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omencem I'any estre-
nant Govern i el nou
context politic ens des-
perta confianEa, incer-
tesa i esperanEa; ganes

de col.laborar i, alhora, d'exigir mi-
llores i garanties per no perdre el que
hem assolit. Per aquesta ra6, des de
I'dmbit de 1'acci6 social plantejo 11
propostes.

0t. El ddficit de les arques autond-
miques amenaga de generar retalla-
des en un Estat del benestar encara
immadur. Si no volem que mori, sha
d'apostar per e11. La inversi6 social
-77,8o/o del PIB a Catalunya, 26,40/o
de mi{ana a Europa- no pot minva4
perqud el petit estalvi d'avui suposa-
ria un alt risc per demd. Una Genera-
Jitat que demana m6s autogovem ha
d'aconseguirlatransferdncia del 50%
dels ingressos de I'IRPF per incremen-
tarla inversi6 social.

9t" ilescassetat de recursos imposa
gastar menys i gestionar millor, diu el
Govem. Sobreto! cal optimitzar els
que hi ha: crear sinergies, evitardupli-
citas, simplificar i racionalitzar pro-
cessos. Les entitats socials esperem
que els criteris d'eficidncia en ia ges-
ti6 s'apliquin en la nostra relaci6 amb
lAdministraci6 mi$anEant una inter-
locuci6 rinic4 transparent i eficaq.

lEL Ens preocupa I'atur actual, en es-
pecial el dels joves. Es prioritari im-
pulsarprojectes innovadors que crelr
ocupaci6, i cercarf6rmules d interme-
diaci6 amb les emprcses pequd esde-
vinguin actors clau en 1'ocupaci6 del
4O%o deloves sense feina.

Slf Darrere el 30% de fracds escolar hi
ha milers de joves que abandonen els
estudis sense alternatives. Es urgent
implementar politiques que adaptin
la formaci6 als diferents perfils, que
doninm6s flexibilitatals estudis i ofe-
reixin cumculums altematius.

05" Les entitats que treballem per la
convivdncia volem que les persones
nouvingudes siguin acollides. Les
lleis que regulen els fluxos migrato-
ris preveuen vies per regulantzar la
seva situaci6, i unes normes que han
estat exemple d'irstrument eficaE per
aconseguir la integraci6 a Europa no
es poden menystenir davant actituds
xendfobes de la ciutadania.

06. El volum de persones que perden
thabitatge 6s inacceptable. El Govem
ha d'actuar de forma preventiva i ge-
nerar recurcos que frerrin eJs desnona-
ments, que aboquen a la pobresa. Ha
d'innovar amb mesures que evitin el
degoteig corstant i actuardavantuna
Llei Hipoteclria que obliga al paga-

ment del deute malgrat I'entrega de
lhabitatge.

fiL Els ajuts a les families s6n una pro-
mesa esperanEadora. Valorcm el reco-
neixementdel rol de lafamilia icele-
brem el suport priblic anunciat, perd
volem recordar que I'assistdncia frag-
mentada dificulta i encareix I'atenci6.
Cal aglutinar els diferens serveis per
garantir un tractament tranwersal,
coordinat i global de la unitat familiar.

0e. Arral de la crisi. les entitats soci-
als hem de prestar m6s serveis, amb
la mateixa qualitat i menys recursos.
Ja ha trarscendit algr:n ERO en el sec-
tor i s'han sentit veus que consideren
el voluntariat com una altemativa oue
proporciona mA d'obra graruita. l\tro
ho comparteixo en absolut. Sempre
hem comptat amb aquest col'lectiu
i 6s una de les nostres riqueses, perd
mai no serd un substitutiu del treball
remunerat.

O9" La Llei de la Dependdncia es va
aprovar amb protestes del Govem ca-
talA per 1a inromissi6 de lEstat espa-
nyol en el nostre sistema de serveis
socials, perd davant el suggeriment
d'una nova llei d'autonomia Dersonal
catalana, prioritzem el compliment
de la norma vigent, fent les aporta-
cions econdmiques compromeses

i donant resposta en els terminis
previstos.

lO. Si la lluita contra la pobresa
severa anunciada inclou mesures
perqud totes les persones tinguin
cobertes les necessitats prim)ries
-llar, alimentaci6, ingressos mi-
nims-, hi estic molt d'acord. Des-
pr6s del fracds de lAcord de Lisboa,
no podem tornar a fallar en el pro-
pdsit de reduir el 100/o de la pobresa
aEuro_paperal2020.

It , Una societat m6s justa i equita-
tiva, on tots siguem subjectes dels
mateixos drets i deures, significa
treballar per la igualtat entre ho-
mes i dones. El pafs ha de partici-
par d'una nova filosofia que es vis-
qui des de la infantes4 que conside.
ri totes les persones igual.

Per fer possible tot aixd, cal sen-
sibilitzarla poblaci6 sobre la neces-
sitat de transformar el nostre pais,
promovent la convivdncia, I'equi-
tat, la cohesi6 social, la solidari-
tat i la corresponsabilitat. Cadas-
cun de nosalnes, juntament amb el
Govern catald, hem d'actuar per
aconseguk-ho.
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