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Càritas planteja deu propostes de polítiques socials
als partits
Totes les formacions, menys PP i C's, afirmen que poden fer-les
seues
Ratificar la carta social europea revisada al 1986, ja que
Espanya és un dels Estats membres de la Unió que no ho
ha fet encara; garantir els ingressos a les llars amb
pobresa severa, que al 2012 afectava al 7% de la
població; garantir l'accés a la salut per a tothom, que es
va perdre amb el real decret 16/2012 de 20 d'abril; són les
tres primeres propostes que avui Pedro Fuentes, membre
de l'equip d'estudis de Cáritas España/FOESSA, ha fet als
partits polítics que concorren a les properes eleccions
g e n e r a l s .

Descarregar imatge

Un moment de la presentació de les propostes de Carites.
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Els representants de les formacions convidades: Ramon
Alturo (Democràcia i llibertat), Xavier Eritja (ERC), Mònica
Lafuente (PSC), Carles Feixa (En comú podem) i Miquel Padilla (UDC) han manifestat assumir les propostes de
Càritas, mentre que Josep Ignasi Llorens (PP) i Óscar Úceda (C's) no s'hi han referit durant la intervenció de 5
minuts que tots ells han fet després de la xerrada de Pedro Fuentes. Alguns han utilitzat aquest temps per
presentar propostes per lluitar contra la pobresa i altres a explicar el què asseguren haver fet fins ara.
Sociòleg de formació, Pedro Fuentes, ha estat convidat pel Seminari Interdisciplinari d’Estudis sobre les
Desigualtats Socials de la Universitat de Lleida a presentar Diez propuestas de política social desde
Cáritas/Foessa, un document que, a més de demostrar amb xifres la gravetat del problema de la pobresa arreu
de l'Estat, aporta mesures concretes per intentar eradicar-la. "La nostra mirada, ha dit Fuentes, és la de les
comunitats de regants, que a l'últim també li arribi l'aigua".
"Apostem per una societat integradora i diversa on es vagin eliminant els espais de descart i d'exclusió",
ha conclòs Fuentes
La resta de propostes que avui s'han presentat tenen a veure amb reformes estructurals a favor del dret humà a
un habitatge -actualment s'estima que 40.000 persones viuen al carrer-; un treball digne i un salari just -de les
persones que es troben en exclusió un 65,1% treballen-; una economia social i solidària en la contractació
pública amb clàusules socials i ambientals; garantir els drets humans en els procediments d'expulsió; evitar les
situacions d'irregularitat administrativa sobrevinguda que pateixen molts immigrants quan perden la feina;
destinar el 0,7% del PIB a ajuda oficial al desenvolupament i, finalment, complir amb els objectius de
desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
"Apostem per una societat integradora i diversa on es vagin eliminant els espais de descart i d'exclusió", ha
conclòs Fuentes.

