
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) SOBRE LA RENDA BÀSICA DE CIUTADANIA  

 
 
 
 
Atès que les dades sobre pobresa arreu dels Països Catalans no han fet més 
que augmentar arran de l'esclat de la crisi econòmica que sacseja tot el país, i 
que la Taula d'Entitats del Tercer Sector xifra en 1,5 milions de persones al 
Principat de Catalunya; 
 
Atès el nombre creixent de persones que no tenen cap tipus de cobertura i que 
moltes de les que cobren la prestació d'atur deixaran de percebre-la a curt 
termini; i que cada any augmenta el nombre de ciutadans i ciutadanes que es 
veuen obligats a malviure amb la prestació provinent del PIRMI; 
 
Atès que a la nostra ciutat els col·lectius en risc d'exclusió social estan 
augmentant exponencialment,  
 
És davant de tot això que creiem necessària una resposta urgent i sense 
pal·liatius a aquesta situació. I, considerem que una de les primeres mesures a 
prendre és la implamentació a la nostra ciutat de la Renda Bàsica. En aquesta 
proposta es donen la mà la lluita contra la marginació social i la pertinència de 
donar sentit a un nou dret de ciutadania, on la seva reivindicació s’ha anat 
assentant en els últims anys. 
 
La Renda Bàsica és un instrument factible d'eradicació de la pobresa, un 
mecanisme de repartiment de la riquesa i distribució de la renda, que pot donar 
la seguretat econòmica als ciutadans davant la incertesa i l'arbitrarietat, permet 
iniciar altres maneres de viure, fomenta la igualtat de gènere i contribueix a 
eliminar els estigmes socials. 
 
Estimem que la Renda Bàsica pot ser un pilar del nou sistema del benestar i un 
instrument útil per defensar‐se del deteriorament de les condicions de vida que 
imposa el capitalisme global, una verdadera eina de transformació social. La 
Renda Bàsica que defensem no és una almoina, ni un salari de pobres. No 
volem una ajuda graciable sinó un dret de ciutadania. Considerem la Renda 
Bàsica una proposta per fer justícia, no una mesura per practicar la caritat 
pública, perpetuar els guetos i la segregació social. Defensem aquest model de 
Renda Bàsica dels Iguals que es caracteritza com un dret individual, universal i 
no subjecte al mercat de treball (incondicional). 
 



És per tots aquests motius el que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Impulsar un debat sobre la Renda Bàsica de Ciutadania, individual, 
universal i incondicional com a eina per combatre la pobresa i l’exclusió social a 
la nostra ciutat, i promoure la seva implantació. 
 
Segon.- Crear una comissió mixta i participativa per fer un estudi acurat i seriós 
de la situació real de pobresa a la nostra ciutat i la possibilitat de començar a 
implamentar un sistema de Renda Bàsica pels casos més urgents. 
 
Tercer.- Estudiar les experiències que s’estan impulsant en aquesta línia en 
d’altres municipis i països propers, com ara, el cas de Gipuzkoa (País Basc), a 
Extramadura o a La Orotava (Illes Canàries).  
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