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Desposseïts 
als llimbs

La Generalitat no abona la 
renda mínima a persones que 
tenen l’ajuda reconeguda  

TONI SUST
BARCELONA

F
ins no fa no gaire, una perso-
na cobrava la renda mínima 
d’inserció (RMI) o no la co-
brava. Ara és diferent. Hi ha 

els que cobren la prestació, els que 
no la cobren i els que tenint dret a 
fer-ho no perceben ni un euro. En 
aquests moments, moltes persones 
que han vist reconegut el dret a 
comptar amb l’ajuda no cobren. Per-
què no hi ha diners. Ara mateix, 
molts, com Ana López o Juan López, 
que tenen dret a una quantitat, no la 
perceben. Per desgràcia, no són ca-
sos aïllats. Proliferen des que el Go-
vern català va reformar la RMI, 
l’agost del 2011, amb el propòsit 
d’estalviar diners, encara que l’anun-
ciat a bombo i platerets era comba-
tre el frau. Però, segons la visió de 
gent amb tant de crèdit com els res-
ponsables de les entitats socials, el 
frau no s’ha acreditat mai.
 Aquest diari ha contactat amb 
tres titulars de la RMI que han vis-
cut experiències semblants, enca-
ra que diferents. Tots tres han sor-
tit de la prestació o l’han vist reduï-
da per circumstàncies temporals o a 
causa d’un error. I tots tres han tin-
gut problemes per tornar a cobrar el 
que cobraven abans. Problemes ro-
tunds. És el cas de Juan López, que 
té 42 anys. Des de jove va tenir fei-
nes poc qualificades: «Sempre he si-
gut mosso de magatzem». En un mo-
ment determinat es va quedar sense 
feina i complia els requisits per co-
brar la renda mínima. El 2009, rebia 
410 euros mensuals.

DE L’OCUPACIÓ A LA SOL·LICITUD / El 2010 
no va ser, en teoria, el seu pijtor any. 
Va treballar un mes a H&M i sis a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet. A par-
tir d’aquell moment, va cobrar l’atur 
durant mig any. I després va rebre 
l’ajuda per a desocupats que esgoten 
el subsidi. La veritat és que al Juan li 
costa recordar quantitats i períodes. 
Sembla cansat, cansat de no poder 
fer res: «Em llevo i vaig enviant sol-
licituds. Vaig a buscar el dinar [en un 
alberg li donen aliments per dinar i 
sopar]. Dino i torno a enviar sol-
licituds». El Juan no està en la pitjor 
de les situacions, perquè pot aconse-
guir menjar gratis i perquè la seva 
germana paga els serveis del pis. Per-

què almenys compta amb una viven-
da. Però més enllà d’això no té ni un 
euro. I això és especialment sagnant, 
perquè hauria d’estar cobrant la 
RMI des del desembre del 2011. Però 
ja no hi ha diners.
 «La renda mínima ha deixat de 
ser un recurs». És una frase tremen-
dament significativa en boca de 
Laura Gavilán, treballadora social de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet. El que 
Gavilán vol dir és que abans, quan es 
trobava amb algú en situació de di-
ficultat, tenia sentit sol·licitar que 
cobrés la renda mínima. Ara, diu, 
que l’hi reconeguin no impedirà 
que passi uns quants mesos sense 
cobrar, i això vol dir que no veurà re-
soltes les seves necessitats bàsiques. 
Que, de fet, vindria a ser l’objectiu 
principal de la RMI com a concep-
te. Fa un any que aquesta treballa-
dora social va començar a trobar-se 
amb aquesta situació. Que gent com 
el Juan tingui el plàcet però no els 
diners. «Aquesta gent ha de viure», 
subratlla. L’ajuntament, diu, s’ha 
vist obligat a augmentar ajudes i, en-
tre altres aspectes, a pagar factures 
d’electricitat i altres serveis de molts 
dels seus ciutadans. 
 Una situació semblant està vivint 
Ana López, de 45 anys i veïna de Mal-
grat de Mar (Maresme). Ella vivia so-
la i cobrava 459 euros en concepte 
de RMI, fins que se’n va anar a viu-
re amb la seva mare. La Generalitat 
la va informar que al conviure amb 
una familiar amb ingressos (la pen-
sió de viudetat), ella veuria reduïda 
la quantitat que cobrava com a ren-
da mínima d’inserció. I van passar a 
pagar-li 125 euros mensuals. Al cap 
del temps, l’Ana i la seva mare van 
posar fi a la seva convivència. «Vaig 
llogar una habitació, que és on visc 
actualment, però no m’han tornat 
l’ajuda». La dona ha reclamat a l’Ad-
ministració catalana el seu dret a 
tornar a cobrar la quantitat que per-
cebia abans d’anar a viure amb la se-
va mare.

PENDENT DE NÒMINA / Es va empadro-
nar al seu nou domicili i el municipi 
va enviar a la Generalitat un infor-
me social que detallava la seva situa-
ció i per què hauria de veure incre-
mentada la seva prestació. Ara ma-
teix no és fàcil per al treballador 
social d’un ajuntament respondre 

Els treballadors socials 
afirmen que la reforma de 
l’ajuda va originar el problema

per què no s’estan pagant les RMI. 
Perquè a ells no se’ls dóna una expli-
cació especial sobre aquest punt. Ho 
explica Gavilán i també Carme Font, 
treballadora social de l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar i referent de l’Ana. 
Ella es va encarregar d’enviar l’infor-
me i sosté que no hi ha dubte que 
l’Ana hauria de cobrar més. Amb el 
que té ara, revela, amb prou feines 
pot pagar l’habitació. No és una reve-
lació d’envergadura, perquè 125 eu-
ros no donen per gaire. Però convé 
recordar-ho, perquè s’ha instal·lat la 
impressió que els subsidis són un lu-
xe i cobrar alguna cosa, un miracle.

 «Preguntes quan cobrarà i et di-
uen: ‘No t’ho puc dir’. Que quan 
s’acaben els diners per pagar cada 
mes, el que queda fora, queda fora», 
explica Font. «Aproven la concessió 
de la renda mínima i aquesta queda 
pendent de nòmina fins que hi ha-
gi diners», relata Gavilán. Aquesta, 
com la seva col·lega de Malgrat de 
Mar, va començar a notar que tot es 
complicava fa un any. En aquell mo-
ment va aflorar l’efecte de la refor-
ma empresa amb gran estrèpit per 
part del conseller d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat, Francesc 
Xavier Mena. H

el cas de Zaida

Assegurança 
de defunció 
anotada com 
a ingrés atípic
A vegades la vida és dura i alhora 
grotesca. És el cas de Zaida (que 
no es diu Zaida però vol preser-
var la seva identitat), una mar-
roquina resident a l’Hospitalet 
que passa per una època nefasta. 
A principis d’estiu el seu marit va 
morir d’una greu malaltia. El ma-
trimoni havia tingut quatre fills, 
que depenen de la dona. El seu 
cas l’explica la treballadora soci-
al Laura Gavilán: «El marit era tre-
ballador autònom de la construc-
ció». Tenia ingressos regulars que 
li van permetre comprar una vi-
venda. O, més ben dit, firmar una 
hipoteca.
 A l’emmalaltir, va deixar de 
treballar i els diners va comen-
çar a escassejar fins a esgotar-se. 
A Zaida li van concedir la renda 
mínima. Com a mare de quatre 
fills, li corresponia el màxim, 640 
euros. Al morir el marit, es va ac-
tivar una assegurança que havia 
contractat amb l’entitat bancària 
corresponent per reduir la hipo-
teca en el supòsit de la mort d’un 
dels cònjuges. La quantitat va ser 
de 40.000 euros, retallats de la hi-
poteca pendent. Però aquells di-
ners van seguir la ruta habitual: 
de l’entitat bancària van passar 
al compte de Zaida, i d’allà, el ma-
teix dia, a rebaixar la hipoteca. 
El sistema va detectar l’ingrés al 
compte i, immediatament, la RMI 
de la dona va ser extingida al juli-
ol. No suspesa a falta de més com-
provacions. Extingida. Diu Gavi-
lán que van protestar, que van ex-
plicar què havia passat. Fins i tot 
van haver d’acreditar que tracta-
va bé els seus fills. Zaida torna a 
comptar amb l’aprovació per co-
brar la renda. Però està pendent 
de nòmina. No cobra des del juli-
ol. No sap quan cobrarà.

Ana López
MALGRAT DE MAR

«Vaig perdre la major part de 
l’ajuda al tornar amb la meva 
mare. Ara visc sola en una 
habitació, però no me l’han tornat»

Juan López
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

«Em llevo i vaig enviant 
sol·licituds. Vaig a buscar el 
dinar [en un alberg]. Dino i 
torno a enviar sol·licituds»



PARTIDA 
GASTADA 1 El Govern català va esgotar al 

setembre el pressupost de renda 
mínima previst per a tot l’any.

2 La Generalitat ha d’afegir més 
de 20 milions que havia anunciat 
que anirien a crear ocupació.

3 23.353 persones van percebre 
el mes passat a Catalunya la RMI, 
per un import mitjà de 451 euros.
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JULIO CARBÓ / ELISENDA PONS

LA LLUITA CONTRA LA POBRESA

Una cosa és parlar de la pobresa i 
una altra ser a la trinxera de com-
bat. Al camp de batalla social, els 
primers a calar-se la baioneta en la 
primera línia són els treballadors 
socials. Ells contacten amb les per-
sones que demanen la renda míni-
ma i les que en  malviuen. Per tant, 
és aquest col·lectiu el que millor 
pot parlar de la situació que viuen 
els titulars de la prestació i els que 
la perden.
 El Col·legi de Treball Social de 
Catalunya té molt clar que la via 
que s’ha pres amb la RMI no és la 
que s’hauria d’haver agafat. Ho 
afirmen els seus representants so-
bre el terreny i ho diu la seva dega-
na, Núria Carrera, que és contun-
dent: «L’usuari no rep una resposta 
ni eficaç, ni eficient, ni òptima per 
part de la Generalitat». Els proble-
mes denunciats per Carrera i pel 
col·legi són clars. Entre els que es-
peren una resolució sobre la ren-
da mínima, assenyalen tres grups: 
els que esperen resposta a una sol-
licitud nova o de modificació de 
l’import que reben; els que han es-
tat suspesos per haver aconseguit 
una feina i al perdre-la tornen a sol-
licitar l’ajuda, i els que han estat 
suspesos a causa d’un error de la 
Generalitat.
 Carrera recorda que el canvi de 
normativa comporta moltes limi-
tacions. D’entrada, critica que se 
sostingui que la prestació ha de 
ser per a persones en dificultats de 
perfil social i no laboral, ja que al 
final poden confluir en una situ-
ació similar. També qüestiona el 
fet incontestable que s’acaba casti-
gant el que intenta sobreviure pels 
seus mitjans: com que es tenen en 

compte els ingressos dels 12 mesos 
previs a la sol·licitud, haver treba-
llat penalitza en alguns casos. Cri-
tica així mateix que es limiti la par-
tida econòmica de la RMI pel risc 
que així es deixi molta gent despro-
tegida.
 Encara que ella no ho esmen-
ta, és probable que ara mateix un 
titular de la RMI que accepti una 
feina d’un mes estigui posant en 
perill la seva ajuda. Perquè la nor-
ma és que el titular que surt de la 
prestació difícilment aconsegueix 
recuperar-la. Carrera subratlla la 
indefensió de les persones que de-
manen la renda mínima i recorda 

T. S.
BARCELONA

«Ni eficient
ni eficaç»
El Col·legi de Treball Social critica la 
gestió de la renda mínima de la Generalitat 

que compten amb poques sortides 
quan es troben amb el cop de por-
ta de l’Administració pública: «Els 
queda formular una queixa a tra-
vés del Síndic de Greuges o posar 
un recurs a la Generalitat».

Cartes de Ribó

I és veritat que el Síndic de Greu-
ges, Rafael Ribó, ha rebut nombro-
ses queixes. Ha instat per carta el 
conseller d’Empresa i Ocupació, 
Francesc Xavier Mena, a acabar 
amb el fet que persones que hau-
rien de cobrar la renda mínima no 
la percebin i no sàpiguen per què. 
Ribó ha denunciat en altres cartes 
«actuacions incorrectes o sense 
les garanties necessàries». H

Núria Carrera 
critica que es 
limiti la partida 
de la RMI pel risc 
de desprotecció
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El contrasentit
d’una exclusió

D
es que el Govern de la Ge-
neralitat va aprovar l’úl-
tim decret de reforma 
de la renda mínima d’in-

serció (RMI), l’agost del 2011, el 
programa ens ha portat a una greu 
situació de col·lapse, endarreri-
ments i desatenció a persones vul-
nerables. Les noves condicions 
d’accés les han expulsat del pro-
grama i la vinculació d’aquest pro-
grama a una partida pressupostà-
ria tancada –que, segons sembla, 
s’ha esgotat– comporta de facto la 
pèrdua del dret subjectiu de qual-
sevol persona a disposar d’uns in-
gressos mínims per subsistir.
 El fet que no s’hagi previst cap 
altre recurs o programa per als ex-
closos ens està portant a situaci-
ons extremes de desemparament 
i pobresa, alarmants en una socie-
tat que diu que preserva l’Estat del 
benestar. La RMI és l’última baula 
del sistema de protecció social, i 
reduir les possibilitats d’accedir-

hi només és acceptable si existei-
xen alternatives que permetin as-
segurar alguna mena de prestació 
per viure dignament.
 El Govern ha decidit centralit-
zar el programa al Departament  
d’Empresa i Ocupació amb el pro-
pòsit de millorar la gestió, unifi-
car els expedients i clarificar els 
col·lectius beneficiaris. Encara que 
no és el que passa en l’actualitat, 
sembla que en un futur es pretén 

destinar l’ajuda de manera exclu-
siva als perfils amb més possibi-
litats d’inserció laboral. Una de-
cisió que, automàticament, plan-
teja un problema en relació amb 
els col·lectius amb més dificultats 
competencials i formatives, que 
quedaran exclosos de l’ajuda. El 
mercat laboral no els integrarà 
perquè requereixen processos de 
suport i seguiment llargs i difícils 
que, en general, assumeixen les 
entitats socials. 
 En la pròxima legislatura els 
partits polítics hauran de com-
plir el seu compromís amb el sec-
tor social de reformar la llei de 
la RMI, i ens agradaria que, jun-
tament amb la nova proposta, no 
s’oblidessin de donar resposta a 
totes les persones que no tenen in-
gressos. Una bona opció seria com-
plir l’article 24.3 de l’Estatut de 
Catalunya, que diu que tota per-
sona o família que es trobi en si-
tuació de pobresa té dret a accedir 

Anàlisi
Teresa Crespo
PRESIDENTA D’ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL

Si es prima l’ajuda
als que poden tornar 
al mercat laboral
s’agreuja la situació 
dels col·lectius amb 
una pitjor formació

a una renda que asseguri els mí-
nims necessaris per a una vida dig-
na. A la pràctica, la renda mínima 
d’inserció no es pot deslligar de 
la promulgació d’una nova llei de 
renda garantida de ciutadania.
 La falta de liquiditat i els pro-
blemes de tresoreria no poden 
convertir-se en argument per jus-
tificar la reducció dels drets so-
cials. Les administracions han 
d’afrontar la inversió necessària 
per combatre i prevenir la pobre-
sa, i això passa per incrementar 
els ingressos amb una fiscalitat 
més justa i redistributiva. Al mar-
ge del difícil moment que estem 
vivint, no podem acceptar l’incre-
ment de les desigualtats, ni una 
pobresa cada dia més severa i ge-
neralitzada. Per solidaritat i per 
evitar mals pitjors en un futur, 
hem d’invertir avui en polítiques 
socials; si no ho fem, el cost econò-
mic i social serà molt superior en 
els pròxims anys. H

El PSC, ERC i ICV exigeixen que 
el Govern comparegui per la RMI

TONI SUST
BARCELONA

L’
oposició vol una explica-
ció del Govern al conèi-
xer que després de pagar 
la nòmina de setembre 

de la renda mínima d’inserció (RMI) 
pràcticament ha esgotat el pressu-

L’Executiu admet que 
haurà de pagar amb 
diners amb què havia 
de crear ocupació

Els partits forcen 
convocar la diputació 
permanent de la 
Cambra catalana

post fixat per a la prestació en els 
pressupostos de la Generalitat del 
2012: 100 milions d’euros. El PSC, 
ICV-EUiA i ERC es van posar ahir 
d’acord per forçar la reunió de la di-
putació permanent del Parlament, 
el màxim òrgan representatiu del 
Parlament entre legislatures, amb 

l’objectiu que voti sobre la possible 
compareixença de l’Executiu català 
per parlar de la situació de la RMI. 
«Parlem de les persones que ho estan 
passant pitjor, i no es pot amagar so-
ta una estelada», va afirmar la dipu-
tada del PSC Eva Granados, que va re-
cordar que el conseller d’Empresa i 
Ocupació, Francesc Xavier Mena, li 
va etzibar mesos enrere que no esta-
ven retallant la RMI perquè aconse-
guirien que 6.000 dels seus titulars 
sortissin del programa per la via de 
trobar feina. L’ecosocialista Dolors 
Camats va afirmar: «Avui, gràcies a 

CiU, els catalans rics són més rics, i 
els pobres, més pobres. És cert que hi 
ha menys diners, però els que arri-
ben estan mal repartits». «Ens sem-
bla esgarrifós i indecent que el Go-
vern no doni la cara ¿On són Mena i 
Cleries?», va afegir Camats sobre els 
titulars d’Empresa i Ocupació i Ben-
estar Social i Família.
 La petició dels tres partits de 
l’oposició garanteix que es convo-
qui la diputació permanent, però 
com que està previst que aquesta es 
reuneixi el dia 19, d’aquí una setma-
na, per a l’aprovació d’un decret, es 

podria aprofitar la jornada per abor-
dar també la qüestió de la RMI.
 Mentrestant, el Govern no es va 
pronunciar obertament sobre la si-
tuació de la RMI ni del trasllat de 
funcionaris de Benestar a Empre-
sa d’aquí dues setmanes. La idea, se-
gons fonts del programa de la RMI, 
és que aquest, que avui depèn de 
la direcció general d’Empresa, pas-
si a fer-ho del Servei d’Ocupació de 
Catalunya l’1 de gener del 2013.

PRESSUPOST «NO ESGOTAT» / Però fonts 
d’Empresa sí que van parlar, en con-
cret per informar a Europa Press que 
no consideren esgotada la partida 
de la renda mínima i que aquesta pu-
ja en realitat a 130 milions d’euros i 
no a 100 milions. Les mateixes fonts 
van insistir a dir que la RMI compta-
va amb dues partides, la de 100 mili-
ons i una de 30 milions prevista per 
aconseguir l’ocupació dels titulars 
de l’ajuda.
 I aquesta és exactament l’argú-
cia. El Govern d’Artur Mas va assegu-
rar que es proposava aconseguir una 
reforma de la RMI que propiciés que 
els que estan en el programa acon-
seguissin sortir-ne, al marge d’aca-
bar amb un frau que no s’ha demos-
trat però que al ser denunciat va ca-
lar en part de la societat catalana. Al 
gener, Mena va xifrar en 18.000 els 
titulars que cobrarien la prestació a 
finals del 2012. Però l’objectiu no es 
va aconseguir. 
 Les dades que va avançar EL PERI-
ÓDICO dimecres passat sobre l’evo-
lució de titulars en els últims deu 
mesos revelen que el nombre gaire-
bé no s’ha modificat, i quan ho ha fet, 
ha estat a l’alça, excepte al setembre, 
que es va reduir en un miler, fins als 
23.353 titulars. De gener a agost, la 
llista de persones que cobraven la 
prestació va créixer en petites pro-
porcions, de 24.311 a 24.451. El pla 
d’ocupació anunciat per Mena no va 
tenir efecte o no es va posar en pràc-
tica: ni es va col·locar a ningú ni es va 
gastar un euro. Els 30 milions servi-
ran per pagar la renda. Gairebé com 
abans, quan la partida era oberta i 
s’afegien diners al Pirmi en funció de 
la demanda. H

33 Cua de persones davant la seu de Benestar Social per la renda mínima d’inserció l’agost del 2011, quan es va reformar la prestació.

DANNY CAMINAL


