
20 societat DIMECRES, 31 D’OCTUBRE DEL 2012 ara

El conseller d’Empresa i Ocupació,
Francesc Xavier Mena, assegura al
Parlament que tothom que hi té
dret rep la renda mínima d’inser-
ció. Garanteix que hi ha pressu-
post per pagar fins a final d’any.

grama” i que a més “la gent que vol
entrar-hi no pot, tot i que càpiga per
aquesta porta més petita”. Herrera
va ser el més bel·ligerant i va acusar
el Govern d’“insensibilitat social”,
mentre que el president del grup
d’ERC, Joan Puigcercós, es va su-
mar a les crítiques dient que “les xi-
fres no quadren”, però es va mostrar
comprensiu amb “les dificultats que
viu el Govern”.

Les entitats socials tampoc van
quedar satisfetes amb les explicaci-
ons del Govern. La plataforma Enti-
tats Catalanes d’Acció Social va in-
sistir en un comunicat que “cal
abordar amb urgència el col·lapse
del programa”, i va detallar que “ac-
tualment no s’han resolt les sol·lici-
tuds del 2011, s’acumulen expedi-
ents aprovats pendents de nòmina
que no reben cap ajut malgrat tenir
reconegut el compliment dels requi-
sits i només s’hi incorporen casos
d’extrema necessitat”. La presiden-
ta de la Taula d’Entitats del Tercer

Sector Social, Àngels Guiteras, va la-
mentar la falta de transparència i va
posar l’accent en el fet que Mena no
va quantificar la llista d’espera.

Pressupost garantit
Pel que fa al possible esgotament del
pressupost, Mena va reconèixer que
al setembre ja s’havien gastat 98,5
milions dels 100 milions de la par-
tida inicial, que no es podia ampliar,
però va afegir que la xifra global en
aquest àmbit era de 130 milions, i
que ara es recorrerà als 30 milions
addicionals. L’oposició va subratllar
que aquesta quantitat era d’una par-
tida diferent per a programes d’in-
serció laboral, i que si ara estan dis-
ponibles és perquè no s’han fet
aquests programes.

També va comparèixer al Parla-
ment el conseller de Benestar, Josep
Lluís Cleries, que va recordar que el
seu departament ja no gestiona
l’ajut i va declinar comentar el com-
pliment del programa.e
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BARCELONA. L’atur i la pobresa
augmenten, però el nombre de per-
sones que reben la renda mínima
d’inserció, l’antic PIRMI, disminu-
eix. L’estiu de l’any passat el Govern
va aprovar una reforma de la llei
que va endurir els criteris d’accés a
aquesta renda, cosa que va fer que
a finals del 2011 hi hagués 4.521 per-
ceptors menys que a finals del 2010.
Des de principi d’any hi ha 958 per-
ceptors menys.

Segons va revelar ahir al Parla-
ment el conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Francesc Xavier Mena, du-
rant aquests mesos hi ha hagut
8.624 baixes, de les quals el 30% han
estat perquè el perceptor ha trobat
feina, però tan sols 7.666 altes. Una
diferència xocant que l’oposició i les
entitats socials fa mesos que atribu-
eixen a un col·lapse en l’accés, cosa
que ahir Mena va desmentir.

“Totes les sol·licituds són ate-
ses”, va recalcar el conseller, que va
pronosticar que “a final d’any
s’haurà fet net de la cua que hi ha”.
Sobre la quantitat de persones que
estan en aquesta situació d’espera,
Mena no va voler detallar-ne la xi-
fra, però va donar a entendre que
no té res a veure amb les que dóna
l’oposició. “No sé d’on treu aques-
tes xifres”, va dir a la diputada soci-
alista Eva Granados.

Els més crítics es reafirmen
El PSC fa mesos que denuncia que hi
ha 10.000 persones que haurien de
rebre la prestació i no la reben, una
xifra en què Granados va tornar a in-
sistir ahir. El president del grup
d’ICV-EUiA, Joan Herrera, també
va citar aquesta xifra, i va denunciar
que hi ha persones rebutjades per si-
lenci administratiu, milers de casos
en espera i alguns ja aprovats que
encara no cobren.

Granados va denunciar, en refe-
rència a la reforma i al col·lapse pos-
terior, que el Govern “ha fet la por-
ta més petita i expulsa gent del pro-

BENESTAR

El Govern nega que existeixi col·lapse i
restriccions en l’accés a la renda mínima

Oposició i entitats socials insisteixen que hi ha persones que compleixen els requisits i no cobren

Dues visions oposades de l’antic PIRMI
Les frases

Francesc Xavier Mena
CONSELLER D’EMPRESA I OCUPACIÓ

“Totes les sol·licituds són
ateses. No sé d’on treuen
aquestes xifres [sobre el
col·lapse que denuncia el PSC]”

Eva Granados
DIPUTADA DEL PSC

“Ha fet la porta més petita.
La gent que hi vol entrar
no pot, tot i que càpiga per
aquesta porta més petita”

Joan Herrera
PRESIDENT DEL GRUP D’ICV-EUIA

“El que està passant expressa
el pitjor pecat que pot tenir
un govern en aquests temps,
que és insensibilitat social”

Joan Puigcercós
PRESIDENT DEL GRUP D’ERC

“Som conscients de
la dificultat en què es troba
el Govern, però les xifres
no quadren”

23.806
Perceptors de la renda mínima
d’inserció el 30 de setembre

El nombre de perceptors va caure
de 30.284 a 24.765 entre finals del
2010 i finals del 2011, i ha seguit
baixant enguany, segons les xifres
d’altes i baixes del Govern.

L’evolució negativa i el
ball de xifres de Mena

62.184
Persones beneficiades
comptant tota la unitat familiar

En explicar l’evolució negativa, el
conseller Mena va donar xifres de
perceptors, més baixes. En citar el
total, però, va utilitzar la xifra de
tots els beneficiaris, molt més alta.

Calaix
El Govern diu
que queden
31,5 milions
que permeten
pagar fins a
final d’any

EL GOVERN, QÜESTIONAT
El conseller d’Empresa i

Ocupació, Francesc Xavier
Mena, i el de Benestar Social i
Família, Josep Lluís Cleries,

ahir al Parlament. PERE VIRGILI


