
 

 

 

 

ACORD PER UNA CATALUNYA SOCIAL 

 

El Govern i el Tercer Sector Social signen l’acord que 

posa les bases de la recuperació social 

 
 

● L’Acord per una Catalunya Social recull les mesures que són clau           

per superar la crisi social generada per la Covid-19 i reconeix el            

paper del Tercer Sector Social durant la pandèmia.  

 

● El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra,         

acompanyat del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,         

Chakir el Homrani, ha signat aquest document amb la presidenta          

de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina,           

i el president de La Confederació Empresarial del Tercer Sector          

Social de Catalunya, Joan Segarra.  

 

● El text recull un conjunt de propostes que donen resposta a la            

Catalunya social postcovid amb una mirada a mitjà i llarg termini i            

amb l’objectiu de reforçar el sistema català de serveis i protecció           

social perquè aquest esdevingui un pilar fort de l’Estat del          

benestar.  

 

● L’acord gira entorn cinc eixos prioritaris: treball de qualitat i          

protecció social i laboral; infància, adolescència i joventut;        

garantia dels drets i de la igualtat; suports, acompanyament,         

autonomia personal i dimensió comunitària i enfortiment del        

sector social. 

 

 

Barcelona, 31 de juliol de 2020 .- Govern i Tercer Sector Social, representat per              

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i la Taula            

d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, han signat avui l’Acord per una             

Catalunya Social que estableix les mesures que són clau per superar la crisi             

social derivada de la Covid-19. El president de la Generalitat de Catalunya,            

Quim Torra, acompanyat del conseller de Treball, Afers Socials i          

Famílies, Chakir el Homrani, han signat avui aquest pacte al Palau de la             

Generalitat amb la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina           

Alsina, i el president de La Confederació del Tercer Sector, Joan Segarra. 

 

L’acord, que té una mirada a mitjà i llarg termini, fixa les principals premisses              

per a la recuperació social de la Catalunya postcovid al voltant de 5 eixos sobre               

els quals s’estructuraran les polítiques socials del Govern: treball de qualitat i            

protecció social i laboral; infància, adolescència i joventut; garantia dels          

drets i de la igualtat; suports, acompanyament, autonomia personal i          

dimensió comunitària i enfortiment del sector social. 

 

 

 

 

 



 

 

El text recull una vuitantena de propostes dins l’àmbit del Departament de            

Treball, Afers Socials i Famílies, amb la finalitat de reforçar el sistema de             

serveis i protecció social perquè aquest esdevingui un pilar fort de           

l’Estat del benestar, al costat de la salut i l’educació. Entre les mesures,             

destaca: potenciar la inserció laboral de col·lectius vulnerables (persones amb          

discapacitat, amb problemes de salut mental, en situació administrativa         

irregular, joves, dones, etc.); desenvolupar plans de suport a les empreses           

d’inserció i als centres especials de treball; millorar la cobertura de la Renda             

Garantida de Ciutadania; liderar un acord de país per combatre la pobresa            

infantil; ampliar les polítiques d’acollida a les persones migrades i refugiades;           

desplegar l’Estratègia d’abordatge del sensellarisme i impulsar la llei catalana          

d’autonomia personal i una llei de la gent gran.  

 

L’Acord per una Catalunya Social també reconeix el paper essencial de les            

entitats socials que s’han mantingut a primera línia i al costat de les persones              

més vulnerables, una acció social important no només durant la pandèmia sinó            

també a posteriori tenint en compte que les conseqüències de la Covid-19            

s’evidenciaran en els pròxims mesos i, fins i tot, anys. Així doncs, el document              

també inclou propostes específiques per enfortir el sector social, com la           

necessitat de treballar per l’actualització de les tarifes dels serveis d’atenció i            

suport a les persones a fi de millorar les condicions laborals dels i les              

professionals, la sostenibilitat d’aquests serveis i la qualitat de l’atenció,          

el compromís d’elaborar un projecte de llei d’acció concertada o consolidar el            

reconeixement del tercer sector com a agent actiu del sistema català de            

serveis socials, entre d’altres. 

 

Per a la Confederació i la Taula, l’acord és “un punt de partida” per continuar               

dissenyant les mesures i accions concretes per mitigar l’impacte social de la            

Covid-19. Les dues entitats representatives del sector destaquen aquesta         

“mirada a mitjà i llarg termini” perquè la pandèmia ha posat de manifest que              

calen polítiques que apliquin “canvis profunds i estructurals” i posa en valor que             

el text subratlla “la capacitat i expertesa” demostrada pel tercer sector, com a             

part del sistema públic de serveis socials, a l’hora de donar resposta a             

l’emergència sociosanitària.  

Des de La Confederació i la Taula es valora positivament aquest acord perquè             

s’apunten línies i reptes de futur que, conjuntament amb el Govern, s’espera            

que ajudin a seguir treballant cap a l'excel·lència en els serveis d’atenció a les              

persones més vulnerables.  

En paraules de Joan Segarra, president de La Confederació: “valorem el           

compromís d’avançar cap a una Catalunya Social i confiem que aquest acord            

ens ajudi a desplegar les concrecions que, en aquests moments de màxima            

complexitat, necessiten les entitats socials del país. Això ha de ser un punt de              

partida per revertir la situació d’infrafinaçament que des de fa 10 anys pateix el              

sector social i vetllarem perquè així sigui. La ciutadania, les entitats, les            

professionals del sector i el país, s’ho mereixen”. 

 

 

 

 



 

 

 

“Estem molt lluny del pic d’una crisi social sense precedents i les mesures que es               

prenguin seran crucials per aconseguir superar-la i donar resposta als reptes           

socials que s’han agreujat amb la pandèmia. Ara més que mai, s’ha de             

demostrar a la ciutadania que la sortida és la garantia dels drets socials i              

l’enfortiment d’un sistema de protecció social que ha trontollat. L’acord és           

positiu perquè posa les bases de com ha de ser la Catalunya social del futur i                

perquè, a la vegada, reconeix el paper de servei públic de les entitats socials              

que, només durant l’estat d’alarma, han atès més de 800.000 persones”           

assegura Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector.  

 

La Generalitat de Catalunya i les entitats representatives del tercer sector han            

acordat la creació de la Comissió de Seguiment de la Catalunya Social que es              

reunirà, com a mínim, cada mes per vetllar per l’aplicació de les mesures             

pactades i per debatre, reflexionar i proposar millores en el conjunt de polítiques             

socials del Govern. La comissió estarà formada per un mínim de 8 membres en              

representació de les organitzacions que signen l’acord, així com 4 membres del            

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en representació de la           

Generalitat. 

 

Llegeix el document “Acord per una Catalunya Social” 

 

 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una institució nascuda             

l’any 2003 que agrupa i representa 33 federacions i grans organitzacions que aglutinen             

més de 3.000 entitats socials catalanes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió i que               

treballen per la inclusió i cohesió social. Actualment, ofereixen suports i acompanyen a             

més d’1.500.000 de persones a Catalunya. L’acció de la Taula del Tercer Sector se              

centra sobretot en la incidència per defensar els drets socials i en l’enfortiment i millora               

del tercer sector. 

 

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya és          

l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives             

–associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions– que presten serveis d’atenció          

a les persones al nostre país. Agrupa a 23 federacions i a 1.200 organitzacions que, des                

d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat           

com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l'educació           

infantil, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc             

d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la            

gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.  
 

 

 

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a contactar amb: 

 

Laura Castro Renard 

Responsable de Comunicació i Premsa  

Taula del Tercer Sector 

T/ 678 524 650 

Laura Trabal Svaluto-Ferro  

Responsable de Comunicació i Premsa 

La Confederació 

T/ 687 857 055 

 

 

 

 

 

 

http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/acord_per_una_catalunya_social.pdf

