Sr. Eudald Casadesús i Barceló, Delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona
Com a representant de la Generalitat a les comarques Gironines, ASSACS, plataforma
assembleària de treballadores i treballadors de l’acció social, ens adrecem a vostè
per manifestar-li la reprovació que aquest col·lectiu fa de la gestió del govern de la
Generalitat en relació a la Renda Mínima d’Inserció.
Una reprovació de la seva acció a diversos nivells:
● Nivell legislatiu: pel fet que ha impulsat un canvi legislatiu, amb l’excusa de la crisi
i la necessitat de disminució de la despesa, que deixa en situació de desprotecció
social un nombre creixent de famílies d’aquest país, precisament les que la crisi
deixa més desassistides en les seves necessitats bàsiques.
● Nivell de gestió política: volent justificar aquestes mesures sota l’epígraf del frau,
sense que fins al moment hagi estat capaç de demostrar que aquest no sigui un
fet anecdòric. Utilitzant a més de forma esbiaixada la informació al servei d’aquest
discurs, a base d’informacions parcials, d’ocultació d’informació.... Reprovem
especialment pels riscos per a la cohesió social i la convivència que suposa la
utilització d’un discurs que posa llenya als discursos xenòfobs fent culpables els
immigrants d’un frau que no són capaços de demostrar.
● Nivell de gestió administrativa: promovent improvisadament mesures de control
que han generat un caos extraordinari que fa que nombroses famílies hagin deixat
de percebre aquesta prestació de subsistència sense cap motiu, i que moltes altres
la tinguin reconeguda sense que el govern que vostè representa faci el què li
pertoca en conseqüència: abonar mensualment la prestació.
Reprovació també que estenem al fet que han volgut (deliberadament o per
incompetència) menystenir tant la xarxa de professionals que treballen en els
serveis socials per la implementació d’aquest programa, com les administracions
locals. Si es tractava de reorganitzar un programa per la seva millor eficiència, com
volen vendre, calia comptar tant amb professionals com amb les organitzacions en
les que treballen. Qualsevol altra cosa sols és explicable per la incompetència o per
la irresponsabilitat.
Per tot això li fem saber que com a plataforma organitzada de professionals de l’acció
social emprendrem totes les accions que estiguin al nostre abast que pensem puguin
ser útils per tal que corregeixin aquesta acció de govern.
En primer lloc li comuniquem que hem presentat un escrit a la Defensora del Poble
per tal d’instar una presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat al decret el decret 384/
2011 de 30 d’agost de desplegament de la llei 10/1997 de 3 de juliol de la renda mínima
de inserció.

Escrit que li adjuntem amb còpia de les signatures de les persones que hi han donat
suport.
ASSACS Assemblea de treballadores i treballadors de l’acció social
Girona, a 22 de novembre de 2011

