tenen cap ajuda alternativa. Tenint 
en compte que les últimes dècades a 
Catalunya s’ha procurat no abando-
nar aquestes persones, l’ECAS con-
sidera imprescindible buscar solu-
cions.
 Les principals conclusions del 
text, que ha estat entregat al Govern 
i als partits amb representació al 
Parlament, apunten que la contun-
dent reforma de la RMI amb l’únic 
objectiu de reduir-ne el nombre de 
titulars ha d’anar seguida de mesu-
res complementàries. L’ECAS recor-
da que deixar d’invertir en despesa 
social podria provocar a la llarga un 
cost més elevat per recuperar perso-
nes en fallida econòmica, i proposa 
implantar l’anomenada renda bàsi-
ca de subsistència, prevista en l’Esta-
tut, per a les persones que no perce-
ben cap prestació i que no tenen cap 
ingrés. 

TRES SUPÒSITS / La renda pujaria a gai-
rebé 8.000 euros anuals i no obliga-
ria a cap contraprestació. Estaria di-
rigida a tres grups. El primer, perso-
nes de més de 60 anys fins que arribi 
l’edat de jubilació i passin a cobrar la 
pensió corresponent. En segon lloc, 

per a desocupats que busquen feina. 
En aquest cas, la renda es reduiria ai-
xí que el titular trobés una feina re-
munerada, i s’extingiria quan el sou 
superés l’ajuda. A més, l’ECAS pro-
posa bonificacions per incentivar la 
inserció laboral, que es concretarien 
en descomptes de les càrregues en 
concepte de seguretat social i l’IRPF. 
El tercer grup que rebria la renda de 
subsistència és el de les mestresses 
de casa de famílies sense ingressos 
la tasca de les quals, privada, no s’ha 
vist mai reconeguda.

LABORAL I SOCIAL / Les entitats socials 
també subratllen la necessitat de fo-
mentar la inserció laboral i dema-
nen que no se separi la gestió dels 
casos d’exclusió laboral dels de 
l’anomenada social. Aquesta dife-
renciació va servir per deixar fora 
de la renda mínima d’inserció els 
aturats de llarga durada davant el 
temor que, després d’esgotar el sub-
sidi de desocupació, causesin el col-
lapse de la renda mínima d’inserció, 
ja que la Generalitat no tenia recur-
sos per assumir tantes prestacions. 
Les entitats recorden que un cas de 
RMI laboral pot acabar sent-ho d’ex-
clusió social. H

J Les entitats socials inclouen 
en el seu informe una petita 
anàlisi sobre com es podria 
afrontar econòmicament la 
renda de subsistència, que a la 
vista de la situació actual sembla 
procedent. ECAS assenyala 
dues vies: la impositiva i la de la 
coresponsabilitat.

J La primera via no té secret: 
les entitats constaten que «hi 
ha una important concentració 
de diners» i advoquen per «una 
càrrega impositiva específica 
sobre les grans fortunes per 
cobrir aquest mínim vital 
de la població». La via de la 
coresponsabilitat «passaria 
per crear un fons de solidaritat 
vinculat a la llei de mecenatge 
i les exempcions fiscals 
destinades a cobrir aquesta 
despesa».

UNA PUJADA 
D’IMPOSTOS

finançament L’implant d’una retina electròni-
ca ha aconseguit restaurar part 
de la visió de dos homes britànics 
que patien ceguesa total a causa 
d’una malaltia degenerativa, la 
retinitis pigmentària, segons van 
descriure ahir els responsables 
del test. Amb anterioritat a Ale-
manya ja se n’havien fet diverses 
proves.
 Cirurgians del King’s Colle-
ge Hospital de Londres van im-
plantar darrere de la retina dels 
pacients un microxip de tot just 
tres mil·límetres que transforma 
la llum que penetra en el globus 
ocular en impulsos elèctrics que 
el cervell és capaç de reconèixer. 
La retina electrònica té 1.500 dío-
des fotosensibles que actuen com 
els píxels d’una imatge digital i 
transmeten aquesta informació 
a través del nervi òptic, al qual es-
tan connectats.
     Segons la descripció que van fer 
els mateixos pacients sobre la se-
va experiència, el dispositiu els 
permet percebre «flaixos de llum» 
i els facilita veure objectes de co-
lor blanc sobre fons negre. H

IMPLANT BRITÀNIC

Una ‘retina’ 
electrònica 
restaura part 
de la vista
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