Constatacions de les V Jornades sobre la CESDHC:



Hem pres consciència de que la dimensió i la complexitat del
incompliment reiterat del mandat constitucional del dret a
l’habitatge i la prohibició d’especular amb el sol, ha facilitat
l’actual conjuntura de conseqüències molt greus per a moltes
famílies.



Tothom ha de participar en la solució del problema plantejat:
ciutadania, administracions, legisladors, judicatura, banca i
promotors públics i privats.



Hem constatat una llarga experiència en la construcció
d’habitatges protegits a Cornellà, amb un protagonisme important
de l’Ajuntament. També hem constatat la importància d’adequar
la planificació immobiliària pública a les noves circumstancies
socials.



Així mateix hem constatat les limitacions que pot comportar per
l’Ajuntament la proposada reforma legislativa local, si fos
aprovada tal com la proposa el Govern central.



S’informa que, des de 2010 a 2012, la ciutat de Cornellà ha
passat de 698 famílies beneficiàries de la Renda Mínima
d’Inserció, amb un 15,9% d’atur, a només 397 famílies, amb un
atur del 18,5%., a part de les que ja no hi ha pogut accedir.



A nivell general de Catalunya, s’informa de l’alarmant augment de
la pobresa: 300.000 famílies sense ingressos, 36.800 persones
sense llar adequada, 21,9% de la ciutadania per sota del llindar
de la pobresa (amb una taxa de risc de pobresa del 30%) i un
11,89% de famílies amb tots els membres en situació d’atur.
L’any 2012, s’han produït 155 desnonaments diaris.



L’Ajuntament està augmentant els seus pressupostos socials,
any rera any, està gestionant la contractació de 300 persones en
plans d’ocupació per un període de 6 mesos (2.000.000 €), ha
signat un Acord Social amb diverses entitats locals, que han obert
una Botiga solidària per atendre les famílies sense recursos.



Creu Roja Catalunya està incrementant les seves atencions
socials. L’any 2012 ha destinat 157.772 € a aliments, 63.697 € a
kits de suport social, 2.224 € a atencions a gent gran, 6.269 € a
ocupació, 634 € a beques menjador i 3.340 € a material escolar.



Tanmateix tots aquests ajuts son clarament insuficients i la RMI
ja no respon a les necessitats i requereix una profunda revisió de
la seva concepció i de la seva gestió. Per aquesta raó la Taula
d’entitats del tercer sector, amb els sindicats i altres entitats
socials han plantejat al Govern i als Grups parlamentaris la
necessitat d’articular una Renda Garantida de Ciutadania, amb
un plantejament més precís, més segur i més just. Impulsen una
ILP, que haurà de recollir 50.000 signatures.



En aquesta nova iniciativa i en la seva gestió, les entitats socials
hi haurien de tenir un paper essencial, en la seva concreció,
gestió i seguiment.
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