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L’arquebisbe de Tarragona, 
Jaume Pujol Balcells, considera 
que «una dona no pot oficiar mis-
sa» igual que ell no pot «portar 
fills al món» i que hi ha compor-
taments, com el dels homosexu-
als, que «no són adequats, ni per 
a la persona ni per a la societat», 
segons va dir ahir al ser entrevis-
tat a Els matins de TV-3.
 Per Pujol, de 67 anys, integrant 
de l’Opus Dei, homes i dones «són 
iguals, tenen la mateixa dignitat» 
però «diferents funcions», encara 
que tot seguit va donar a enten-
dre que, en el matrimoni, és espe-
cialment important que elles tin-
guin cura de la seva parella, i va 
confessar que a les seves feligre-
ses els insisteix que «el marit és 
el fill més petit de la casa, no se’l 
pot descuidar». Només després de 
ser interpel·lat per l’entrevistado-
ra, el prelat va reconèixer que ells 
també «han de tenir cura de les se-
ves dones». 
 L’arquebisbe, que va defensar 
el dret de l’Església a dir «el que 
està bé i el que està malament», 
va afirmar que és «molt trist» el 
que ha passat amb els casos de pe-
deràstia al si de l’Església catòlica 
i que no s’han de resistir a dema-
nar perdó, però que no ens hem 
de fixar només en «les pomes po-
drides» perquè la institució «no té 

mossos d’esquadra per vigilar» o 
«per ficar a la presó una persona 
si no fa el bé; el pot expulsar», pe-
rò poca cosa més.
 Sobre l’avortament, Pujol va 
assenyalar que «no pot ser que la 
vida sigui tractada d’aquesta ma-
nera». El 2010, l’arquebisbe ja es 
va mostrar partidari de desobe-
ir lleis com la de l’avortament si 
entraven en contradicció amb les 
«exigències morals».

LLIBRE DE MEMÒRIES / Pujol, que 
va ser nomenat arquebisbe de 
Tarragona pel papa Joan Pau II 
el 2004, acaba de publicar un lli-
bre de memòries titulat Records i 
esperances, on rememora que for-
ma part d’una família d’11 ger-
mans i de com, als 17 anys, va en-
trar en contacte amb l’Opus Dei, 
on va ingressar als 18. A partir de 
llavors va créixer el seu interès 
pel sacerdoci, i després d’aban-
donar, al segon curs, els estudis 
de Farmàcia, es va traslladar a Ro-
ma. Durant 11 anys Pujol va re-
sidir a la seu central de la prela-
tura a la capital italiana i va con-
viure amb José María Escrivá de 
Balaguer. H
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REACCIÓ DAVANT L’ANUNCI DE LA RETIRADA PARCIAL D’UNA PRESTACIÓ

Les entitats socials critiquen 
el saldo de la revisió de la RMI
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H
icham Tajbi, marroquí, 
de 20 anys, va cobrar la 
renda mínima d’inser-
ció (RMI) des del març del 

2010 fins al novembre passat: és una 
de les 4.521 persones a qui s’ha reti-
rat l’ajuda, per diferents motius. En 
el seu cas, el problema és que el 29 de 
juliol passat se’n va anar a Tànger, i 
va tornar a Barcelona el 12 d’agost. 
Va comunicar al seu educador, el 
seu «referent», Juanma Martín, que 
anava a visitar la seva mare, llavors 
malalta i ingressada. Encara que 
una norma preveu que un titular de 
la RMI ha d’avisar si deixa Catalunya 
i no estar fora més de 30 dies, el refe-
rent en va prendre nota però no ho 
va comunicar a l’Administració. No 
s’havia fet mai i el cas era de força 
major, per motius mèdics.
 «No hi havia hagut mai un con-
trol així», subratlla la veu autorit-
zada de Teresa Crespo, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS), que té clar que el frau que va 

Recorden que el 
programa va néixer 
per atendre els febles, 
no per expulsar-los

Crespo i Guiteras 
creuen que no s’ha 
demostrat el frau que 
va denunciar Mena

denunciar el Govern no existeix. I 
que la majoria dels desposseïts de la 
prestació ho són per noves normes, 
no per ús fraudulent.
 El cas del noi marroquí és con-
seqüència de la pugna del Govern 
amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció, Francesc Xavier Mena, al capda-
vant, per rebaixar el cost de la presta-
ció. El procés va començar a l’agost, 
marcat per declaracions de Mena 
que van fer mal a les entitats socials. 
«Van denigrar persones dient-los de-
fraudadores quan no ho són»», de-
nuncia Crespo. «Han criminalitzat 
els beneficiaris», lamenta Raquel Or-
tega, responsable de comunicació 
del Casal dels Infants del Raval. «Hi 
ha hagut satanització», rebla Juan-
ma Martín, l’educador de Tajbi.

«NO CALIA TANT REBOMBORI» / Crespo, 
que també és assessora del president 
Artur Mas en temes socials, gairebé 
no pot contenir l’enfadament: «Han 
aconseguit expulsar-ne 4.500. Però 
¿l’objectiu del programa era expul-
sar la gent o respondre a la necessi-
tat de la població que no té recursos? 
Diuen a Benestar Social que cada 
any sortien de la RMI unes 3.000 per-
sones perquè no havien complert 
amb el programa o perquè havia mi-
llorat la seva situació. No calia tant 
rebombori per expulsar-ne 1.500 
més. Les entitats estan molt preocu-
pades». Crespo afegeix que ha fet no-
tar a Mas les queixes del sector: «Ha 
rebut diversos informes, però no els 
ha publicat».
 La presidenta de la Taula del Ter-
cer Sector, Àngels Guiteras, coinci-

deix amb Crespo i afegeix una preo-
cupació: els pressupostos de la Gene-
ralitat per a l’any que ve necessiten 
l’objectiu de situar la xifra de titu-
lars de la RMI en 18.000. Això obliga-
ria a fer-ne fora 6.000 dels actuals en 
un any en què la previsió econòmica 
és entre dolenta i desastrosa. «És im-
prescindible que ens asseguem a de-
batre una reforma de la RMI en què 
participem les entitats, els agents so-
cials i el Govern».

EL PASSAPORT DE HICHAM /  Quan 
Hicham Tajbi va ser citat a una reu-
nió per la RMI, a l’octubre, se suposa 
que de manera aleatòria, li van de-
manar el passaport. Així van com-
provar que havia viatjat a l’estiu al 
Marroc. I van prendre nota que no 
havia estat comunicat a l’Adminis-
tració catalana. Però a ell no li van 
dir res. Va ser Martín, el seu educa-
dor, qui va intuir que la cosa aniria 
malament. Per això va avisar del que 
havia passat, però això no va ser obs-
tacle perquè Tajbi es quedés sense 
l’ajuda al novembre. Cobrava 459 
euros mensuals. Estava a punt de 
deixar el pis on resideix, del Casal 
dels Infants. Però no podrà.
 Això impedirà que un dels 38 jo-
ves que esperen una plaça l’aconse-
gueixi. És l’exemple d’una situació 
que denuncia el tercer sector: dei-
xar d’invertir ara en Hicham posa 
en risc el procés seguit amb ell. A la 
llarga, podria costar més. En diners 
i en el que no són diners. El Casal li 
dóna una beca de 250 euros i porta-
rà el seu cas al Síndic de Greuges. Es-
tan convençuts que guanyaran. H

33 Hicham Tajbi, un dels titulars de la RMI que han perdut la prestació, ahir a la seu del Casal dels Infants del Raval, a Barcelona.
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claus

El Govern català va decidir 
revisar la renda d’inserció 
mínima per por que la 
crisi econòmica portés els 
desocupats que es van 
quedant sense subsidi 
d’atur a demanar l’ajuda i 
quedés desbordada. Les 
entitats  socials calculen 
que ben aviat unes 
320.000 persones sense 
feina ja no cobraran cap 
prestació.

LA REVISIÓ
El pla del Govern se salda 
amb 4.521 titulars de 
la RMI desposseïts de 
l’ajuda. Segons Empresa 
i Ocupació, el programa 
es considera ara sanejat, i 
comptarà aquest any amb 
20 milions d’euros més 
per a inserció laboral dels 
titulars de la renda mínima.

EL TEMOR
Les entitats socials 
temen que l’objectiu dels 
pressupostos per al 2012 
de preveure recursos 
només per a 18.000 titulars 
de la RMI es confirmi i porti 
l’Executiu català a deixar 
sense els pagaments 
6.000 persones més. 
Això obligaria a una purga 
encara més agressiva.


