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Un dels testimonis que ahir va explicar el seu cas a la plaça del Rei ■ E. MAGRE

Pressió al Parlament
perquè tramiti la
renda de ciutadania
a Una sessió del Parlament Ciutadà tanca la Setmana de la
Dignitat a Denuncien l’augment de les desigualtats socials
Sònia Pau
BARCELONA

L’acte de cloenda de la Setmana de la Dignitat es va
fer ahir a la plaça del Rei de
Barcelona i va donar veu a
persones anònimes i líders de moviments socials
per parlar de com es pot
lluitar contra les desigualtats socials i la precarietat
generada per la crisi. La
reivindicació estel·lar va
ser la renda garantida de
ciutadania, una prestació
de 664 euros en dotze
mensualitats per evitar
que ningú no visqui a Catalunya per sota del llindar de la pobresa.
Els crits de “Sí que és
possible” es van sentir al
llarg de tot el matí a la plaça –rebatejada com a plaça del Parlament Ciutadà– i la sessió es va tancar
amb un votació per donar
suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) de la
renda garantida. “No podem perdre més temps
–deia Diosdado Toledano,
un dels promotors de la
ILP–. El Parlament ha fet
el llistat de compareixences, però hi hem de començar a treballar ja ara,
no pas passat a l’estiu.” La
ILP va arribar a la cambra
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“De diners n’hi ha. El
problema és per què
es volen utilitzar els
diners que tenim”
Sixte Garganté

GRUP PROMOTOR ILP RENDA
GARANTIDA DE CIUTADANIA

“Les estructures
de poder estan
col·lapsades”
Itziar González

GRUP IMPULSOR DEL
PARLAMENT CIUTADÀ
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“Ja n’hi ha prou
de criminalitzar les
persones pobres. Cal
revisar i optimitzar
les prestacions”

“Haurem d’exigir
responsabilitats als
que s’han enriquit
gràcies a la misèria
de la gent”

COL·LEGI OFICIAL TREBALL SOCIAL

ACTIVISTA

Núria Garrido

amb el suport de 12.192
signatures, més del doble
de les necessàries. “Hi ha
diners. El problema és per
què es volen utilitzar els
diners que tenim”, va
queixar-se Sixte Garganté, un altre dels promotors
de la iniciativa legislativa.
Les reivindicacions van
ser les habituals: el dret a
una escola pública, a la salut pública, a un habitatge
digne, a una feina digna...
Des del Col·legi de Treball
Social de Catalunya, Núria Garrido va avisar que
cada cop es troben més
persones amb una salut física i emocional deteriora-

Ada Colau

da per la precarietat en
què han de sobreviure i va
denunciar que la renda
mínima d’inserció (RMI)
“arriba tard i és insuficient”. L’activista Ada Colau va assegurar que “les
polítiques de desigualtats
tenen uns responsables
amb noms i cognoms, que
s’han enriquit gràcies a la
misèria de la gent”.
Entre el públic, samarretes verdes de la PAH, taronja de treballadors socials, blanques de la renda
garantida, i David Fernández (CUP), Joan Herrera i
Ricard Gomà (ICV) i Jaume Collboni (PSC). ■
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