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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 23 DE NOVEMBRE DEL 2018

Les entitats socials
tindran prioritat per
contractar serveis
a El Homrani anuncia la llei de concertació social dels
serveis d’atenció a les persones aEvitarà l’especulació
M.R.
BARCELONA

El conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani, va
anunciar ahir que el govern impulsarà en els pròxims mesos la llei de concertació social dels serveis
d’atenció a les persones,
una de les principals reivindicacions de les entitats del tercer sector. El
sector social reclama de fa
temps un nou model de
col·laboració públic-social
que estableixi un marc de
relació estable i permanent amb les entitats socials, d’acord amb les di-
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La frase

—————————————————————————————————

“Servirà per establir
un marc normatiu
sòlid per a la
concertació social”
Chakir El Homrani

CONSELLER DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES

rectives europees de contractació pública. La normativa permet que el tercer sector i les empreses
socials –amb vocació de
servei públic i amb una
major proximitat a la comunitat i al territori– siguin aliades prioritàries

de l’administració en la
gestió dels serveis a les
persones, cercant l’eficiència dels recursos públics i el màxim retorn social. El sector social va celebrar ahir aquesta regulació perquè “evita els interessos lucratius i l’especulació”.
El Homrani va avançar
aquesta futura llei durant
la cloenda del VI Congrés
del Tercer Sector Social de
Catalunya a l’Hospitalet
de Llobregat, on va explicar que la llei servirà per
“clarificar, harmonitzar i
establir un marc normatiu
sòlid per a la concertació
social a Catalunya”. ■

El conseller i membres del tercer sector social, ahir a la Farga de l’Hospitalet ■ TERCER SECTOR

El tercer sector, preocupat per les desigualtats
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Al VI Congrés del Tercer Sector Social es va donar lectura
ahir al manifest Desigualtats
socials, solucions locals, en el
qual les entitats socials observen amb preocupació i
constaten com “les desigualtats globals provoquen desigualtats locals”. En aquest
sentit, ahir van reclamar un

“municipalisme fort” i van reivindicar que els governs locals tinguin més competències, recursos i suports per
fer front als reptes socials
propis de la urbanització,
agreujats per la globalització,
com la cronificació de la pobresa (infantil, feminització
de la pobresa, pobresa ener-

gètica i malnutrició), la greu
problemàtica d’accés a un
habitatge digne i assequible,
el fenomen migratori o la
gentrificació, entre altres.
Una demanda que respon a
un debilitament local i nacional per “la concentració i recentralització del poder”, van
denunciar.

