ELECCIONS MUNICIPALS 26 MAIG DEL 2019
PROPOSTES EN CLAU LOCAL DE SALT

09 de maig del 2019

Amb motiu de les eleccions municipals del dia 26 de maig del 2019, la Taula del tercer sector de
Salt formada per 15 entitats que acompanyen a persones en situació de vulnerabilitat i risc
d’exclusió social i, alhora, treballen per transformar la realitat social del municipi, amb l’objectiu de
garantir la millorar de les oportunitats i els drets de les persones, ha generat aquest document,
que vol ser un recull d’aquells factors que des de les entitats socials considerem necessaris tenir
present per a poder transformar la desigualtat social del municipi de Salt i que són claus en
l’assoliment d’uns drets bàsics fonamentals dels veïns i veïnes, els quals són garants de la
possiblitat d’un exercici d’uns deures com a ciutadans compromesos amb la seva ciutat .
Sota una mirada de cooperació i de treball conjunt multidisciplinar entre els diferents agents del
municipi, les entitats entenem que només des d’aquesta forma d’abordar la desigualtat social serà
possible poder transformar-la, ja que la desigualtat en si mateixa no és quelcom immutable sinó
que està determinada per diferents factors que la condicionen i la determinen; per tant l’abordatge
d’aquests factors i efectes de l’exclusió des d’un compromís i un treball compartit entre els
diferents agents que formen part del municipi de Salt així com de la participació activa de la
ciutadania ( com a agent actiu de canvi de la seva realitat) facilitarà una societat més cohesionada
i enfortida per poder canviar una realitat desigual.
Les entitats socials de Salt, portem anys treballant per poder garantir aquesta millora de les
oportunitats de tots/es els saltencs i saltenques i, entenem que una societat plural i diversa com
la de Salt, és una societat enriquida ja que cadascun dels nostres veïns i veïnes aporten una
cosmovisió diferent de la realitat, amb molta més globalitat i diversitat en les mirades i en les
possibles respostes per poder afrontar reptes comuns.
Només des de la proximitat i el diàleg conjunt podrem lluitar per una societat més inclusiva; com
entitats d’acció social ens considerem agents de transformació social i per tant, volem ser aliats de
l’administració, des de la cooperació i la coproducció de polítiques socials així com reclamem
espais de participació ciutadana que fomentin aquesta governança i responsabililitat compartida,
on l’administració té el rol de liderar aquestes polítiques però les entitats i la ciutadania som agents
claus en la coconstrucció i desenvolupament de les mateixes.
Així doncs, hem volgut aportar un document que permeti posar de manifest la reflexió conjunta
realitzada des la taula d’entitats socials de Salt, on exposem un ventall de propostes que
considerem bàsiques per a poder fer front a l’exclusió social i alhora, poder garantir i fomentar una
millora en la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
PROPOSTES EN CLAU LOCAL
1. Habitatge i suministraments energètics:

 Accés a l’habitatge digne i assequible.
 Fomentar mesures per garantir i mantenir l’habitatge: ajuts al lloguer, garantir mesures
d’emergència ( ajuts d’urgència).

 Ampliar el parc habitatge públic i lloguer social.
 Garantir el servei universal de subministraments energètics.

 Establir i garantitzar mesures d’emergència per persones sense llar ( creació espais socials
emergència)

 Generar mesures ( programes) d’acompanyament a les famílies de Salt amb lloguer social,
que fomenti una millora de la seva situació social a partir d’accions formatives,
sociolaborals, etc. que incrementin les seves oportunitats.

 Generar accions que fomentin la cessió de pisos tancats o de propietat de bancs per tal de
ser utilitzats per a persones en sutuació de vulnerabilitat habitacional, tal com preveu la llei
4/2016 de mesures de protecció per garantir el dret a l’habitatge a persones en situació de
risc d’exclusió residencial.

2. Padró

 Procés d’empadronament garantit, àgil i flexible per les persones que resideixen en el
municipi, tal com preveu la llei.

 Fomentar les estructures necessaries que permetin revisar el procés d’empadronament i la
complexitat del mateix, en situacions que generin dubtes i que poden estar associades a
situacions de sense llar, relloguer d’habitacions, etc.
3. Suport social i econòmic a les famílies

 Dimensionar adequadament a Serveis socials tenint present indicadors de la vulnerabilitat
de la població de Salt, per tal d’evitar llistes d’espera i poder donar una atenció de qualitat.

 Facilitar que les famílies vulnerables tinguin garantit l'accés a les prestacions que els
corresponen (certficacions monoparentalitat…) així com
recursos i serveis als que la ciutadania té dret.

facilitar-li la informació dels

3.1 Acompanyament integral per als infants i famílies en situació de risc social

 Garantir el recurs de centre obert per a tots els infants que ho necessitin, tenint present els
indicadors de risc de la població de Salt.

 Definir i implementar una política socioeducativa vers els infants, adolescents i famílies en
situació de risc social.
4. Ocupabilitat

 Promocionar programes formatius per a persones que no disposen de la documentació o
estan en una situació de irregularitat administrativa .
5 Inclusió educativa

 Fomentar la continuïtat formativa a partir de la creació i/o recolzament de recursos de
suport a l’estudi per alumnes de primària, secundària i d’estudis postobligatoris.

 Combatre la segregació escolar a partir de la implementació de mesures que garanteixin
una gestió de l’escolarització adequada.

 Garantir l’accés a l’escola bressol i fomentar mesures que ho faciliten ( tarificació social)
5.1 Educació fora de l’escola

 Garantir activitats educatives i de lleure en els períodes no lectius (vacances estiu,
setmana santa, Nadal).

 Garantir, incrementar i mantenir l’accés dels infants en activitats de lleure, culturals,
esportives, socioeducatives etc. fora del període lectiu.

 Fomentar espais socioeducatius inclusius incorporant infants amb necessitats educatives
especials i reforçant els recursos (amb personal, formació, recursos materials, recursos
econòmics,etc) per tal de poder donar una resposta adequada.

6. Treball comunitari i Espai públic

 Fomentar el treball en xarxa: cooperació entre els diferents recursos del territori d’ambit
públic i associatiu, promovent la participació dels veïns/ es ( joves, infants, adults)
incorporant, per tant, una mirada comunitaria.

 Fomentar espais de trobada integeneracional i intercultural a l’espai públic, a partir de la
millorar dels espais físics ( parcs i places) de forma que permeti el joc segur dels infants (
sense mesures punitives) i la interelació entre els veïns i veïnes del municipi.

 Promocionar la participació comunitària com a garant de la cohesió social i la convivència
a partir de la dinamització dels espais públics.

Per últim, les entitats socials de Salt ens agradaria poder posar de manifest el compromís que
tenim vers el municipi de Salt i la voluntat de treballar conjuntament per la transformació social del
territori. Aquest compromís es fa palès a partir dels serveis i accions que desenvolupem a Salt (67
serveis per diferents àmbits d’acutació (socioeducatiu, esportiu, labroal, habitatge, comunitari,
psicoterapèutic, etc) on atenem a 7.200 persones, veïnes i veïnes de Salt i, amb una inversió
econòmica realitzada per part nostra de 2.850.000 euros (2018) de la totalitat dels quals un 1%
són fons públics de l’Ajuntament de Salt i 1% són fons públics del Consorci del Gironès- Salt. Per
altra banda, les entitats socials valorem la necessitat d’un treball integral, interdiciplinar i
cooperatiu amb l’adminitració per tal de poder donar respostes eficaces i eficients a les necessitats
dels veïns i veïnes de Salt, posant al centre de la nostra intervenció a la persona com agent actiu
del seu canvi i és en aquest sentit, que valorem el treball comunitari i participem en espais
conjunts entre els diferents recursos i agents del territori.

Finalment, a partir d’aquest document ens adrecem a les diferents forces polítiques per tal que
contemplin en el seus programes electorals així com en els seus propers mandats aquells factors
socials, educatius i econòmics que considerem bàsics per poder garantir els drets dels veïns i
veïns de Salt així com generar una millora en les seves condicions de vida.

