Les famílies sense ingressos
no poden esperar
cal posar en marxa una
Renda Garantida de Ciutadania
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#EradicacióPobresa

#solucionsquenopodenesperar

A Catalunya un 20’9% de la població està en risc de
pobresa. Els petits indicis de recuperació econòmica
no són percebuts per les famílies treballadores i les
desigualtats socials continuen creixent.
Segons el darrer informe de la Fundació FOESSA, l’increment de les desigualtats i el deteriorament de les
rendes més baixes no té precedents en els darrers
quaranta anys. La inestabilitat i la precarietat del mercat laboral està fent proliferar situacions de mancances
econòmiques fins i tot entre la població ocupada: un
de cada tres treballadors cobra menys del Salari Mínim
Interprofessional, i la mitjana d’ingressos a les llars s’ha
reduït un 10% en quatre anys. Alhora, estan creixent
el nombre de llars sense cap ingrés i la pobresa severa
augmenta de manera molt preocupant.
Aquestes dades tenen molt a veure amb la inexistència
de polítiques socials efectives al nostre país i d’un model de creixement econòmic vinculat a la precarietat
laboral. El Govern d’Artur Mas no ha presentat cap
estratègia diferent a la del Partit Popular a Espanya
per sortir de la crisi: austeritat mal entesa, retallades en els serveis públics i augment de la pobresa.
La inversió social continua congelada des del 2011 a la
vegada que es redueixen impostos com el de successions i donacions. A més, la situació d’incertesa política
generada després dels resultats electorals ens situa en
una paràlisi governamental que segueix sense donar
resposta a la situació d’emergència social.
Els i les socialistes ens rebel·lem davant d’aquestes situacions d’injustícia que ja fa massa anys que duren, i considerem les polítiques socioeconòmiques com a eix fonamental de la nostra acció política. Perquè hi ha situacions
reals que pateixen molts ciutadans i moltes ciutadanes, que
necessiten una solució i que no poden esperar més.
És imprescindible la derogació de la reforma laboral
del PP i CiU, l’increment del Salari Mínim Interprofessional i una nova política fiscal que garanteixi la
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#RendaGarantidaCiutadania

#propostesPSC

redistribució de la riquesa per garantir la cohesió social. I no podem consentir cap tall de subministraments
bàsics per manca de renda.
D’altra banda, els ajuts d’urgència social que gestionen els Serveis Socials Bàsics, a més de col·lapsar la
dedicació dels professionals del treball social, no són
més que respostes parcials a problemes estructurals.
Un fet que posa en evidència les limitacions del nostre
sistema de protecció social actual.
Els i les socialistes prioritzarem en la nova legislatura
l’aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania, que
simplifiqui la varietat de les ajudes actuals en una única i
reforci els itineraris d’inclusió sociolaborals per a les persones que no disposen de mitjans de subsistència propis.
Un dels reptes de la nostra política és combatre la lluita
contra la pobresa i les situacions d’exclusió social que
moltes persones pateixen a Catalunya, però això no es
pot fer amb beneficència del segle passat. Necessitem,
per tant, d’un nou sistema que garanteixi una renda a
qui la necessita, que no sigui estigmatitzadora i que
contribueixi a l’apoderament de les famílies, acompanyant-les en el seu camí fora de l’exclusió social.
Mentre arribem a aquesta nova Renda Garantida de
Ciutadania, les famílies i els infants que conviuen dia a
dia amb la situació de pobresa no poden esperar més.
Per tant, des del PSC exigim al govern que posi en
marxa un Fons Extraordinari d’Emergència contra
l’Augment de les Desigualtats i la Pobresa, on hi participin de manera activa i coordinada el Govern de l’Estat, la Generalitat i els ens locals.
L’Estat del Benestar està avui sota amenaça. No hi
ha altra sortida que no sigui el reforçament i la millora
de l’eficàcia de les polítiques públiques per a la reducció de les desigualtats. A Catalunya hem perdut una
dècada en inversió social. No podem de cap manera
continuar per aquest camí.

