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ExcelExcelExcelExcel·lent notícialent notícialent notícialent notícia    

 
Finalment hi ha hagut acord entre les entitats socials promotores de la 
Iniciativa legislativa popular de la Renda garantida de ciutadania i el 
Govern per iniciar el tràmit parlamentari i aprovar la llei al setembre. 
Els seus detractors, que ja ens els podem imaginar, diran el de 
sempre: que servirà per subvencionar als que no volen treballar. 
Aquests són els que no s’han vist mai en la necessitat de demanar 
ajuda per viure amb un mínim de dignitat. 
La nova llei ha de garantir una prestació per a les persones sense 
ingressos o que els tinguin per sota del llindar de la pobresa, i evitar-
los el calvari de recórrer totes les finestretes possibles on satisfer 
alguna de les seves necessitats i haver de demostrar contínuament 
que la societat els ha col·locat en un lloc on no han anat a parar per 
voluntat pròpia. 
“La Renda Garantida de Ciutadania té com un dels seus principals 
objectius desenvolupar la promoció de la persona i el seu 
empoderament i la millora de les condicions que l’ han dut a requerir la 
prestació.” 
Aquest apartat de la proposta dels promotors diu molt sobre l’esperit 
de promoció de la dignitat de la persona i la fe en les seves capacitats 
per assolir la pròpia realització personal que els ha guiat en aquesta 
lluita. 
Desitgem que la travessia parlamentària millori encara la proposta de 
l’acord i felicitem la tenacitat dels seus promotors en la recerca de la 
justícia.  
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