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Coses de la vida SOCIETAT
L’estratègia per als pròxims quatre anys

Els serveis socials tindran
finestreta única a Catalunya
La Generalitat presenta un pla que simplifica
la burocràcia i facilita el «continu assistencial»

Les entitats avisen que el projecte serà
inviable sense un augment del finançament
FERRAN NADEU

sistema
TRIPLE ACCIÓ

Els reptes:
dona, vellesa
i diversitat

33 Un home busca deixalles pel barri de l’Eixample, dijous passat.
BEATRIZ PÉREZ
BARCELONA

C

atalunya comptarà, a
partir de l’any que ve,
amb una única porta
d’entrada per a tots
els seus serveis socials. Així ho va
anunciar ahir el conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir el Homrani, en la presentació del document de bases del
Pla estratègic de serveis socials 20202024 davant de les entitats. Es
tracta, segons el Govern, d’un
«instrument clau de planificació
i un full de ruta» per «transformar» el sistema català en els
pròxims anys.
«Aquest pla és fruit d’un treball que vam començar fa
temps. S’havia d’abordar aquest
debat, de forma clara, per tenir
uns serveis socials millors», va

destacar El Homrani. No obstant, el conseller no va aclarir
quin serà el finançament del
projecte, ni tampoc si suposarà
un increment del pressupost del
seu departament.

HISTÒRIA SOCIAL ÚNICA / En general,
les entitats socials valoren positivament aquest pla estratègic
de serveis socials. «Els professionals dels serveis socials treballen amb tots els departaments –
Justícia, Educació...–, però en
moltes ocasions no hi ha relació
entre les diferents conselleries.
La importància d’aquest pla és
que incorpora la idea de continu
assistencial», explica Maria Rosa
Monreal, presidenta del Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
Per exemple, de vegades dins

El nou projecte
d’Afers Socials
permetrà als
usuaris tenir
una «història social
única i compartida»

d’una família que es troba en
risc d’exclusió social es produeix una «incompatibilitat»
de prestacions i hi ha algun
membre que es queda sense rebre l’ajuda. Aquest pla estratègic
solucionarà aquesta classe
d’obstacles perquè permetrà tenir una «història social única i
compartida», explica Monreal.
També ho diu Francina Alsina, presidenta de la Taula del
Tercer Sector: «Ens agrada
aquest pla perquè, a més de posar la persona en el centre, permet avançar en una atenció comunitària, transversal i integral». I Conchita Peña, degana
del Col·legi de Treball Social de
Catalunya, es posiciona en la
mateixa línia: «Amb aquest pla
els serveis socials surten de l’assistencialisme i es configuren

El conseller El Homrani va destacar que aquest pla abordarà els «principals reptes» del
sistema de serveis socials,
com la feminització de la pobresa («cada vegada més la
pobresa té cara de dona»),
l’envelliment («per aconseguir
que la bona notícia que cada
vegada hi ha més esperança
de vida no es converteixi en
una cosa negativa al no donar-li un bon abordatge») i la
«diversitat».
El conseller va afegir que
sovint detecten que aquesta
diversitat està vinculada a situacions de vulnerabilitat social. Per exemple, la discriminació social afecta més dones, joves, amb baix nivell
formatiu i estrangers. «Cada
vegada som més diversos, en
tots els sentits. Però això representa més complexitat, les
polítiques no poden ser rígides», va explicar. I, a més, va
cridar a lluitar contra la xenofòbia i l’exclusió social.
«Per ser una societat cohesionada hem de ser respectuosos amb la diversitat», va
destacar El Homrani, i per això ha recordat que cal garantir la igualtat d’oportunitats
en aquest pla estratègic, i per
això treballen internament per
millorar el finançament dels
serveis socials bàsics. Va assegurar que preveu que es
pugui ampliar la plantilla de
professionals.
El Homrani va destacar que
l’objectiu final és tenir una comunitat «cohesionada», per
la qual cosa veu necessari
gestionar la diversitat i garantir la igualtat d’oportunitats
que eliminin les desigualtats i
les discriminacions.
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com un dret social». Així, segons
Peña, els treballadors socials deixaran de ser mers «facilitadors
de recursos» i es posarà més en
relleu la seva professió.
DIGITALITZACIÓ / Però, a més a més,
aquest pla preveu una transformació digital per simplificar la
burocratització que li falta al sistema, l’elaboració d’un llibre
blanc de les professions socials i
els nous perfils professionals
emergents del sector. Algunes de
les altres accions previstes són
augmentar la intervenció preventiva en infància i joventut, reforçar les prestacions d’acompanyament en la vida adulta,
promocionar l’acollida familiar i
actualitzar la cartera de serveis.
FINANÇAMENT / Aquest nou pla es

debatrà durant els pròxims quatre mesos i s’espera que el Govern el pugui aprovar a començaments de l’any que ve,
previsions, no obstant, que es
podrien veure afectades per la situació política a Catalunya i Espanya, tot i que El Homrani va
indicar que el Govern treballa

El pla augmentarà
la prevenció
en la infància i
joventut, i també
promocionarà
l’acollida familiar
amb la perspectiva que està «en
mandat».
I, tot i que les entitats socials
hi donen el vistiplau, no amaguen els seus dubtes sobre la viabilitat del pla. «Esperàvem més
concreció sobre els recursos. Perquè fan falta més recursos
econòmics. Ara mateix no tenim pressupostos, la realitat és
la que és», diu Francina Alsina.
«Aquest pla s’ha de dotar del
pressupost adequat», demana
per la seva part Conchita Peña.
Un altre dels punts negatius
que perceben les entitats és que
aquest pla «remunta» Catalunya
a la llei de serveis socials del
2007. És veritat que hi va haver
una crisi, però sempre és l’excusa. Aquest pla és una continuació d’aquella llei. Tot i que sí que
veig un compromís de posar en
marxa de veritat aquesta llei i actualitzar-la», diu per la seva banda Maria Rosa Monreal. Monreal
demana, a més, una «revisió
diagnòstica» de la ràtio d’educadors socials (tot i que la contractació de més professionals és
competència dels municipis i no
de la Generalitat), ja que hi ha
«punts calents» del territori amb
pocs treballadors. H

33 Protesta davant del Parlament per les retallades socials de la Generalitat el 2011.

Les persones que viuen soles
cobraran més renda mínima
b El Homrani anuncia

l’entrada en vigor
de la tercera fase
de l’ajuda garantida
EL PERIÓDICO
BARCELONA
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hir el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani,
va anunciar que aquest diumenge entrarà en vigor la tercera fase
de desplegament de la renda garantida de ciutadania (RGC), la
qual permetrà «un increment de
quanties i de les persones que es
podran presentar» per rebre-la,
com fan actualment 79.735 titulars, amb qui s’arriba a més de
124.000 beneficiaris.
Ho va explicar en una atenció
als periodistes, després de presentar les bases del que serà el Pla
estratègic de serveis socials 20202024, en què va qualificar de
«prioritat» l’aprovació del reglament d’aquesta llei. Preveu que
es faci entre el gener i el febrer
del 2020, després de passar per
tots els passos obligatoris per tramitar-la, com l’àmbit local i el

b Qualifica de

«prioritat» el reglament
i preveu que estigui
aprovat el 2020
Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya (Ctesc).
Amb aquesta tercera fase, a
partir del 15 de setembre, la prestació passarà a ser de 644 euros
en les unitats familiars d’un sol
membre, cosa que correspon a
un 97% de l’indicador de renda
de suficiència (Irsc), contra el
91% que estava vigent fins
aquest moment, i arribarà al
100% l’1 d’abril del 2020, segons
la normativa. Així, aplicant
aquest 97%, les unitats familiars
amb dos membres passaran a
percebre 956 euros; les de tres,
1.029; les de quatre, 1.102, i les
de cinc, 1.181, va detallar la conselleria en un comunicat ahir.
Les quanties no només fan referència a la prestació que es rep,
sinó també al llindar d’ingressos
que no es pot superar per accedir
a l’RGC, i preveuen que això impliqui un augment dels beneficiaris, ja que actualment el 40%
de sol·licituds que incompleixen

els requisits és per superar el llindar econòmic.
Actualment, la Conselleria
destina mensualment 28,1 milions d’euros a prestacions i complements de l’RGC a pensions no
retributives, un import que suposa un 56% més que quan es va començar a implementar el 2017,
mentre que aquests beneficiaris han crescut en un 16% en
aquests dos anys, fins als 124.000.
Gràcies als plans d’inserció laboral de la prestació, des de setembre del 2017 han aconseguit
accedir a un feina un total de
5.098 famílies, amb una mitjana
de 350 de mensuals, i equivalen
al 16% dels expedients vigents
que són persones activables laboralment, no pensionistes.
Al ser preguntat per crítiques
d’entitats que dijous van assegurar que l’RGC no es desplegava
de forma suficient i instaven a

A partir del 15
de setembre, la
prestació passarà a
ser de 644 euros en
famílies d’un membre

aprovar el reglament, El Homrani va dir: «Tenim la voluntat que
la implementació sigui el més
ràpida possible».
Va recordar que
no poden saltar-se cap tràmit i
que «és la primera vegada que hi
ha membres d’entitats del tercer
sector en un consell de govern»,
amb referència al de la RGC, i
que les entitats són presents en
taules territorials.
«Aquest treball amb les entitats ens ha permès detectar que
hi ha un problema amb limitacions de la prestació», que pels
seus requisits era incompatible
amb estar en un servei residencial, per la qual cosa no podien rebre-la persones que estaven en
un d’aquests serveis, com els sensesostre o les víctimes de violència masclista.
Per permetre que la rebessin,
ho han afegit al reglament i,
mentrestant, han fet una modificació de la llei per la qual els serveis residencials, quan preveuen
que la persona podrà sortir, ho
indiquen i se’ls prepara la prestació per a quan surtin, a més, també entren en programes d’inserció laboral. H

TERCER SECTOR /

