
Càritas Mallorca proposa l’increment de 
les inversions en matèria social, duent a 
terme polítiques socials que posin a la 
persona en el centre. Davant els indicadors 
d’empitjorament de l’exclusió social, de la 
pobresa i de situacions de vulnerabilitat 
més complexes, Càritas demanda 
actuacions integrals cap als col·lectius més 
desfavorits.

Més polítiques socials 

Càritas Mallorca reclama incrementar 
l’habitatge social, i proposant impulsar 
polítiques que prioritzin les peticions de 

famílies que demanden un habitatge per 
viure, davant els interessos dels grans 

tenidors. Afavorir  fiscalment el lloguer 
social i penalitzar la vivenda buida. Entorn 

als desnonaments , Càritas Mallorca 
demanda una reforma dels procediments 

de desnonament per a protegir les famílies 
més vulnerables amb una millor 

coordinació entre els òrgans judicials i 
serveis socials.  

Dret a un Habitatge Digne

Càritas Mallorca proposa desenvolupar 
més serveis i programes d’orientació, 
formació i inserció laboral per tenir unes 
condicions justes a la feina . Apostar per 
una economia social i solidària, un model  
on es garanteixin unes condicions laborals 
justes i  d’igualtat salarial.

Promoció Treball Decent 

Càritas Mallorca proposa més polítiques 
de sensibilització, acollida i integració cap 
a les persones migrants. Facilitar l’accés a 
les ajudes de les persones nouvingudes que 
tenen necessitats i drets així com recolzar 
la tasca de salvament de les organitzacions 
humanitàries cap els migrants que arriben 
a les costes europees. 

Accions d’acollida cap a les 
persones migrants

 Càritas Mallorca proposa apostar 
per una educació per a l’Igualtat de drets 
entre dones i homes. Denunciar els casos 

de violència de gènere i sexual, i perseguir 
la tracta de persones. 

Igualtat entre dones i homes

Davant  una desafecció social, del consum 
de masses i d’un individualisme, Càritas 
Mallorca proposa  apostar per una 
educació del bé comú,  de la solidaritat, 
fomentant un consum responsable i de 
Comerç Just donant suport  al col·lectiu de 
voluntariat  i també a les entitats de 
participació ciutadana. 

Suport al Tercer Sector
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Propostes polítiques de Càritas Mallorca
 davant les eleccions autonòmiques

 i locals de maig de 2019

propostes
polítiques

6

Davant les eleccions autonòmiques i 
locals del pròxim 26 de maig, Càritas 
Mallorca proposa als grups polítics 6 
mesures a desenvolupar per a 
aconseguir una societat més justa  i 
solidària. 

Com agent de transformació de la 
societat, Càritas Mallorca vol reclamar a 
les forces polítiques un marc legislatiu 
que garanteixi  els Drets Humans  i 
protegeixi  la dignitat de totes les 
persones , especialment de les persones 
en situació de pobresa.

Mesures per protegir els 
drets de les persones
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