
DIA I HORA
31 de març
9:30h a 13:00h

LLOC
Aula de Formació ACM
C/València, 231 5a planta
Barcelona

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: 
EL PAPER DELS ENS LOCALS - BARCELONA

INSCRIPCIONS

www.formació.cat

Està clar que un país avançat, que aspira a una convivència 
fraterna i a un alt nivell de progrés econòmic i social, ha de 
ser un país que no exclogui ningú, que no discrimini ningú 
de la vida col·lectiva i de la possibilitat d’aportar-hi el propi es-
forç, la pròpia manera d’entendre i de viure l’avenç col·lectiu.

La pobresa, la manca dels recursos vitals, és, sense cap 
dubte, una de les més greus limitacions que un ésser humà, 
que una família, pot patir a l’hora de poder ser reconeguda 
com a membre d’una ciutadania fraterna, justa i equitativa. De 
fet, sense el reconeixement i el suport solidari a aquells que 
pateixen greus situacions de pobresa o de risc d’exclusió 
no és possible considerar que una societat s’assenti en els 
valors primordials de la llibertat, la igualtat i la fraternitat.

Tanmateix, què podem considerar com el dret a una vida 
digna? Quins són els mitjans, els sistemes socials i públics 
que poden promoure una vida digna i protegir la dignitat hu-
mana? Es tracta, tant sols, de garantir l’accés a uns recursos 
bàsics? O bé cal anar més enllà i fer possible una participa-
ció activa i autònoma de tota persona en una societat que la  
valora i el reconeix?

I en cas de valorar com a vida digna aquella que es viu tot 
obtenint el reconeixement social al valor de la pròpia persona, 
aquella que es percep com a valuosa i significativa, quins han 
de ser els mitjans de protecció i promoció social adients?

Sense entrar en un anàlisi detallat, podem considerar que al-
gunes de les principals condicions per fer possible una vida 
digna són les següents:

a) El respecte mutu.

b) La possibilitat de créixer en desenvolupament personal i 
professional.

c) Un entorn saludable i una societat acollidora on es donen 
amples i diverses opcions de participació i creativitat.

d) La disposició d’un sistema avançat de protecció i promoció 
social, en totes les seves dimensions: salut, educació, habi-
tatge, treball, seguretat social i serveis socials.

e) Comptar amb un ampli ventall d’opcions per aportar el pro-
pi valor a la societat –mitjançant qualsevol de les formes de 
productivitat humana, inclòs el treball i el civisme– i poder gau-
dir dels màxims nivells d’autonomia i qualitat de vida.

Si aquestes condicions, o d’altres equivalents, són les que 
podríem considerar com a bàsiques per una vida digna, cal 
plantejar-nos una futura renda garantida de ciutadania com 
una part d’un sistema més global, d’un sistema capaç de 
considerar la dignitat de la persona com un tot integral i no tant 
sols com una necessitat de disposició de recursos bàsics.

Dit d’altra manera, disposar d’uns recursos bàsics és una 
condició necessària, però insuficient per viure una vida digna. 
Resulten imprescindibles altres condicions i suports perquè 
una persona valori com a digna la percepció d’una renda 
garantida de ciutadania. I perquè la societat catalana pugui 
assumir-ho, tant a nivell de valoració ciutadana com de via-
bilitat i utilitat pel progrés social i econòmic.
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Acreditacions

Inauguració
• Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general, ACM

Ponència sobre ‘La Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya: marc jurídic i pros-
pectiu, reptes i claus per a una implantació eficaç i sostenible’

• Sr. Víctor Bayarri, consultor social

Pausa

Col·loqui participatiu sobre el paper dels ens locals davant la implantació de la Renda 
Garantida de Ciutadania

- Quins poden ser els resultats més positius en l’aplicació de la futura Renda Garantida de Ciuta-
dania?

- Quins poden ser els reptes o, fins i tot, els potencials efectes negatius que cal prevenir i afrontar?

- Quines poden ser les claus per a potenciar els efectes positius, afrontar els reptes i reduir els 
potencials efectes negatius?

- Quin es considera que ha de ser el paper dels ens locals davant la implantació de la RGC?

- Quin es valora que ha de ser el paper dels professionals de l’àmbit social davant aquests noves 
polítiques socials?

- Quines condicions es consideren indispensables per a la implantació i temps necessari per la 
seva aplicació?
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