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Coses de la vida SOCIETAT
Prestacions contra l’exclusió

Renda (poc)  
garantida

TERESA PÉREZ 
BARCELONA

L
a renda garantida de ciuta-
dania (RGC), presentada 
com l’èxit estrella de l’an-
terior legislatura del Parla-

ment de Catalunya i que pretenia 
auxiliar famílies en risc d’exclusió, 
està demostrant que està poc ga-
rantida si es jutja per l’escàs nom-
bre de nous beneficiaris i l’elevada 
xifra de casos denegats. Des del se-
tembre, vuit mesos després de la 
implantació, només s’han aprovat 
1.500 noves sol·licituds, segons les 
dades facilitades per la Conselleria 
de Treball en l’última reunió amb 
la comissió promotora de la RGC. 

La lentitud en la tramitació (no-
més s’han resolt el 5% de les petici-

La Conselleria de Treball només 
concedeix 1.500 nous ajuts en 8 mesos

Les entitats critiquen la lentitud al 
resoldre’s només el 5% de les peticions

tres casos sense resoldre

CARME PITARCH 3 NOU ANYS A L’ATUR

Carme Pitarch, de 58 anys, fa tant 
que no té una feina amb cara i ulls 
que gairebé ni recorda en què va 
consistir l’última. Va ser el 2009. 
El llarg temps que fa que està deso-
cupada permet sospitar que té 
tantes privacions com hores té el 
dia. No obstant, malgrat que de  
mèrits no n’hi falten, ella és una 
altra aspirant caiguda de la llista 
de beneficiaris de la renda garan-
tida de ciutadania (RGC). En el seu 
cas, la raó per la qual l’hi han de-
negat és «per tenir un contracte 
temporal de treball», segons cons-
ta a la carta que li ha enviat la 
 Generalitat. 

L’afectada ho ha hagut d’acredi-
tar tot documentalment per deses-
timar el motiu de la denegació. 
«No és cert el que han al·legat», 
afirma taxativa mostrant una car-
peta atapeïda de justificants, en 

treballador que l’atén perquè sigui 
una mica més precís, la resposta 
sol ser és sempre la mateixa: «No 
ho sé, ja li arribarà». I es pregunta 
indignada: «¿Em contestaran quan 
em jubili?». 

A ella li corre pressa. I és lògic, si 
està així, d’espera en espera, des de 
l’octubre passat: en total set mesos 
amb les seves corresponents setma-
nes i dies. «Cada mes que passa i 
no cobro és un patiment», exclama. 
«Saben que tinc dret a la renda, pe-
rò em fan suar per allò que és 
meu», diu. 
 I és que des de les taules del re-
cinte del SOC no es pot veure què 
hi ha rere la porta de l’habitatge de 
gent vulnerable com, per exemple, 
Pitarch. Tot el que entra mensual-
ment a casa seva són els 326 euros 
que percep perquè té el seu net Da-
niel, de 9 anys. H

«Em fan suar pel que és meu»

RICARD CUGAT

què figura la seva història laboral 
amb últim contracte amb data del 
2009. L’afectada indica que el Depar-
tament de Treball, amb una mínima 
comprovació, podria haver esbrinat 
que no té feina ni a temps parcial ni 
a jornada completa. 

Al Servei d’Ocupació de Catalu-
nya li han comunicat verbalment 
que no saben quan revisaran el seu 
cas. Li diuen que no es preocupi, que 
ja li arribarà la carta amb la comuni-
cació, i quan intenta pressionar el 

WASSIMA EL-SBAI SURIOL 3 MARE MONOPARENTAL

Wassima El-Sbai Suriol (Barcelo-
na, 1989) forma part d’aquest in-
gent col·lectiu de ciutadans a qui 
la Generalitat els ha denegat la 
renda garantida de ciutadania 
(RGC), una prestació en la qual el 
col·lectiu de persones en risc d’ex-
clusió tenia posades les esperan-
ces per deixar enrere una vida pre-
cària. Per a molts aspirants, com 
passa al conte de La lletera, tot s’ha 
ensorrat perquè la Generalitat 
únicament ha concedit en vuit 
mesos al voltant de 1.000 petici-
ons. I entre elles no hi figura la de 
la Wassima. 

Aquesta noia forma una famí-
lia monoparental amb el seu fill 

«No li puc donar 
5 euros al meu fill»

Malgrat no treballar 
 des del 2009, Treball  
va al·legar que tenia  
un contracte temporal  
per negar-li l’ajuda

«Quan em va arribar  
la carta  comunicant  
la denegació de l’ajuda, 
se’m va tallar la regla 
dels nervis»
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ons), les altes denegacions, «l’aplica-
ció poc generosa de la llei» i la reite-
rada petició de documentació ja 
aportada pels sol·licitants són algu-
nes crítiques fetes per partits polí-
tics, entitats socials i representants 
de la Comissió Promotora de la Ren-
da. Els col·lectius estan alarmats per 
la situació. A més, han denunciat 
que s’estan rebutjant ajudes a sen-
sesostre i a dones víctimes de vio-
lència masclista que estan en un re-
curs residencial.  

Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al (ECAS), conscients dels proble-
mes, han elaborat un informe de-
nunciant anomalies i proposant 
solucions. L’estudi s’entregarà els 
pròxims dies a la Generalitat. So-
nia Fuertes, presidenta d’ECAS, re-

clama que la renda sigui comple-
mentària amb els salaris baixos . I, 
sobretot, que les entitats socials 
tinguin un paper destacat «en la 
tramitació, l’avaluació i el segui-
ment dels casos».  

 
PAPER MULLAT / Càritas, una de les en-
titats que han participat en la re-
dacció de l’informe, ha assegurat 
que «tenim prou pistes» per saber 
que la implantació no funciona. I 
critica «l’aplicació restrictiva i defi-
cient» d’una renda que al seu dia va 
ser motiu d’esperança per a moltes 
famílies. 

Segons Raúl Moreno, portaveu 
de Polítiques Socials del grup socia-
lista del Parlament, la demora en la 
resolució de les sol·licituds «està a 

punt de convertir la principal pres-
tació social del país en paper mu-
llat». Moreno ha explicat que es de-
neguen peticions al·legant «que l’in-
teressat ha treballat una setmana 
en els sis últims mesos». La llei és 
clara: una de les condicions per de-
manar la renda és tenir insuficièn-
cia d’ingressos mig any abans de 
tramitar-la. 

El portaveu de la Comissió Pro-
motora de la Renda, Diosdado To-
ledano, ha criticat «l’altíssim nom-
bre de denegacions» i que les xifres 
facilitades per Treball «no encai-
xen amb la realitat». També ha la-
mentat «l’impagament per silenci 
administratiu positiu». La conselle-
ria apel·la que el nou Govern agilit-
zi els tràmits. H

posar la data de l’1 d’octubre», 
aclareix. I allà va començar la seva 
desfilada per les tortuositats de la 
burocràcia, perquè, a més d’un 
munt de papers presentats, va fer 
al gener un curs obligatori d’inser-
ció laboral, ha presentat queixes 
al Síndic de Greuges i ha visitat 
una vintena de vegades –«com a 
mínim», diu– les oficines del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC).  

Sis mesos després d’iniciar la 
tramitació, el 15 de març, l’Admi-
nistració es va dignar a respondre-
li i li va enviar una carta per recla-
mar-li més documentació. «El que 
em sol·licitaven ja ho havia pre-
sentat, però vaig tornar-ho a fer». 
La paperassa requerida era, entre 
altres, la sentència de separació, 
l’extracte de comptes bancaris, 
consulta de dades fiscals... 

Després de presentar-ho tot, a 
mitjans d’abril el seu somni es va 
truncar perquè la Generalitat li va 
denegar la renda garantida al·le-
gant: «No acredita la composició 
de la unitat familiar». L’embolic és 
perquè al domicili hi estan empa-
dronats la mare i el germà. La ma-
re fa anys que va emigrar a Angla-
terra per poder enviar quatre lliu-
res mal comptades a la família, i el 
germà viu pel seu compte, però 
manté el domicili per rebre la cor-
respondència.  

Tot el dia amb papers 

La Wassima explica que el dia que 
li va arribar la carta dient que no 
tenia dret a la prestació, «dels ner-
vis que em van atacar se’m va ta-
llar la regla», explica. I de nou, el 17 
de maig, va tornar a recórrer. «Es-
tic tot el dia fent papers», afirma. 
Ara li han comunicat que haurà 
d’esperar entre quatre i cinc me-
sos per comunicar-li si li donen o 
no la prestació. 

En resum, des que va iniciar la 
tramitació de la renda garantida 
han transcorregut gairebé deu 
mesos i encara no sap quan la 
 cobrarà. H

CARLOS MONTAÑÉS

Omar, de 10 anys. És una parada de 
llarga durada i amb el hàndicap 
que, a l’estar sola, no pot acceptar 
molts llocs de treball perquè els mí-
sers sous només li serveixen «per 
pagar la cangur que cuida el meu fill 
mentre jo treballo». «En molts no co-
bro ni els vuit euros a l’hora que pa-
go a la cuidadora», es lamenta. 

L’afectada, tot i això, no s’ha 
quedat de braços plegats esperant 
que la seva economia millori, per-
què fins i tot es va mudar a Angla-
terra amb el seu fill per buscar fei-
na. Però, mentre la seva situació 
millorava, la de l’Omar empitjora-
va. «No es va adaptar i vam haver 
de tornar a Barcelona. No menjava, 
no volia sortir de casa, ni anar a 
l’escola», recorda. 

La Wassima confiava a cobrar la 
renda i, a més, ràpid perquè les fa-
mílies monoparentals són un dels 
col·lectius especialment protegits 
per la prestació. Ella va presentar la 
documentació el dia 19 de setem-
bre, quatre dies després que comen-
cés el termini. «Vaig començar amb 
mal peu perquè als papers em van 
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LORENZO COBO 3 ATURAT DES DE FA TRES ANYS

Els despropòsits que ha patit Loren-
zo Cobo (Mollerussa, el Pla d’Urgell, 
1963) amb la tramitació de la renda 
garantida de ciutadania (RGC) po-
drien servir de guió per a un sainet. 
Una, dues i... fins a tres vegades la 
Generalitat li ha demanat la matei-
xa documentació. «Va arribar un 
moment en què vaig decidir que ja 
n’hi havia prou de situacions kafki-
anes i vaig recórrer al·legant que no 
tenia obligació de remetre docu-
ments que ja havia presentat», afir-
ma. Aquest aturat des de fa tres 
anys pateix una més de les denega-
cions absurdes d’aquesta prestació. 

Cobo va acudir a tramitar la pa-
ga a les oficines del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) a Lleida a 
l’octubre. La situació que va obser-
var li va generar una certa desconfi-
ança. «Els ordinadors es penjaven i 
el caos era tan gran que vaig estar 

escamnat, vaig sol·licitar que un 
responsable em segellés i firmés un 
document com a demostració que 
presentava els papers», assenyala 
Cobo. Però la cosa va continuar per-
què a l’abril li va arribar una nova 
notificació en què se li denegava la 
prestació. ¿Amb quin argument? 
«No haver presentat la documenta-
ció», afirma indignat. 

«Poden inventar-se qualsevol 
cosa per no concedir-me la renda 
de ciutadania, però si us plau que 
no em diguin que no he presentat 
els documents que em demana-
ven». Lorenzo espera ara que resol-
guin el recurs d’alçada que ha pre-
sentat. «Però em fa por que em tor-
nin a demanar de nou els papers», 
conclou. I mentre espera que es re-
solgui aquesta esperpèntica situa-
ció, sobreviu amb 435 euros que 
percep d’una prestació. H

«Tres cops el mateix paper»
gairebé tres hores perquè fessin els 
tràmits. Al veure els problemes li vaig 
dir a la persona que em va atendre 
que escanegés tots els documents 
que li havia entregat perquè ja no em 
fiava de res», explica. No havien 
transcorregut ni dos mesos i va rebre 
una carta de la Conselleria de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies «perquè 
presentés la documentació», al·lega. 

Cap al mes de gener, va tornar a 
entregar la paperassa reclamada. Era 
la segona vegada. «Com que estava 

«Es poden inventar 
qualsevol cosa , però 
que no diguin que  
no vaig presentar els 
documents sol·licitats»

Entitats 
Catalanes 
d’Acció Social 
 denuncia 
anomalies   
i proposa  
 solucions en  
un informe

Càritas critica 
l’aplicació 
restrictiva i 
deficient d’una 
renda que al seu 
dia va ser motiu 
d’esperança per 
a moltes famílies
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