
COMPROMISOS PER AL 

Benestar Social

L’actual situació d’emergència social suposa un repte 
de dimensions proporcionals al patiment, el dramatis-
me y la pèrdua de poder adquisitiu de les classes 
mitjanes d’una ciutat com Gandia, sumida en una greu 
crisi econòmica i sense la protecció social que es pot 
esperar d’una administració pública.
Els Ajuntaments com Gandia, que foren fins fa quatre 
anys exemplars en la creació i impuls de polítiques de 
protecció social i drets cívics, tenen ara l’obligació de 
respondre a favor dels ciutadans perquè coneixen 
millor la realitat de les famílies en este moment tan 
greu.

Els Socialistes de Gandia creguem que les persones 
són el primer. I per això, en el nostre Programa de 
Govern ens comprometem a enfortir la protecció i 
drets dels gandians. Perquè pensem que per a una 
administració pública, el més important ha de ser que 
a cap ciutadà li falten les necessitats bàsiques per a 
una vida digna: menjar,, treball, llum i aigua o un 
sostre sota el que poder dormir.
Amb la finalitat de tornar a posar en l’agenda de 
l’actualitat un problema tan important agreujat ara 
amb els governs del PP, i oferir solucions, tenim el 
plaer de convidar-lo/la a unes Jornades de participa-
ció, debat i propostes baix el lema ‘Les persones, 
primer’.



JORNADA 1

‘Benestar Social i societat global. 
Corresponsabilitat com a motor per al 
canvi’.

Participaran:
-Sacramento Pinazo. Doctora en Psicologia per la 
Universitat de València i Professora titular a la UV. 
L’estat de benestar en la gent gran.
-Eduardo Mahiques. Director de Cáritas Gandia. La 
visió social des de les ONG.
-José María Peláez. President de l’Associació 
Professional d’Inspectors des d’octubre de 2004 fins 
novembre de 2007. Finançament de l’Estat de benestar.
-Ricard Casadó. Responsable de Menor i Família del 
Col·legi d’Educadors Socials. La perspectiva local del 
Benestar Social.
-Jaime Esteban. President de la Plataforma per la 
dependència. 
Modera: Anaïs Menguzzatto. Secretària de Política 
Social del PSPV-PSOE i Regidora a l’Ajuntament de 
Valencia.

‘Un estat de benestar sostenible: de la 
llei d’autonomia personal als reptes de 
futur’.

Participaran:
-Diana Morant, Candidata del PSPV-PSOE a l’alcaldia 
de Gandia.
-Jesús Caldera, Ministre de Treball i Assumptes 
Socials (2004-2008). Actualment Diputat en les Corts 
Generals.
Presenta: Gustavo Zaragozá. Investigador de l’Institut 
Universitari d’Economia Social i Cooperativisme, autor 
del llibre “Crónica del bienestar en tiempos de males-
tar”. Va ser cap del departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Gandia.

19

dijous

20 h. Palau Ducal. 
Capella, planta baixa.

FEBRER

JORNADA 2
20

DIVENDRES

20 h. Palau Ducal. 
SalO de Corones.
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