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talà portava gastats al setembre 98,5
milions, com va avançar EL PERIÓDICO. Mena no va deixar de somriure,
malgrat que acudia per última vegada com a conseller a la Cambra catalana, en el cas que es confirmi que no repetirà si CiU torna a governar.
/ Tant la diputada
del PSC Eva Granados com el líder
d’ICV, Joan Herrera, van acusar el
Govern català de no estar compromesos amb la política social. Granados va assegurar que ara mateix hi
ha 10.000 expedients per revisar i
que s’estan rebutjant 9 de cada 10
peticions. Mena li va dir que no sabia
de què li parlava i que revelés les seves fonts, coneixedor que les dades
no eren oficials perquè el seu departament no sol donar dades. El conseller va obviar el seu fracàs en l’objectiu d’ocupar 6.000 titulars de la RMI,
una cosa a què es va comprometre el
gener passat per estalviar i que l’ajuda costés només els 100 milions pressupostats. «La situació europea és
molt dolenta», va dir lamentant-se.
Però va anar més enllà i va presumir
que, de les més de 8.000 baixes que
havia citat, un 30% van ser de persones que havien trobat feina. Com li
va recordar Herrera, potser només
van treballar un mes. En qualsevol
cas, el mateix Mena estava acceptant
que l’altre 70%, unes 5.500 persones
van caure de la RMI sense haver trobat un lloc de treball.
El republicà Joan Puigcercós, més
dur amb Cleries que amb Mena, va
demanar al Govern que no oculti dades de la renda mínima.
10.000 EXPEDIENTS

33 Els consellers Mena (esquerra) i Cleries (amb ulleres i barba), ahir al Parlament.

COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT PER UNA prestació social

Mena nega el col·lapse de la renda
mínima que denuncia l’oposició
Presumeix d’inserir
Les entitats
titulars de la RMI tot i
demanen una reforma
que només n’hi ha 1.000 real de l’ajuda i també
menys que el 2011
la jutgen bloquejada
TONI SUST
BARCELONA

E

l titular d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena,
va oferir un somriure recurrent i dosis de la seva habitual seguretat al comparèixer ahir
al Parlament per explicar la gestió
de la renda mínima d’inserció (RMI).
Va donar unes quantes xifres, però
va semblar sorprendre’s quan l’oposició el va interrogar pel col·lapse de
la prestació, perquè no s’accepti per-

sones que acrediten els requisits per
rebre-la i perquè no es pagui l’ajuda
a persones que la tenen reconeguda.
Mena ho va negar tot, fins i tot que hi
ha milers d’expedients pendents.
Va donar algunes xifres per demostrar que hi ha hagut moviment.
Així, va xifrar en 7.676 les baixes de
titulars des del gener i en 8.264 les altes. També va donar el nombre de titulars en l’actualitat, 23.240, uns 90
menys que el setembre passat. S’ha
de recordar que fins a l’agost hi va

haver més de 24.000 titulars i que les
variacions mensuals eren de 200 persones. És a dir: només entrava algú si
un altre sortia. Només al setembre
es va retallar el col·lectiu en més de
1.000 titulars. Juntament amb Mena va comparèixer Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família, que d’entrada va advertir que
no li correspon la gestió de la RMI ni,
per tant, la compareixença. L’oposició va censurar que s’inhibís.
Mena, per la seva part, va començar assegurant que el pressupost per a
la RMI era de 130 milions. Tant el PSC
com ICV li van recordar que d’aquesta
quantitat 30 milions estaven destinats a inserció laboral, no a pagar
prestacions. Però no es va intimidar.
Sí que va acceptar que el Govern ca-

«105 nacionalitats
compliquen la
gestió de la RMI»
33 Francesc Xavier Mena ha estat

un conseller ric en l’expressió
oral. Ahir va deixar algunes perles
en la seva compareixença. Per
exemple, va advertir que en la renda mínima hi conviuen 105 nacionalitats que, va afegir, «compliquen la gestió». El que més va xocar és que de cop i volta assegurés
que rep missatges electrònics i
cartes felicitant-lo i que algunes
persones van al departament per
agrair-li la seva gestió.

TO TRIOMFAL / «Que estiguin molt tran-

quils els beneficiaris de la renda mínima», va dir Mena (els beneficiaris
són la suma dels titulars i els seus familiars). El conseller no va acceptar
cap crítica i es va mostrar mordaç. Va
oferir les dades ja citades i va omplir
els seus torns de forma inusual. Per
exemple, per passar llista dels diputats opositors que han acudit a Empresa a demanar dades de la RMI. I va
retreure a ICV que no hi hagi anat.
Enfront de la visió idíl·lica de Mena hi ha la de les entitats socials.
Entitats Catalanes d’Acció Social
(ECAS) va emetre ahir a la nit un dur
comunicat emplaçant el Govern català a una reforma real de la RMI i va
denunciar tots els conflictes que Mena havia negat poc abans. H
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«M’envien dotzenes
de cartes i correus
electrònics de
felicitació. Vénen
moltes persones
a felicitar-me»

«Em fan
comparèixer per un
tema, el de la gestió
de la renda mínima,
que no és de la
meva competència»

«El col·lapse és
enorme.Vostè
té munts
d’expedients
pendents
d’avaluar»

«Recolzem el canvi
que es va fer en la
renda mínima per
evitar usos abusius
en el cobrament
de l’ajuda»

«Comprenem la
mala situació
financera del
Govern, però hi ha
coses que costen
d’entendre»

«Vostè hauria de
dimitir. No garanteixen
el pagament a milers
de persones que
tenen dret a la
renda mínima»
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