POLÍTIQUES DE SUPORT A LES FAMÍLIES

Entrevista amb Pepi Garcia, ponent de l’Informe del CTESC Polítiques de suport a les famílies
Per quina raó el CTESC va triar aquest tema per fer un informe?
Donada la seva importància, ja fa alguns anys que en la memòria d’aquest organisme surten temes
relacionats amb les famílies. A això cal afegir que en les dades del cens s’evidencia com gairebé el 88%
de la població resident a Catalunya viu en un nucli familiar.
En els darrers temps, a Catalunya s’ha produït una profunda transformació de les realitats socioeconòmiques, així com de les estructures familiars.
Dins d’aquest context, tot veient el paper central que les famílies tenen en la nostra societat, els membres d’aquest Consell vam creure en la necessitat social i la utilitat d’endegar un estudi relatiu a les
polítiques familiars i les propostes que es podien fer al seu respecte. Vam pensar que en l’actualitat hi
havia una demanda social creixent per aquests temes i que, per tant, era oportú donar-hi algunes respostes o propostes.
Quines novetats aporta l’informe respecte al disseny de polítiques de família?
L’informe té com a punt de partida la situació actual de les famílies a Catalunya, i des d’aquesta realitat,
es fan una sèrie de consideracions. L’informe parteix d’un nou concepte de família. El concepte de família
ha evolucionat, i aquesta ha estat una premissa important i que fa innovador l’estudi.
També hem arribat a la conclusió que les polítiques no han de ser purament natalistes, sinó que hem
d’aconseguir, mitjançant les polítiques públiques, que les persones puguin tenir lliurement el nombre de
fills desitjat.
Per una altra banda, hem enfocat el nostre estudi en les famílies des d’una concepció de cicle vital, el
que vol dir que no només l’etapa reproductiva ha de centrar l’atenció dels poders públics, sinó que totes
les etapes vitals han d’estar cobertes, incloent-hi la dependència, la infantesa o l’envelliment.
Plantegem la possibilitat de nous permisos relatius a la criança i altres propostes quant a dependència i
envelliment.
L’envelliment de la població i el seu efecte sobre les pensions de jubilació es tracta a l’informe? I els
incentius a la natalitat?
L’envelliment de la població i les seves conseqüències són tractats en l’estudi des de la perspectiva
social, els efectes que té sobre la família i les situacions de dependència. Es fan propostes per a la
protecció de la família en tots els seus moments, inclosa la maduresa i la vellesa.
El que l’informe proposa per a les polítiques de natalitat és, mitjançant una sèrie de recomanacions,
fomentar les polítiques que facin possible l’acostament del nombre de fills desitjat al que realment les
persones acabin tenint. No es tracta de fomentar la natalitat perquè sí, sinó facilitar-la a aquelles persones que vulguin tenir fills o filles i remoure els obstacles econòmics, socials i laborals que dificulten o
endarrereixen la decisió de ser pare o mare.
Quines recomanacions destacaria de l’informe?
L’informe conté més de 80 recomanacions, i totes elles són molt importants, en cadascun dels diferents
aspectes que tracten.

1

CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA

Si n’hagués de destacar algunes, destacaria la proposta d’un pacte nacional per tal de establir la definició
de què s’entén per famílies, afavorir la priorització i la transversalitat de les polítiques de suport a les
famílies, així com la seva estabilitat en el temps, lluny de les influències dels canvis polítics.
També destacaria la proposta d’una cartera permanent de serveis per a les famílies , així com l’establiment d’una finestreta única.
Així mateix, es fan propostes quant a l’establiment de permisos, amb la finalitat de fer-los igualitaris,
inclusius dels diferents models de famílies, i que fomentin la corresponsabilitat.
Quant a les situacions de dependència, destaca la necessitat d’obrir un debat sobre la distribució de les
tasques d’atenció i cura, l’aposta per un model d’integració de l’atenció social i sanitària i la petició d’impuls d’una nova llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. També es fa una proposta important quant a la necessitat de reconeixement a efectes de la
Seguretat Social, de les tasques de la persona cuidadora no professional.
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