
Carme Chacón anuncia 10 compromisos dels 

socialistes en Política Social (3.02.08) 
 

Creació d’ocupació, increment del salari mínim, increment de les pensions 

mínimes, augment del permís de paternitat, aprovació de la Llei per a la 

Igualtat de Tracte i contra la discriminació, becar 30.000 estudiants 

catalans, construir 50.000 habitatges protegits, desplegar l’Estatut, 

destinar el 0’7% de la Renda Nacional Bàsica a l’ajut al desenvolupament 

 

La cap de llista del PSC per Barcelona, Carme Chacón, ha presentat avui 

els 10 compromisos dels socialistes en matèria de política social. 

“L’esquerra progresista sempre ha assumit amb valentia la lluita per la 

igualtat, la defensa dels drets dels treballadors i l’extensió de drets de 

ciutadania , ha dit Chacón, que ha afegit: “Ara, a principis del segle XXI, 

hem d’afegir els nous reptes, i per tal de fer-ho amb èxit, els socialistes 

de Catalunya proposem amb ambició, realisme i solidaritat les nostres 

polítiques socials” . 

 

Els 10 compromisos anunciats per Chacón són: 

 

Primer: “Continuarem donant prioritat a la creació d’ocupació, i preveiem 

la creació de 350.000 nous llocs de treball en els propers quatre anys”. 

 

Segon: “Seguirem augmentant el salari mínim”, fins als 800 euros 

mensuals. 

 



Tercer: “Pujarem 200 euros les pensions mínimes”, cosa que “és una 

necessitat urgent per a un sector de la població que havia estat força 

desprotegit fins l’any 2004”. 

 

Quart: “Proposem augmentar el permís de paternitat de dues a quatre 

setmanes”. 

 

Cinquè: “Aprovar una Llei d’Igualtat de Tracte i contra la Discriminació” 

amb l’objectiu que “els delictes que tinguin motivacions racistes, 

xenòfobes o homòfobes tinguin una regulació més adequada i no quedi 

cap espai de discriminació entre individus”. 

 

Sisè: “Proposem que 30.000 joves catalans tingui accés a una beca – 

salari per a estudiar la Formació Professional o el Batxillerat”. 

 

Setè: “Elevar la construcció d’habitatge protegit en més de 50.000 

habitatges a Catalunya durant tota la legislatura, el que significa triplicar 

l’esforç en habitatge social sobre la inversió que va fer el govern del PP 

l’any 2003”. 

 

Vuitè: “Desplegarem el nostre Estatut amb tota la seva potència al 

servei dels catalans”. 

 

Novè: “El Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya acordaran un 

nou sistema de finançament que ens garanteixi la capacitat d’assolir els 

nostres reptes de futur”. 

 

Desè: “Arribarem al 0,7 per cent de la Renda Nacional Bàsica en ajuda al 

desenvolupament”. 



 

 

Chacón ha recordat que el dia 9 de març “el vot de catalanes i catalans 

és determinant”, i a més de garantir que els avenços socials assolits es 

mantinguin i consolidin, “li podem fer un favor a la dreta” , que “en un 

país que ha evolucionat tant durant els darrers anys, sembla que són els 

únics que volen tornar al passat” . 


