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Inversió avui,
estalvi per demà

L’aposta per l’acció social no és només una qüestió de justícia i garantia de drets i deures ciutadans;
és també una inversió amb visió de futur. Una aposta per sortir de la crisi mitjançant polítiques
inclusives, centrades en les persones com a màxima prioritat i orientades a una reactivació
socioeconòmica que enforteixi la cohesió social. Tots hem de ser artífexs i beneficiaris de la
recuperació, perquè només així aconseguirem que la inversió d’avui representi un estalvi per demà.
Invertir en aquests moments significa el convenciment que aquest esforç ens permetrà aconseguir
un rendiment a curt termini; significa que es millorarà la cohesió social, es frenaran les desigualtats i
la pobresa no augmentarà. En cas contrari, la pobresa serà cada dia més present entre la ciutadania,
a prop de les nostres llars, als nostres barris; i cada vegada serà més difícil que la població pobre
pugui sortir d’aquestes situacions.
Hem de ser molt conscients que la manca d’inversió social avui serà fracàs escolar, atur, delinqüència,
dependència, inseguretat, o presons en un demà molt pròxim. Fins i tot si només ens preocupés
l’òptica econòmica, estaria totalment justificada la inversió avui amb caràcter preventiu, per evitar
un demà incert i més costós.
Les entitats socials treballem amb les persones més vulnerables, coneixem la seva situació,
compartim el seu patiment i, des de l’experiència quotidiana, volem expressar algunes qüestions
concretes a considerar.
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POBRESA

Proposta 1 │ Lluita contra la pobresa. Reclamem la promoció de polítiques noves i innovadores que portin a
recuperar els objectius fixats en l’Estratègia 2020 de reduir al 20% la taxa de pobresa l’any 2020. Lluny de reduir
aquest percentatge, avui ens trobem que augmenta, en especial entre la infància.
Proposta 2 | Acció decidida per a definir el nou llindar de la pobresa i revisar les pensions no contributives
(PNC). Reclamem el compromís assumit en la transitòria 21a. de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització,
adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. Avui les PNC, del tot insuficients, porten els seus
receptors a la més absoluta pobresa; és urgent la seva actualització d’acord amb el nivell econòmic del nostre país, la
qual cosa estalviaria el cost del complement que avui aporta la Generalitat. No volem PNC ni pensions contributives
per sota del llindar de la pobresa revisat.
Proposta 3 │ Salari mínim interprofessional. Reclamem l’adequació d’aquest salari per tal evitar paradoxes com
treballar ingressant un salari inferior als ingressos que determinen el llindar de la pobresa
Proposta 4 │ Carta Social Europea. Reclamem que el govern estatal ratifiqui la Carta Social Europea Revisada de
1996 i que signi i ratifiqui el Protocol Addicional, pel qual s’estableix un sistema de reclamacions col·lectives del
Consell d’Europa de 1995.
Proposta 5 | Reforma fiscal, polítiques de control del frau fiscal i de l’economia informal. Reclamem que
s’impulsi un canvi en la fiscalitat perquè paguin més aquells que més tenen, i que es lluiti per evitar l’evasió d’uns
ingressos que, per justícia social, han d’entrar a les arques públiques per cobrir les necessitats socials emergents,
cada dia més grans. Reclamem, tanmateix, una acció decidida per fer emergir tota l’activitat submergida que fuig
d’aportar el que correspon per al manteniment de l’Estat de Benestar.
Proposta 6 | Garantia dels drets subjectius de ciutadania. Reclamem que es garenteixin els serveis i les
prestacions d’obligat compliment per part de l’estat, de manera que s’assegurin els mínims vitals a què té dret tot
ciutadà, conferits per la Constitució espanyola i les lleis socials existents, avui en risc arran de les retallades aplicades
i anunciades.
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DRETS BÀSICS

Proposta 7 │ Accés a l’alimentació. Reclamem que l’estat espanyol cobreixi les necessitats bàsiques dels ciutadans
amb recursos escassos o nuls, mitjançant la compra dels estocs alimentaris que deixi d’aportar el Fons europeu
d’excedents alimentaris, i transferint als ajuntaments partides pressupostàries per cobrir el cost dels menjadors
socials.
Proposta 8 | Accés a l’habitatge. Reclamem polítiques que promoguin i facilitin l’accés al parc d’habitatge públic i
privat desocupat a tota persona en risc d’exclusió social, especialment a persones amb dificultats afegides: dones
víctimes de violència masclista, famílies amb infants, joves, joves extutelats, persones discapacitades i persones ex
recluses. Reclamen la promoció d’una llei estatal d’empara davant els desnonaments derivats de l’actual crisis
econòmica i les greus dificultats que se’n deriven per a la persona i els seu entorn familiar. Reclamem mantenir la
Renda Mínima d’Emancipació (ajuts al lloguer per a joves de 22 a 30 anys). Reclamem també el traspàs de les
polítiques d’habitatge i el seu finançament a les Comunitats Autònomes, i l’augment d’aquest finançament fins arribar
al 2% del PIB per reforçar les polítiques d’habitatge social dels governs autonòmics.
Proposta 9 │ Polítiques d’ocupació per als col·lectius més vulnerables. Reclamem accions i programes que
ajudin aquells que tenen més dificultat per incorporar-se al mercat laboral a través de l’adequació de les polítiques
laborals, formatives i d’ocupació, amb programes formatius que responguin a la demanda del mercat. Reclamem
desenvolupar nous instruments específics de polítiques actives d’ocupació adreçades als col·lectius més vulnerables
en concertació amb les entitats del Tercer Sector. Alhora, reclamem promoure un pla integral d’inserció educativa,
social i laboral per a joves, que inclogui mesures de formació, estímuls a la contractació i programes d’inserció al
mercat de treball. Reclamem potenciar les empreses d’inserció com a instruments clau per desenvolupar itineraris
formatius i laborals individualitzats. Reclamem programes de mediació i suport a les empreses per crear noves vies
d’accés a l’ocupació, la formació i les pràctiques per als aturats. Reclamem, tanmateix, que es potenciïn les clàusules
socials i altres mesures d’acció positiva per donar opció a l’ocupació de col·lectius amb dificultats. És urgent la
innovació per a la recerca de noves formes d’activitat i participació en la comunitat que puguin ser etapes prèvies a la
contractació laboral.
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SECTORIALS (I)

Proposta 10 │ Menors estrangers no acompanyats. Reclamem promoure el criteri únic per al diagnòstic de l’edat i
major col·laboració consular. Reclamem especial protecció de l’estat en aquells casos en què els menors passen a
assolir la majoria d’edat durant el diagnòstic de determinació de la seva edat.
Proposta 11 | Dones víctimes de maltractaments. Reclamen més mesures de protecció, especialment l’accés
prioritari a l’habitatge i a ajuts econòmics per apaivagar els cost de manteniment dels fills i filles a càrrec, sobretot en
els casos en què la pensió alimentària del progenitor desapareix. Reclamem mesures per promoure una major i més
ràpida recuperació de la dona per mitjà de teràpies que l’ajudin a reequilibrar la seva vida, així com accés a formació
especialitzada que li permeti accedir al mercat laboral.
Proposta 12 | Atenció íntegra a les famílies. Reclamem ajuts directes a les famílies en situacions d’extrema
vulnerabilitat: sense cap feina al nucli familiar, en risc de perdre la vivenda o amb una única habitació rellogada per a
tota la família, amb infants en risc de desatenció. Reclamem la restauració d’ajuts econòmics a les famílies amb
infants, especialment les prestacions i ajuts per naixement d’un fill o filla, les beques menjador i les beques per
llibres.
Proposta 13 │ Participació del tercer sector en l’àmbit de l’execució penal. Reclamem la corresponsabilitat com
a dinàmica relacional que es tradueixi en la intervenció de les entitats més enllà de l’execució de programes, de
manera que participin en el disseny i en l’avaluació de les polítiques socials.
Proposta 14 |
Mesures Penals Alternatives. Reclamem que s’incrementin els pressupostos que la Dirección
General de Prisiones dedica a les mesures penals alternatives a la presó. Reclamem també l’agilització de la gestió de
les mesures ja dictades. Reclamem potenciar i afavorir les opcions diferents al compliment de la pena de manera
íntegra dins de la presó, com a mesures eficients i eficaces d’inserció sociolaboral de les persones privades de
llibertat.
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SECTORIALS (i II)

Proposta 15 | Centres penitenciaris. Reclamem que es dediquin més recursos a la mediació intercultural com una
eina innovadora, eficient i pràctica de foment de la convivència. Reclamem la presència de la figura del mediador
intercultural en tots els centres penitenciaris de l’estat, seguint el model català. Reclamem afavorir la inserció
sociolaboral de les persones privades de llibertat, i tenir present que la inserció comença des de dins del centre
penitenciari (en aquells casos en què no es pugui evitar l’encarcerament). Per això, i atenent el necessari continu
dins/fora, reclamem que es normalitzin el màxim els serveis que s’ofereixen dins de les presons.
Proposta 16 │ Polítiques integrades des dels àmbits social i de la salut. Reclamem la promoció de l’atenció
integral a les persones amb sida o afectades per malalties terminals, així com una major protecció a les persones
amb diversitat funcional.
Proposta 17 | Manteniment del Fons de suport a l’acollida i la integració dels immigrants. Reclamem la
continuïtat de les polítiques d’integració i acollida que doten els ajuntaments amb més població estrangera de
recursos per atendre adequadament la població nouvinguda i les seves necessitats, amb l’objectiu de facilitar la seva
plena integració en la nostra societat.
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