ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021

La Taula del Tercer Sector demana que les
polítiques socials siguin una “prioritat clara
i inexcusable” per al pròxim Govern
● “Fa massa anys que tenim unes polítiques socials adormides, que
s’han desenvolupat a batzegades i que no han donat resposta a les
necessitats reals de les persones en situació de més vulnerabilitat”.
● La Taula ha impulsat #14FRespostesSocials, una acció a les xarxes
socials perquè els i les caps de llista responguin a través d’un vídeo
a dues preguntes: quines són les seves polítiques socials prioritàries
i si es comprometen a impulsar una Llei del Tercer Sector.
● La Taula ha elaborat un decàleg amb les 10 prioritats socials, entre
les quals: garantir que l’ingrés mínim vital i la renda garantida de
ciutadania siguin compatibles, aprovar un Pacte Nacional de
l’Habitatge a Catalunya, enfortir la capacitat de les entitats socials
per incorporar els col·lectius més vulnerables al mercat de treball,
incrementar la inversió en infància i famílies i assegurar l’accés a
internet com a dret fonamental.
Barcelona, 11 de febrer de 2021.- La Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya, que agrupa i representa més de 3.000 entitats socials
catalanes -que treballen en la defensa dels drets socials i lluiten contra la
pobresa, l’exclusió i les desigualtats- demana que les polítiques socials
siguin una prioritat clara i inexcusable per al nou Govern que sorgeixi de
les eleccions al Parlament de Catalunya. “Fa massa anys que tenim
unes polítiques socials adormides, que s’han desenvolupat a
batzegades i que no han donat resposta a les necessitats reals de
les persones en situació de més vulnerabilitat”. La Covid-19 ha
demostrat que el sistema de protecció i drets socials no té prou
musculatura per afrontar la greu crisi social que colpejarà el país en els
pròxims anys. “O el benestar, l’atenció i les cures a les persones
són una prioritat clara i inexcusable per al pròxim Govern o
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seguirem arrossegant durant anys una pobresa crònica, unes
desigualtats creixents i una exclusió injusta que, cada cop més,
deixa més persones enrere i sense els drets i les oportunitats que
els pertanyen” alerta la Taula.
Per conèixer quines són les polítiques socials prioritàries dels i les caps de
llista de les principals formacions que concorren als comicis i si les seves
candidatures es comprometen a impulsar una Llei del Tercer Sector, la
Taula impulsa aquesta setmana l’acció #14FRespostesSocials a les
xarxes socials en la qual la presidenta de la Taula, Francina Alsina,
interpel·la directament als i les candidates a través d’un vídeo perquè
donin resposta a aquestes dues preguntes.
Els partits coincideixen que cal augmentar els recursos per lluitar contra
la pobresa i les desigualtats, sobretot la infantil; incrementar les
polítiques d’habitatge per assegurar l’accés a un habitatge digne i
assequible; enfortir el sistema de cures, salut i els serveis socials; millorar
els serveis i suports a les persones amb discapacitat i a la gent gran (en
aquest últim cas, introduint canvis en el model d’atenció residencial) i
també aplicar millores en les polítiques que garanteixen uns ingressos
mínims per a la cobertura de necessitats bàsiques.
Pel que fa a la Llei del Tercer Sector, la totalitat de les formacions han
mostrat el seu compromís per impulsar una Llei del Tercer Sector
en la pròxima legislatura (que reconegui la importància i l’aportació de les
entitats socials a la societat i les persones; que permeti que el tercer
sector sigui un interlocutor reconegut per l’Administració i per tenir més
estabilitat i seguretat econòmica i jurídica), però també per estrènyer el
treball conjunt entre les Administracions Públiques i les entitats socials.
D’altra banda, amb motiu de les eleccions, la Taula del Tercer Sector ha
elaborat un decàleg amb les seves 10 prioritats socials per afrontar
els efectes socials de la pandèmia, tant a curt com a mitjà i llarg termini.
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Decàleg de propostes de la Taula del Tercer Sector per
avançar cap a una Catalunya més social
1. Impulsar la Llei del Tercer Sector Social per garantir el
reconeixement social, la representativitat institucional i l’estabilitat
econòmica de les entitats socials.
2. Assegurar, de forma urgent, la correcta coordinació amb el govern
espanyol per assegurar la compatibilitat entre l’ingrés mínim vital i
la renda garantida de ciutadania.
3. Seguir avançant en la construcció d’un model d’integració social i
sanitària en el qual també pugui contribuir el tercer sector social i
incrementar la coordinació entre els departaments de Salut i el de Treball,
Afers Socials i Famílies.
4. Augmentar la cooperació i el treball conjunt dels serveis socials
bàsics i les entitats socials per donar una resposta ràpida i efectiva a
les creixents necessitats socials i no duplicar esforços.
5. Garantir l’accessibilitat en totes les informacions de salut pública
(lectura fàcil, subtitulació, audiodescripció, Braille, interpretació en
llengua de signes, etc.) en totes les aplicacions digitals i webs amb canals
d’informació, comunicació i interacció, així com garantir l’accessibilitat a
altres canals d’àmbits no vinculats a la salut pública (violència de gènere,
emergències, SAI, materials educatius, etc.).
6. Aprovar un Pacte Nacional de l’Habitatge a Catalunya per
assegurar l’accés a un habitatge digne com a mesura fonamental per a
uns mínims vitals i la independència personal.
7. Enfortir la capacitat del Tercer Sector per incorporar al mercat
laboral els col·lectius més vulnerables (dones, joves, majors de 45
anys, persones amb discapacitat, persones nouvingudes, poble gitano,
etc.) amb l’increment dels programes vinculats a les polítiques actives
d’inserció per part del Govern.
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8. Augmentar la inversió social en la infància i les famílies, amb
perspectiva de drets i d’equitat, de manera que es tingui en compte de
manera prioritària els infants i les famílies més vulnerables.
9. Dissenyar un pla d’impacte sobre la bretxa digital i assegurar l’accés a
Internet per a totes les persones com un dret fonamental.
10. Garantir la publicació de bases i convocatòries de subvencions de la
Generalitat abans dels dos primers mesos de l’any d’execució, i la
resolució durant el primer trimestre, així com la puntualitat en els
pagaments de les bestretes.
Consulta online el decàleg de les 10 prioritats socials de la Taula
Vídeo de la Taula del Tercer Sector #14FRespostesSocials

Per a més informació:
Laura Castro Renard
Comunicació i Premsa
Taula del Tercer Sector
comunicacio@tercersector.cat | 678 524 650
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