
121.191 han estat les signatures recollides per part del 
grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per 
a la Renda Garantida de Ciutadania, una proposta que s’ha 
d’entendre com una eina per incrementar el consum intern 
del país i no només com a l’obligació dels poders públics de 
combatre la pobresa.

S’ha superat amb escreix el llindar de 50.000 signatures que 
s’estableix per admetre a tràmit una ILP a Catalunya. Ara el 
Parlament de Catalunya haurà d’escoltar els promotors de la 
llei, després, els diferents grups polítics hi faran les aportaci-
ons o esmenes escaients i finalment s’hauria de sotmetre a 
votació una llei que «permeti a les persones o famílies que es 
troben en situació de pobresa accedir a una renda garantida 
de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna» 
tot donant així compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya.

Dèiem i seguim afirmant avui que «Tots els diners públics 
que no s’inverteixen en potenciar aquells vectors que ens fan 
competitius ens els haurem de gastar en un futur en presta-
cions i ajudes per evitar que la nostra ciutadania caigui en la 
pobresa i l’exclusió social».

Les estratègies de suport a l’empresa que s’han seguit des 
del 2008, ja sigui per manca de pressupost o per manca de 
valentia política, han estat un fracàs. Recordem que al prin-
cipi de la crisi, ja fa més de cinc anys, quan grans empreses 
industrials tancaven o feien ERO d’extinció enviant milers de 
persones a l’atur, dèiem que calia facilitar el crèdit a aquelles 
empreses amb un bon nivell tecnològic, que estiguessin inter-
nacionalitzades i que innovessin. Aquestes empreses només 
patien de falta de crèdit però per la resta eren competitives. 

Per una altra banda, no faltaven els que apuntaven que 
la Catalunya industrial era cosa del passat i que el futur era 
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el sector serveis, sobretot els orien-
tats al turisme com a mecanisme de 
creació de llocs de treball, tot i que al-
guns ja apuntàvem que el turisme no 
absorbiria l’excés de mà d’obra i que el 
que calia era diversificació i especia-
lització.

El resultat d’aquestes estratègies o 
de la manca de les mateixes el palpem 
dia a dia: desindustrialització i un sec-
tor serveis actiu però insuficient formen 
part de la realitat econòmica del país 
on, tot i créixer en exportacions, encara 
no podem viure del mercat exterior. Això 
ens ha situat a les acaballes del 2013 
amb una taxa d’atur per sobre del 22%; 
més de 800.000 persones en situació 
d’atur, moltes d’elles sense rebre cap 
tipus de prestació.

Per tot plegat, la Renda Garantida de 
Ciutadania és una gran oportunitat per 
reforçar el comerç de proximitat, ja que 
és el comerç de barri i el dels pobles i 
viles una de les poques fortaleses que 
queden per a fer de catalitzador, de di-
namitzador del mercat intern. Perquè 
ja estem veient que quan no es posa la 
prioritat allà on toca, quan la gent dels 
barris i dels pobles es queda sense in-
gressos de cap tipus, les botigues ja 
no tenen clients, així que els botiguers 
passen de ser persones que cotitzen, 
que paguen impostos a través de la 

seva activitat, a ser persones aturades 
que potser no tornaran a treballar en 
molt temps i passaran a formar part del 
creixent grup de persones demandants 
de prestacions i ajudes. El fet d’assegu-
rar que ningú resta per sota del llindar 
de la pobresa pot ser l’estímul més di-
recte que fem per tal d’incrementar el 
consum de les llars i famílies catalanes, 
i per tant, per a dinamitzar el comerç 
de proximitat. Per això hem d’aprofitar 
l’oportunitat d’enfortir el consum intern 
a través la de Renda Garantida de Ciu-
tadania i no només entendre-la com a 
l'obligació dels poders públics de com-
batre la pobresa. 

Les 121.191 signatures aconsegui-
des per a la ILP a finals d’octubre ens 
donen un bri d’esperança. Queda per 
endavant tot el tràmit parlamentari 
i totes les aportacions i esmenes per 
part de tots i cadascun dels grups pre-
sents al Parlament. 

La Renda Garantida de Ciutadania s’ha d’entendre com  
una eina per incrementar el consum intern del país i no només 

com a l’obligació dels poders públics de combatre la pobresa
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