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Octubre 2012 
 
 
Avui les entitats socials del país volem sentir-nos solidaris amb el dolor que en 
aquests moments pateixen milers de persones i de famílies que en els nostres 
pobles, barris i ciutats no disposen d’uns ingressos suficients per cobrir les seves 
necessitats bàsiques. 
 
Per això volem expressar de forma contundent i clara la necessitat d’avançar en 
dignitat, en solidaritat i en justícia social. 
 
 
1. Dignitat 
 
- La pobresa significa i implica una posició de desigualtat en la distribució 

d'oportunitats i de bens materials entre la ciutadania, així com una major 

dificultat per accedir als recursos que permeten la cobertura de les 

necessitats bàsiques. I això condueix aquestes persones al risc d'exclusió 

social. Perquè les desigualtats, la discriminació, l’absència d’oportunitats i la 

distància cada cop més gran entre pobres i rics ens apropa cada cop més a 

un escenari d’injustícia, de conflictivitat i de fractura social que ens 

incapacita per generar benestar i cohesió social i per garantir la defensa dels 

drets fonamentals i la dignitat humana.   

 

Per defensar la dignitat creiem que: 
 

o Cal garantir un lloc on viure 
o Cal garantir uns ingressos mínims per viure 

 
 
 
2. Solidaritat 

 

- La ciutadania en el seu conjunt ha de prendre consciència que la construcció 

d’una societat més inclusiva i cohesionada s’ha d’aconseguir amb l’esforç de 

tots, i a partir de valors com la solidaritat, l’equitat i el compromís social. Cal 

garantir i alhora exigir el reconeixement i exercici dels drets i deures de 

ciutadania. Només amb la implicació de tots i totes en el benestar col�lectiu 

aconseguirem experiències d’èxit i de satisfacció personal i social en la 

millora de la nostra societat. 

 



Per afavorir la solidaritat creiem que:  

 
o Cal impulsar l’exercici de la ciutadania, la participació i el compromís 

cívic 
o Cal promoure la coresponsabilitat sobre els assumptes públics i la 

vida en comú. 
 
 
 
3. Justícia social 

 
 
- Hem construït una societat més rica però alhora més desigual. El creixement 

econòmic i la bonança de la dècada anterior no es van traduir en una 

distribució més equitativa de la renda ni en una disminució de la pobresa. 

 

- Avui els processos d’empobriment progressiu, que aboquen a la precarietat 

vital i l’aïllament social, van dibuixant una distància cada cop més gran entre 

les expectatives de les persones i les seves possibilitats reals per dur-les a 

terme. 

 

- Per això ens cal incidir més en les decisions i accions que actuen sobre les 

causes, i en les estratègies preventives, transversals, integrals i a llarg 

termini que impliquin a tots als actors, tant públics com privats. I també ens 

cal revisar a fons la nostra actual política fiscal i econòmica, i les actuacions 

en relació al mercat de treball, les polítiques actives d’ocupació, el dret a 

l’habitatge, i les prestacions i la  protecció social. 

 
 
 

Per garantir més justícia social:  
 

o Cal construir una fiscalitat més redistributiva, justa i progressiva 
o Cal aprofundir en les polítiques d’igualtat d’oportunitats i d’accés als 

bens comuns 
 
 


