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Resolució Serveis Socials

Malgrat que els indicadors macroeconòmics apunten cap a una lenta sortida de
la crisi econòmica, la societat catalana, segueix patint els efectes d’una greu
desigualtat social, d’una pèrdua de serveis i prestacions, d’una alta taxa d’atur i
a causa de la creixent precarietat laboral, la permanència en el risc de pobresa
de treballadors en actiu.
Un 23,5% de la població es troba en risc de pobresa o exclusió social. La
desigualtat en la distribució dels ingressos afecta el 31,9% de la ciutadania.
Encara hi ha 380.000 persones a Catalunya que busquen feina i no en troben
(un 17,4%). Un de cada cinc ciutadans manifesta tenir dificultats per pagar les
despeses de l’habitatge on resideix (lloguer, hipoteca, despeses de la
comunitat, etc.). Només el 53,6% de les persones en situació d’atur tenen dret
a algun tipus de prestació, ja sigui contributiva, assistencial, per renda activa
d’inserció o programa d’activació per a l’ocupació (Idescat, 2015).
Les xifres ens mostren una realitat social que exigeix unes polítiques
municipals de serveis socials, orientades a resoldre els problemes de fons.
Aquests es manifesten amb noms i cognoms de persones i famílies que
exigeixen als ajuntaments la solució de diferents situacions d’emergència:
manca d’aliments, pobresa energètica, manca de renda i altres. Cal abordar
aquestes situacions amb una doble perspectiva: la de l’atenció a les persones
concretes i, alhora, la d’aconseguir la minoració o eradicació d’aquests
problemes, mitjançant el treball polític des de les institucions corresponents.
Les polítiques de serveis socials municipals cal que estiguin orientades cap a la
globalitat de les intervencions, incidint, per tant, en matèries d’habitatge,
educatives, sociosanitàries, culturals, laborals i altres, quan calgui. Cal que des
dels ajuntaments despleguem el treball social comunitari, a fi de promoure
accions, que no només entomin les conseqüències derivades de les

desigualtats, sinó també que trobin els fets
d’aquestes dificultats i acabi amb ells.

que permeten

el creixement

Així hem de capacitar-nos de programes de prevenció reals i realitzables,
fugint d’utopies que caminen cap a consum o conductes de risc zero i utilitzant
eines de minimització de riscos, que ajudin a pal·liar situacions futures greus.

Per a la realització de la política municipal de serveis socials i la lluita contra la
desigualtat, cal integrar, en el treball polític, una pluralitat d’actors municipals i
d’altres institucions públiques, coordinar-se amb les entitats de tercer sector i
de la iniciativa privada. En aquest sentit caldrà afavorir espais de trobada i
potenciar l’acompanyament, la formació i la participació dels professionals del
sector social, tenint com a objectiu comú la resolució dels problemes dels
ciutadans i ciutadanes. Els espais d’intercanvi, participació i formació facilitaran
la creació de modalitats alternatives i més integradores d’atenció.
Entre les prioritats que els serveis socials municipals i comarcals han d’abordar,
hi ha les actuacions contra la pobresa infantil, que ha arribat a ser de l’ordre del
27,9 per cent de menors de 16 anys, i les que apunten a la promoció de
l’autonomia personal de les persones dependents.
Calen estratègies de treball que facin del Maresme un exemple de lluita en la
promoció de la igualtat d'oportunitats en la infància. Cal desplegar programes
d'infància i família, des d'un enfocament transversal, amb altres actuacions, des
d'educació, habitatge, sanitat, lleure…, i coordinades amb els serveis socials.
Les entitats socials són acompanyants necessaris per dur a terme polítiques
dirigides a posar fi a les desigualtats d’oportunitats.
En relació a les persones en situació de dependència, es fa prioritària la
recuperació efectiva dels serveis i prestacions legalment reconeguts, amb la
dotació efectiva de serveis residencials o a domicili assignats en els plans
individuals d’atenció, així com de les prestacions econòmiques corresponents.
Tant pel que fa a la infància en risc o situació de pobresa com a les persones
en situació de dependència, caldrà adoptar els compromisos necessaris i dotarse de fórmules efectives i adequades per garantir la prestació puntual de
serveis de menjador (beques-menjador tot l’any), d’atenció domiciliària (les
hores necessàries) o de garantia energètica (llum i gas). El seu funcionament
és també una prova de la vàlua i efectivitat dels serveis i les polítiques socials
municipals i comarcals.

