
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

 

La  Taula del Tercer Sector presenta 30 

propostes als partits polítics en vistes al 25-N 

 

El document ‘Prioritzar la inversió social’ també fa un 

balanç de la legislatura 2010-2012 

 

Barcelona, 19 d’octubre de 2012.- La Taula del Tercer Sector ha fet públic aquest 

divendres el document ‘Prioritzar la inversió social’, que inclou una valoració de 

legislatura 2012-2012 que ara acaba, i una trentena de propostes adreçades als 

partits polítics en vistes a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 

de novembre.  En les properes setmanes representants de la Taula es reuniran amb 

els principals partits que concorren a aquestes eleccions per presentar-los aquest 

conjunt de propostes per a la propera legislatura 2012-2017. La Taula del Tercer 

Secor espera que aquestes propostes siguin incloses ens els programes electorals 

de les diferents formacions polítiques que concorren a les eleccions del 25-N, i 

tingudes en compte pel nou govern que sorgeixi d’aquestes eleccions. 

 

El document inclou propostes encaminades a millorar tant les polítiques socials com 

la relació de les Administracions amb el Tercer Sector. Entre d’altres, el document 

inclou les propostes següents: 

 

• Lluitar contra l’increment de la pobresa i les desigualtats, prioritzant la inversió 

social i els programes d’atenció a les persones més vulnerables en els propers 

pressupostos de la Generalitat. 

• Defensar un increment de la pressió fiscal fins a la mitjana de la UE i una 

reforma fiscal en profunditat, perquè esdevingui un sistema capaç de reduir les 

enormes desigualtats socials actuals i de garantir la inversió en polítiques 

socials i de benestar. 

• Reduir i racionalitzar l’estructura administrativa de la Generalitat per tal de 

poder destinar més persones i recursos als serveis directes als ciutadans. 

• Redissenyar la Llei de la renda mínima d’inserció, i establir una nova prestació 

per a les persones vulnerables que no tenen perfil laboral. 



• Establir una nova estratègia per a la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat 

de treball per als col�lectius amb més dificultats. 

• Mantenir el model català de treball protegit i de participació del Tercer Sector 

Social en la formació i inserció sociolaboral dels col�lectius més vulnerables. 

• Defensar la reforma de la legislació hipotecària per fer possible la dació en 

pagament i la reconversió dels drets de propietat afectats en contractes de 

lloguer. 

• Mantenir i ampliar els ajuts per al pagament del lloguer, i restaurar mesures per 

facilitar l’accés dels joves al primer habitatge. 

• Incrementar l’oferta pública i privada d’habitatges de lloguer assequible, i 

promoure un parc d’habitatges de lloguer social per a famílies amb rendes 

mínimes. 

• Reemprendre els programes de rehabilitació de reclusos en col�laboració amb 

entitats socials. 

• Normalitzar els calendaris de pagament de subvencions, contractes i concerts a 

les entitats socials. 

• Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social signat 

amb el Govern de la Generalitat. 

 

Per la Taula del Tercer Sector, han estat dos anys difícils en què les necessitats 

socials no han parat de créixer, el Govern de Catalunya ha hagut d’afrontar una 

retallada rera l’altra, i el Tercer Sector hem hagut de fer esforços inimaginables per 

seguir atenent els més vulnerables en un context de disminució d’ingressos i de 

greus retards en els pagaments. Per les entitats socials catalanes hi hagut alguns 

avenços, però també importants retrocessos en drets socials que amb molt d’esforç 

havíem conquerit, alhora que nombrosos compromisos de millora s’han quedat a 

mig camí. 

 

Des de la Taula del Tercer Sector ens sentim plenament coresponsables per superar 

la profunda crisi que ens afecta, per estar a l’alçada en la cruïlla històrica i política 

que estem vivint, i per construir un futur per a Catalunya amb més cohesió social, 

menys desigualtats i més benestar per a tota la ciutadania. 

 

Pots consultar el document ‘Preservar la cohesió social’  en el document adjunt. 

 

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

constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En 

formen part 31 federacions i agrupacions que representen prop de 4.000 entitats 

no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social. 

 

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no 

lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector 

inclou 7.500 entitats, representa un 2,8% del PIB, compta amb 245.000 voluntaris, 

dóna feina a 100.000 persones i presta serveis a 1,7 milions de persones. 



 

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

 

Rai Barba 

Taula del Tercer Sector 

678 524 650 / 93 310 57 07  

comunicacio@tercersector.cat 

www.tercersector.cat 

Segueix-nos a: 

 Facebook: facebook.com/tercersector.cat 

i Twitter: @taula3sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


