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EUiA donem tot el suport a l’exigència d’entitats, sindicats  
i moviments socials perquè s’inclogui en els pressupostos de la Generalitat 

L a comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, composada per entitats veïnals, 
cíviques, sindicats i diferents moviments socials, ha convocat tres dies de dejuni a la Plaça de Sant 

Jaume de Barcelona per reivindicar que la Renda Garantida sigui aprovada pel Parlament el 2016, 
tal com queda establert a l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya. 

L’emergència social que viu Catalunya, on malgrat tota la propaganda de la recuperació econòmica 
no para de créixer la desigualtat i un 26% de la població està en risc d’exclusió social, exigeix que la 
Renda Garantida de Ciutadania sigui una realitat de present i no una promesa de futur.

El dejuni, amb el lema Per una Catalunya sense pobresa, començarà el diumenge dia 18 a les 
nou del matí i acabarà el dimarts 20 a les sis de la tarda, quan de la Plaça de Sant Jaume sortirà una 
manifestació fins el Parlament de Catalunya, on s’estarà debatent el pressupost presentat pel Govern. 

Des d’Esquerra Unida i Alternativa donem tot el suport a la mobilització que vol no només alertar a 
la ciutadania de la situació de vulnerabilitat que viuen milers de famílies i especialment els infants, 
sinó que també vol denunciar que el Govern no pot amagar-se rere arguments econòmics per 
incomplir l’Estatut.

No és admissible dir que no és pot implantar la Renda Garantida. El Govern té la capacitat de fer un 
sistema tributari més just actuant sobre els impostos directes, per exemple modificant l’IRPF per a 
les persones que tenen ingressos superiors als 60.000€ i que a Catalunya, contràriament al que diu 
el Govern Puigdemont, tenen una pressió fiscal inferior a altres comunitats. Així mateix, pot retornar 
l’impost de successions o de patrimoni a la situació anterior al 2010, la qual cosa permetria recaptar 
entre 1.000 i 2.000M€, que farien possible posar en marxa la Renda Garantida de Ciutadania. El que 
no hi ha és voluntat política d’enfrontar la situació de precarietat de tantes famílies, mentre es protegeix 
als que més tenen en una situació de greu crisi social.

No acceptem que es vulgui fer xantatge amb uns Pressupostos que consoliden les retallades socials 
i menystenen una ILP que va rebre el suport de 121.191 signatures i porta dos anys debatent-se al 
Parlament. Tampoc acceptem que es digui que si no hi ha Pressupostos no hi haurà Referèndum, 
intentant així enfrontar una majoria del poble que vol exercir el dret a decidir amb els qui també volem 
exercir la sobirania ara i aquí doncs, tal com diu la proposta de llei, tota persona ciutadana de Catalunya 
té el dret a accedir a una prestació de 664 euros en 12 pagues, o al seu complement, perquè ningú 
estigui a Catalunya per sota del llindar de la pobresa.

Dóna suport i participa a les mobilitzacions! 

Signa en el llibre de la solidaritat que hi haurà a la Plaça Sant Jaume!

La Renda Garantida és un dret

de ciutadania reconegut a l’estatut de Catalunya


