
Propostes electorals de la Taula d’enti
tats del Tercer Sector Social de Catalu
nya per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 14 de febrer de 2021. 

Eleccions al Parlament de Catalunya 
del 14 de febrer de 202114-F

Ara més que mai,  
garantim els drets socials



Una de les conseqüències de la crisi social i econò
mica derivada de la pandèmia de la Covid19 ha es
tat l’agreujament de les condicions de vida d’aque
lles persones que ja es trobaven en una situació de 
vulnerabilitat, al mateix temps que ha comportat 
que per primer cop moltes persones s’hagin vist 
abocades a situacions de pobresa i exclusió. Aquest 
fet posa de manifest, que si bé la pobresa al nostre 
país té característiques estructurals, la Covid19 n’ha 
agreujat les conseqüències i el nombre de persones 
que la pateixen.

La gestió de la crisi, de la qual actualment estem vi
vint una segona onada, ha posat a prova la capacitat 
de l’administració per a ferhi front, al mateix temps 
que ha posat de manifest la tasca insubstituïble que 
les entitats del Tercer Sector estan realitzant al ter
ritori, les quals no han deixat de prestar els serveis i 
l’atenció a aquelles persones que més ho necessiten.

Els esforços s’han centrat en aquells col·lectius que 
revesteixen d’especial vulnerabilitat com són la in
fància, les persones amb discapacitat, persones 
grans, persones aturades, famílies monoparentals, 
persones amb problemes de salut mental, persones 
amb malalties, etc. A la vegada, aquests col·lectius 
han sigut i estan sent atesos des de múltiples àm
bits: l’atenció residencial i domiciliària, l’atenció so
ciosanitària, l’educació en el lleure, l’atenció a les 
necessitats bàsiques, l’habitatge i el dret a l’energia, 
la inserció sociolaboral, etc. 

Queda clar, doncs, que, per sortir de la crisi que es
tem patint i avançar cap a un model de societat que 
no deixi ningú enrere i que aposti per un enfortiment 
i extensió dels drets socials, és imprescindible comp
tar amb el Tercer Sector Social de Catalunya. 

Enfront de la complexa situació que com a societat i 
país ens tocarà viure en els pròxims anys, cal que des 
del Govern de la Generalitat de Catalunya es redoblin 
els esforços per donar resposta a aquest doble desafi
ament: pal·liar els efectes immediats de l’emergència 
social i econòmica i, en paral·lel, avançar cap a una so
cietat més inclusiva, implementant mesures de llarg 
abast per reduir les desigualtats estructurals. 

Per contribuir a aquest doble objectiu des de la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social presentem 
75 mesures per al Parlament i al Govern de Catalu
nya que sorgeixin de les eleccions de l’any 2021, en 
l’àmbit de la lluita contra les desigualtats per tal 
de promoure una major redistribució de la riquesa, 
avançar cap a la igualtat real d’oportunitat i garan
tir una vida digna pel conjunt de la ciutadania. 

En l’àmbit de l’atenció centrada en la persona 
des del model comunitari per tal de posar a les 
persones en el centre, com a subjectes de ple dret 
en la planificació i gestió de les polítiques de ben
estar i cures.

En l’àmbit del dret a l’habitatge i a l’energia, per 
assegurar l’accés a un habitatge digne i als submi
nistraments bàsics mínims com a mesures fona
mental per garantir els mínims vitals i d’indepen
dència personal, independentment de la capacitat 
econòmica. 

En l’àmbit de la inserció laboral dels col·lectius en 
situació de vulnerabilitat amb l’objectiu de garan
tir l’accés a un lloc de treball digne en funció de les 
necessitats i capacitats de cadascú.

En l’àmbit dels drets de la infància, per garantir 
el desenvolupament i les oportunitats dels infants 
tal com estableix la Convenció sobre els Drets dels 
Infants de l’ONU.

Finalment, es posen sobre la taula un seguit de 
mesures per fer front a la crisi generada per la 
Covid-19 i que haurien de ser d’implementació pe
remptòria en els pròxims mesos per tal de donar 
resposta a les necessitats humanitàries i socials  
de les persones que més s’han vist afectades per 
la crisi.

Menció especial mereixen aquelles mesures d’en-
fortiment i reconeixement del Tercer Sector per 
tal de garantirne la viabilitat i solvència econòmica 
com a peça clau del model català de benestar; amb 
especial importància que el sector compti amb una 
Llei del Tercer Sector Social.
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1. Lluita contra les desigualtats

 

1. Assegurar, de forma urgent, la correcta coordinació amb 
el govern espanyol per garantir la compatibilitat entre 
l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida de Ciutadania.

2. Ampliar la compatibilitat de la Renda Garantida de 
Ciutadania amb totes les rendes del treball.

3. Reduir l’excés de burocràcia que impedeix moltes per
sones vulnerables accedir als ajuts socials, com està pas
sant amb la gestió de l’IMV i de la RGC.

4. Actualitzar de manera urgent l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC) al cost de la vida experi
mentat l’any 2020 i actualitzarlo de manera anual, cre
ant un comitè d’experts multidisciplinari que en definei
xi els criteris objectius per a ferho.

5. Augmentar de forma substancial la dotació pressupos-
taria que els pròxims anys s’ha de dedicar a les políti-
ques socials. 

6. Desplegar totalment les mesures de suport a les fa-
mílies monoparentals i d’abordatge de l’augment de la 
feminització de la pobresa. 

7. Garantir que anualment se celebri un Ple monogràfic 
al Parlament de Catalunya sobre la situació de la po-
bresa i l’exclusió social.

8. Incrementar les mesures de suport a les persones en si-
tuació administrativa irregular perquè puguin accedir a 
prestacions com la Renda Garantida de Ciutadania. 

9. Garantir pressupostàriament l’Estratègia de Sensella-
risme i consolidar els recursos destinats a les persones 
que viuen al carrer. 

10. Definir un pla de sortida de presó, que uneixi i coordini 
els esforços existents de l’administració de justícia, els 
serveis socials i les entitats del Tercer Sector. 

11. Garantir la incorporació de la perspectiva de gènere 
en el disseny i l’avaluació de les polítiques socials per ga
rantir la igualtat efectiva entre dones i homes, combatre 
les desigualtats de gènere en la vida social i el treball i, 
prevenir i lluitar contra la violència masclista.

12. Empoderar a les persones grans perquè puguin parti-
cipar plenament en la vida social i democràtica, pro
movent l’envelliment socialment productiu, tal com re
comana la Comissió Europea.

13. Seguir promovent i facilitant l’acollida de persones 
refugiades, sol·licitants d’asil i persones nouvingudes 
a causa dels conflictes bèl·lics, la persecució política o 
la pobresa. 

14. Garantir l’accessibilitat en totes les informacions de 
salut pública (lectura fàcil, subtitulació, audiodescrip
ció, Braille, interpretació en llengua de signes, etc.) en 
totes les aplicacions digitals i pàgines d’internet amb 
canals d’informació, comunicació i interacció, així com 
garantir l’accessibilitat a altres canals d’àmbits no vincu
lats a la salut pública (violència de gènere, emergències, 
SAI, materials educatius, etc.). 

15. Realitzar un estudi sobre el greuge econòmic compa-
ratiu de les persones amb discapacitat a Catalunya per 
poder establir prestacions i ajudes que contribueixin a 
minimitzarlo.

2. Millora dels serveis  
d’atenció a les persones

16. Donar la categoria de serveis essencials a aquells 
serveis d’atenció a les persones oferts per les enti-
tats del Tercer Sector a fi d’enfortir els serveis bàsics 
d’atenció social i els serveis socials especialitzats, re
coneixent i potenciant les entitats socials degudament 
reconegudes i “homologades”, per tal que col·laborin en 
la solució de l’emergència social intervenint directa-
ment en la selecció de les persones vulnerables sus
ceptibles de rebre ajudes públiques.

17. Augmentar la cooperació i el treball conjunt dels ser-
veis socials bàsics i les entitats socials amb l’objectiu 
donar una resposta ràpida i efectiva a les creixents ne
cessitats socials i no duplicar esforços.

18. Garantir que el Sistema Català de Serveis Socials es-
tigui prou finançat per tal de canviar les mancances del 
model d’atenció a les persones i fer unes polítiques pú
bliques més àgils i més eficients. 

19. Abordar la revisió del copagament dels serveis socials.
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20. Seguir avançant en la construcció d’un model d’in-
tegració social i sanitària en el qual també hi pugui 
contribuir el Tercer Sector Social i incrementar la co
ordinació entre els departaments de Salut i el de Tre
ball, Afers Socials i Famílies.

21. Reforçar l’atenció primària sanitària per dotar de 
més recursos als serveis d’atenció a les persones en 
l’àmbit dels serveis d’atenció domiciliària i garantir 
la igualtat en l’atenció a totes les persones, tant les 
que es troben en recursos habitacionals com aque
lles que no. 

22. Treballar en la gestió de nous serveis d’atenció so-
cial i sanitària integrats per a les malalties cròniques 
avançades, la discapacitat i la gran dependència, i 
promoure nous models integrats de residències assis
tides i d’atenció intermèdia geriàtrica i pal·liativa en 
el territori d’acord amb un model d’atenció centrada 
en la persona. 

23. Protegir el dret a viure i envellir amb dignitat, a tra
vés d’un sistema de salut centrat en la persona i amb 
un model d’atenció de llarga durada accessible per a 
totes les persones.

24. Implementar i desenvolupar el Pla Nacional d’Al-
zheimer i altres Demències, aprovat pel Consell Terri
torial De Serveis Socials i Dependència.

25. Augmentar el nombre de places públiques en resi-
dències assistides i de centres de dia per a gent 
gran, prioritzant a les entitats sense ànim de lucre i 
apostant per un conveni laboral català d’atenció a la 
dependència. 

26. Reforçar l’atenció primària sanitària per dotar de 
més recursos als serveis d’atenció a les persones en 
l’àmbit dels serveis d’atenció domiciliària i garantir 
la igualtat en l’atenció a totes les persones, garantint 
l’accessibilitat als espais d’intervenció a les persones 
amb mobilitat reduïda, així com la usabilitat dels apa
rells de diagnòstic.

27. Reforçar els plans d’integració social i sanitària ja 
dissenyats com el PINSAP, el PAISS i l’ENAPISC, el 
Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, el Pla 
Director de Salut Mental de la Generalitat de Ca-
talunya i els Plans de Salut mental dels Ajunta-
ments. 

28. Donar impuls a que la Cartera de serveis prioritzi el 
model d’atenció centrada en la persona (ACP).

29. Desplegar i dotar econòmicament la Llei 13/2014 
d’accessibilitat.

30. Revisar el model d’atenció a les persones amb disca-
pacitat per impulsar models de vida independent i en 
la comunitat.

31. Equiparar la figura del voluntari a la del familiar, pel 
que fa a l’accés als centres de salut, als serveis d’aten
ció domiciliaria i a les residències geriàtriques. 

3. Dret a l’habitatge i l’energia
 

32. Aprovar un Pla Nacional de l’Habitatge a Catalunya 
per assegurar l’accés a un habitatge digne com a me
sura fonamental per garantir els mínims vitals i d’in
dependència personal. 

33. Fer compatibles els ajuts destinats a fer front a les 
despeses d’habitatge amb la Renda Garantida de 
Ciutadania.

34. Avançar i reprendre els treballs de negociació al 
voltant de la signatura de convenis amb les em-
preses subministradores (especialment del sector 
elèctric i gasístic) per tal d’evitar talls de subminis
traments bàsics i garantir el pagament del deute a les 
famílies que no puguin assumirlo.

35. Assegurar l’agilitat, facilitat i accessibilitat de la ciu
tadania als tràmits relacionats amb la defensa dels 
drets energètics.

36. Incidir a l’estat en la garantia d’un consum ener-
gètic mínim vital que asseguri a totes les persones, 
independentment de la seva capacitat econòmica, 
comptar amb un accés als subministraments bàsics 
mínims per a una vida digna.
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37. Definir plans de transició energètica que afavorei
xin la creació i gestió de comunitats energètiques lo
cals i la participació de la ciutadania en la gestió de 
l’energia.

38. Garantir habitatges lliures de barreres arquitectò-
niques, que facilitin el lliure accés a les persones amb 
mobilitat reduïda.

39. Activar els mecanismes legals i socials necessaris 
per garantir que el dret a un habitatge digne que 
igual que la resta de drets socials, sigui justiciable i 
es pugui invocar, de forma directa, davant de totes 
les instàncies judicials, inclòs el Tribunal Constituci
onal.

40. Vetllar pel compliment de la Llei 11/2020, de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els con
tractes d’arrendament d’habitatge. 

41. Endegar un pla de rehabilitació energètica ambici-
ós que permeti la millora del parc residencial actu-
al i, especialment, d’aquells territoris més vulnerables 
per tal de millorar la salut de les persones que viuen 
en aquests habitatges, reduir les necessitats energèti
ques i, per tant, el consum d’energia i d’aigua.

42. Generar incentius econòmics atractius, reduint les 
barreres administratives, que permetin afavorir que 
les comunitats de veïns (propietat horitzontal) pu
guin aplicar mesures de millora del parc d’habitat-
ges del nostre país i desplegar a tot el territori junt 
amb els equips de rehabilitació d’edificis, la figura del 
mediador/a comunitari que faciliti l’accés a aquestes 
ajudes. 

43. Establir i garantir línies de finançament a llarg 
termini estables que donin cobertura al conjunt de 
reptes de nova promoció i de compra i rehabilitació 
d’habitatges per destinarlos a lloguer social, així 
com, millorar les subvencions en els casos dels llo
guers socials.

44. Aplicar la reducció del 60% dels guanys en l’IR-
PF dels propietaris que cedeixen habitatges a en-
titats sense ànim de lucre que els gestionin dins 
programes públics de lloguer d’habitatges per a fi
nalitats socials, per tal que aquests lloguers no es 
vegin penalitzats enfront dels lloguers directes als 
inquilins.

4. Foment de la inserció de col·lec-
tius en situació de vulnerabilitat

45. Enfortir la capacitat del Tercer Sector per incorporar 
al mercat laboral els col·lectius més vulnerables 
(dones, joves, majors de 45 anys, persones amb dis
capacitat, persones nouvingudes, poble gitano, etc.), 
amb l’increment dels programes vinculats a les políti
ques actives d’inserció per part del Govern.

46. Establir un pla de xoc per a persones aturades de 
llarga durada, amb atenció personalitzada, redirecció 
de les bonificacions i subvencions cap a la contractació 
d’aquest col·lectiu i combinació d’ajuts econòmics, po
lítiques actives i itineraris professionals per garantir la 
seva protecció social.

47. Garantir que totes les persones joves tinguin accés a 
la informació, als serveis i al suport adequat, mitjan
çant una orientació personalitzada i plans d’actuació in
dividuals fets a mida, vetllant per la seva ocupabilitat.

48. Dissenyar un nou model d’inserció laboral per les per
sones amb discapacitat i/o problemes de salut mental 
que s’inspiri en els principis i mandats de la Convenció 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

49. Assegurar el finançament destinat a la inserció laboral 
a l’empresa ordinària de persones en situació de vulne-
rabilitat que hagin finalitzat un itinerari en una empresa 
d’inserció o en altres programes de foment de l’ocupació.

50. Promoure accions per a la construcció i enfortiment 
del Mercat Social, potenciant la compra de productes 
i serveis oferts per entitats del Tercer Sector Social i de 
l’Economia Social i Solidària.

51. Incrementar la contractació reservada amb l’objectiu 
d’afavorir la inserció laboral d’aquells col·lectius amb 
més dificultat per accedir a un lloc de treball.

52. Publicar anualment un balanç social sobre les reserves 
de mercat en la contractació pública per a centres espe
cials de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció. 

53. Promoure la delimitació i comprensió de la classifi-
cació de Centre Especial de Treball d’Iniciativa Social 
d’acord amb la normativa de contractació pública a par
tir d’un registre o del mecanisme legal que s’estableixi.
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54. Definir un Pla de suport per a les Empreses d’Inser-
ció i els Centres Especials de Treball amb mesures 
extraordinàries per fer front a la forta frenada en l’ac
tivitat que han patit arran de la pandèmia.

55. Avançar en la concertació territorial de les polítiques 
actives, amb el disseny d’un nou model que, prenent en 
consideració el rol que li correspon al Tercer Sector en 
aquest àmbit, aposti per un major treball en xarxa entre 
Serveis Socials, el SOC i les entitats socials. 

56. Actualitzar la llei d’Empreses d’Inserció que data de 
l’any 2002 i adaptarla a les noves condicions socials i 
econòmiques.

57. Iniciar una revisió de les bases de la convocatòria 
d’ajuts ordinaris a les empreses d’inserció, tenint en 
compte en el nou disseny les necessitats dels col·lec
tius atesos i de les mateixes Empreses d’Inserció. 

5. Drets de la infància

58. Desenvolupar i avaluar la Llei 14/2010 del 27 de maig 
dels Drets i Oportunitats en la Infància i Adolescència, 
mitjançant reglaments i recursos econòmics associats.

59. Augmentar la inversió social en la infància i les fa-
mílies, amb perspectiva de drets i d’equitat, de ma
nera que es tingui en compte de manera prioritària els 
infants i les famílies més vulnerables.

60. Assegurar l’accessibilitat universal, sota els principis 
d’equitat i d’inclusió, a aquells infants que per raó de 
la seva malaltia, discapacitat o qualsevol altra situació 
o característica, no tenen garantit l’accés a productes, 
béns o serveis en l’àmbit urbanístic, habitatge, trans
port, comunicació, cultura, participació, etc.

61. Augmentar la dotació pressupostaria i la coordinació 
interdepartamental pel desplegament i aplicació del 
Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en 
el marc d’un sistema educatiu inclusiu perquè la seva 
implementació sigui realment efectiva i arribi a la tota
litat dels alumnes amb Necessitats Específiques de Su
port Educatiu (NESE).

6. Mesures per fer  
front a la crisi generada  

per la Covid-19

62. Seguir desenvolupant les mesures recollides en 

l’Acord per una Catalunya social, signat pel Go

vern de la Generalitat, la Taula d’entitats del Tercer 

Sector Social i la Confederació empresarial del Ter

cer Sector Social que estableix les línies i el model 

de recuperació davant de l’actual crisi generada 

per la Covid19 en matèria social.

63. Garantir un òrgan de coordinació i seguiment 
sobre l’evolució de l’afectació de la pandèmia 

de la Covid19 en els col·lectius vulnerables i les 

entitats socials amb la participació del Tercer 

Sector Social que serveixi per acordar propostes 

concretes.

64. Mentre perduri la situació de pandèmia de la 

Covid19 a Catalunya, i d’acord amb els protocols 

que determini Salut Pública en cada moment, 

assegurar la protecció de la salut dels i les 
professionals i del voluntariat, facilitant me-
canismes d’adquisició del material de protec-
ció necessari en cada cas, i assegurant la mà

xima coordinació amb els equips de Salut per la 

realització de proves diagnòstiques a totes les 

persones que desenvolupen serveis i activitats 

presencials d’atenció a les persones en el marc 

del Tercer Sector Social.

65. Reforçar les xarxes comunitàries en totes les 

polítiques socials arreu del territori, potenciant 

els projectes comunitaris i el treball educatiu 

d’entorn en les zones i els barris socioeconòmi

cament més vulnerables, amb una dotació pres

supostària acord amb la situació de crisi social i 

Recull de propostes



Ara més que mai, garantim els drets socials | Taula del Tercer Sector Social 7

econòmica provocada arran de la pandèmia de 

la Covid19.

66. Dissenyar un pla d’impacte sobre la bretxa di-
gital i assegurar l’accés a Internet per a totes les 

persones com un Dret Fonamental

67. Dissenyar i ampliar les mesures per fer front al 
pagament del deute vinculat a les moratòries 
i prorrateig de les quotes hipotecàries actuals 
aplicades a les famílies mentre duri l’emergèn-
cia sanitària.

68. Reforçar el Pla de contingència dels centres resi-
dencials arran de la pandèmia de la Covid-19, ga

rantint les mesures de seguretat i de protecció 

en relació amb les persones grans i les perso

nes amb discapacitat i salut mental de resi

dències.

69. Mentre persisteixi la pandèmia de la Covid19 a 

Catalunya i davant l’aplicació de mesures pre

ventives per contenir possibles brots, instar als 

òrgans de contractació a no suspendre contrac-
tes públics per la provisió de serveis d’atenció 
a les persones, garantint el pagament dels so

brecostos generats per l’adaptació dels serveis a 

les noves mesures. 

70. Crear un fons extraordinari per a la infància i 
l’adolescència sustentat per les transferències 

que es facin a les comunitats autònomes per al

tres fons d’ingressos europeus i pròpies del go

vern català amb l’objectiu de crear una reserva 

que pugui esmorteir els efectes presents i futurs 

de la crisi sanitària actual sobre la infància i l’ado

lescència de Catalunya. 

71. Aprovar les normes legals que regulin els per-
misos retribuïts en previsió d’increment de per

sones a l’atur, plantejant mesures per facilitar la 

inserció laboral i formativa i la conciliació amb la 

vida familiar, especialment pel que fa a les famí

lies monoparentals i aquelles amb infants o per

sones dependents a càrrec. 

7. Enfortiment i reconeixement  
del Tercer Sector

 

72. Impulsar la Llei del Tercer Sector Social per tal de ga
rantirne el reconeixement social, la representativitat 
institucional i l’estabilitat econòmica.

73. Garantir la participació del Tercer Sector social en 
tots aquells òrgans de participació institucional que, 
per la seva temàtica, abordin polítiques destinades a la 
millora de les condicions de vida dels col·lectius atesos 
per les entitats socials i aquelles vinculades amb l’activi
tat del sector dels serveis socials i d’atenció a les perso
nes, i impulsar els canvis normatius necessaris per asse
gurar aquesta representació.

74. Impulsar un marc normatiu que reguli la concertació 
amb el Tercer Sector Social per establir un nou model 
en la prestació de serveis d’atenció a les persones.

75. Impulsar la Llei d’Economia Social i Solidària de Cata-
lunya i el Decret d’Empresa Social catalana.

76. Desenvolupar el Pacte Nacional per als drets de les 
persones amb discapacitat que permeti transformar 
els serveis cap a la plena inclusió a la comunitat, d’acord 
amb la Convenció de Nacions Unides.

77. 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.

78. Revisar, actualitzar i incrementar la Cartera de Ser-
veis i les tarifes per tal d’assegurar la millora de les con
dicions laborals, i en especial, les salarials, de les pro
fessionals, la sostenibilitat dels serveis i la qualitat de 
l’atenció a les persones.

79. Dissenyar conjuntament amb les Entitats del Tercer 
Sector Social estratègies de presentació de propostes i 
projectes per accedir a programes i fons europeus.

80. Promoure la transformació digital i la innovació dels 
sistemes de gestió i de millora de la intervenció social 
del tercer sector social mitjançant les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) i avançar cap a uns sis
temes de gestió de dades més integrats i interoperables 
entre les diverses administracions públiques i les enti
tats proveïdores de serveis.
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Decàleg de propostes 
 per avançar cap a una  

Catalunya més social

www.tercersector.cat
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08029 Barcelona

T 93 310 57 07

 1.  Impulsar la Llei del Tercer Sector Social per tal de garantirne el reconeixement social, la 

representativitat institucional i l’estabilitat econòmica.

 2. Assegurar, de forma urgent, la correcta coordinació amb el govern espanyol per garantir 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 hi 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 amb l’objectiu de 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, subti

tulació, audiodescripció, Braille, interpretació en llengua de signes, etc.) en totes les apli

cacions digitals i pàgines d’internet amb canals d’informació, comunicació i interacció, així 

com garantir l’accessibilitat a altres canals d’àmbits no vinculats a la salut pública (violèn

cia de gènere, emergències, SAI, materials educatius, etc.).

 6. Aprovar un Pla Nacional de l’Habitatge a Catalunya per assegurar l’accés a un habitatge 

digne com a mesura fonamental per garantir els mínims vitals i d’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 nouvin

gudes, poble gitano, etc.), amb l’increment dels programes vinculats a les polítiques actives 

d’inserció per part del Govern.

 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 famí

lies 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.

uneix-te per la infància

 


