
DECLARACIÓ: 

UNA CATALUNYA SENSE POBRESA ÉS URGENT, POSSIBLE I NECESsARIA 

Davant la greu situació de pobresa severa que colpeja a una gran part de la societat, a centenars de milers 

de famílies, als sectors més vulnerables com la infancia, la gentgran, etc., i en resposta a la greu retallada 

a les prestacions de la RMI d'agost de 2011, es va impulsar la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda 

Garantida de Ciutadania que desenvolupa I'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia. 

Després de superar una lIarga carrera d'obstacles aquesta Iniciativa va recollir 121.191 signatures, va 

obten ir la validació corresponent i va ser presentada en el Pie del Parlament de Catalunya celebrat el 26 

marc;: 2014. 

Malgrat el seu caracter d'extrema urgencia social i tramitar-se al Parlament per la via d'urgencia, 

I'oposició de la majoria parlamentaria a aquesta proposta de lIei ha aconseguit amb diferents tactiques 

dilatories impedir alllarg de 15 mesos que sigui aprovada abans de finalitzar la present legislatura. 

El Govern de la Generalitat no només ha estat darrere d'aquesta política de bloqueig, tampoc ha complert 

els seus compromisosanunciats de millorar la contra reforma de la Renda Mínima d'lnserció que va 

excloure a desenes de milers de persones i famílies d'aquesta prestació condemnant-Ies a la miseria. 

Esta demostració de gravíssima insensibilitat social ha causat terribles danys i sofriments a centenars de 

milers de persones a Catalunya. Ha prevalgut la seva política d'ajust i austeritat, el rescat deis rics i 

poderosos a costa de I'empobriment de la majoria. 

Per a les organitzacions que signem aquesta Declaració la Catalunya que somiem i per la qual treballem 

és la que garanteix la cohesió social, els drets socials basics, la plena ocupació en condicions dignes, la 

igualtat i la dignitat, el que implica garantir a totes les persones i famílies el dret a una Renda Garantida 

de Ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna. 

Ens comprometem davant la ciutadania de Catalunya, davant les persones que pateixen la pobresa j les 

seves terribles seqüeles, a promoure i defensar el contingut original de la proposta de lIei de la Renda 

Garantida de Ciutadania perque sigui la primera lIei que aprovi el Parlament sorgit de les eleccions del 

27 de setembre. 

Volem que el nostre país garanteixi els drets de la ciutadania i impedeixi la utilització de la pobresa per 

mantenir captives a les persones vulnerables a través de xarxes clientelars que administren la 

beneficencia amb opacitat i arbitrarietat. 

Barcelona 23 de julio 2015 

Firman: 

PROCES CONSTITUENT PSC BARCELONA EN COMÚ 
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