PROPOSTES PER REDUIR
LA POBRESA INFANTIL
PROPOSTA 1: REFORMULAR LA RGC PERQUÈ AFAVOREIXI LES
FAMÍLIES AMB FILLS A CÀRREC EN POBRESA SEVERA

PROPOSTA 4: SITUAR LA LLUITA CONTRA LA POBRESA INFANTIL
AL CENTRE DE LES PRIORITATS
•

Situar la lluita contra la pobresa infantil al centre de la política del govern, i constituir un
comissionat o un pacte contra la pobresa infantil que articuli una estratègia integral i les diferents
mesures que la componen.

•

Incrementar el percentatge del producte interior brut que Catalunya destina a les
prestacions socials d’infància i família fins al 2,4%, la mitjana europea, d’acord amb la
Moció 198/XII del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil.

•

Com més necessitats més recursos. Entre altres coses, l’estratègia catalana de lluita contra la
pobresa infantil haurà de fer un mapa de les zones on hi ha més pobresa dels infants i aportar-hi
solucions concretes, transversals i duradores que s’hauran de reflectir en un pacte i en els pressupostos.

•

Reutilitzar el pressupost del 2020 de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per
dissenyar una nova prestació que consistiria en un ingrés mensual destinat a aquelles famílies
amb menors a càrrec que tinguin uns ingressos anuals per unitat de consum per sota el llindar de
pobresa severa català (7.320 €).

•

L’import d’aquesta prestació seria de 200 € mensuals per a les famílies amb un infant a
càrrec, que s’incrementaria en 100 € per cada nen o nena addicional.

•

Apujar l’IRSC congelat des del 2010, perquè s’adeqüi a la realitat de les famílies i que les famílies en situació de pobresa puguin accedir a les prestacions que fixen l’IRSC com a llindar.

•

Aquesta prestació per fill a càrrec com a complement a l’Ingrés Mínim Vital (IMV) podria reduir
en 6 punts percentuals el nivell actual de pobresa severa infantil a Catalunya, que passaria d’un 13% a un 7%.

•

•

Elaborar un decret llei de la RGC que compatibilitzi l’Ingrés Mínim Vital, i doni prioritat a rebre-la mentre s’espera resposta de l’IMV, per evitar que les persones sense ingressos
visquin llargues situacions d’espera sense tenir dret a rebre cap de les dues prestacions.

Ampliar la cobertura de pròtesis, audiòfons, ulleres, serveis psicològics i psicosocials,
i salut bucodental, per a nens i nenes fins als 18 anys, incloent-hi el cost total en la cartera de serveis del sistema de salut, seguint les consideracions de les resolucions 17/XI i 327/XI del
Parlament de Catalunya, ja que moltes famílies no poden fer front a aquestes despeses imprevistes.

•

Universalitzar la beca menjador i l’accés a les activitats educatives, segons el criteri de
renda marcada pels ingressos i les despeses de les famílies.

•

Crear places de primer cicle d’educació infantil prioritzant les zones amb menys cobertura i més necessitat socioeconòmica.

•

Garantir l’accés a activitats d’oci i esportives en clau d’equitat perquè tots els infants en
situació de pobresa hi puguin accedir.

PROPOSTA 2: CREAR UN COMPLEMENT D’HABITATGE A LA RGC
•

Crear un complement per motiu d’habitatge per a les famílies amb fills a càrrec beneficiàries de la RGC, prenent com a exemple la renda basca. Relacionar, també, aquesta ajuda
amb la necessitat de ser sol·licitant de lloguer social per anar actualitzant les necessitats de lloguer
social existents.

•

Augmentar el parc públic d’habitatge social (actualment de l’1,5 %) per aconseguir la mitjana europea situada en el 15% i preveure mecanismes per assegurar que les famílies amb fills i filles
a càrrec siguin prioritàries.

PROPOSTA 3: CONVERTIR ELS PROGRAMES D’AJUTS EXCEPCIONALS
EN ABONAMENT MENSUAL
•

Convertir els programes d’ajuts excepcionals a les famílies vulnerables en ingressos
mensuals a través de targetes moneders durant tota la durada de la crisi, per evitar que
empitjorin les seves circumstàncies, la saturació dels serveis socials i afavorir l’apoderament de
les famílies.

