Sector social i d'atenció a les persones

Veure al navegador

NOTA DE PREMSA

La Mesa unitària reclama al Govern uns
pressupostos en clau social i acorda la creació
d’un espai estable de diàleg i negociació
La Mesa unitària del sector social s'ha reunit avui amb el cap del
Govern i els consellers d'Economia i de Treball, Afers Socials i
Famílies per traslladar-los la situació, crítica i insostenible
Tercer Sector, sindicats, patronals i col·legis professionals de l'àmbit
social exigeixen uns pressupostos socials que assegurin els drets
de la ciutadania, una atenció de qualitat i millors condicions laborals
per a les treballadores del sector
S’ha acordat una nova reunió en un mes per compartir els
pressupostos 2020 i la creació d’un espai estable de diàleg i
negociació per construir el full de ruta per als propers anys
Barcelona, 16 de gener de 2020
La Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de Catalunya s'ha reunit aquest
migdia amb el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, acompanyat del vicepresident
del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies, Chakir el Homrani. Les entitats integrants de la Mesa han reclamat l’activació de polítiques
socials i millores substancials en el ﬁnançament dels serveis amb l’objectiu de garantir els drets socials
de la ciutadania, una atenció de qualitat i unes millors condicions laborals per als treballadors i les
treballadores del sector. En deﬁnitiva, per assegurar la sostenibilitat dels serveisamb dignitat per als
usuaris i els professionals.
El Govern ha reconegut la situació crítica que pateix el sector social i s'ha compromès a convocar
una nova trobada amb la Mesa unitària en el termini d'un mes per compartir els pressupostos de
la Generalitat per al 2020. A banda d'aquesta propera reunió, es crearà un espai estable de diàleg i
negociació amb l'objectiu d'abordar els diferents temes que es plantegen en el Manifest fundacional de
la Mesa, que reivindica "una aposta decidida per passar del 0,5% del PIB actual al 2%
d’inversió mitjana en els diferents països del nostre entorn".
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professionals i organitzacions empresarials i del Tercer Sector-- assumeix que no es poden recuperar
10 anys de polítiques d’austeritat en un sol exercici i per aquest motiu es planteja un full de ruta a dos
o tres anys vista, però durant la reunió d'avui amb els màxims representants del Govern català no ha
renunciat a reclamar que els pressupostos 2020 suposin ja un punt d’inﬂexió i incorporin algunes de
les demandes formulades. Cal recordar que es parla d'infraﬁnançament crònic i de 'dècada perduda'
perquè les tarifes que la Generalitat paga a les entitats i empreses del sector social han estat
congelades durant 10 anys, i que les condicions laborals dels treballadors i treballadores no estan
equiparades amb les de la gestió directa, de manera que no es compleix el principi d''a igual feina, igual
salari' malgrat tractar-se en tots els casos de serveis públics.
Entre les reclamacions de la Mesa unitària s'inclou actualitzar l’IRSC i desplegar iniciatives com la Llei
de Dependència, la Renda Garantida de Ciutadania, el Pacte Nacional per la Interculturalitat,
l'Agència Catalana de Protecció Social i la Llei de drets i oportunitats en la infància i
l’adolescència. Així mateix, el sector demana un impuls a les mesures per facilitar l'accés a l'habitatge,
millorar el suport a les famílies i erradicar la violència masclista.
En nom de les organitzacions membres de la Mesa unitària en defensa del sector social han participat
avui a la reunió amb el president Torra, el vicepresident Aragonès i el conseller el Homrani els
següents portaveus:
Oriol Carbonell, vicepresident primer de l'Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació
i la Cultura
Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials
Anna Calvo, representant a Catalunya de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de
Atención a Domicilio
Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Mercè Civit, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oﬁcial de Treball Social de Catalunya
Rosa Rodríguez, presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Toni Mora, secretari de Política social de CCOO Catalunya
Joan Segarra, president de La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya
Enric Mangas, president de La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials
Francina Alsina, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Enriqueta Durán, secretària de Polítiques Socials d'UGT Catalunya
Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències
Fotograﬁes de la reunió de la Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de
Catalunya amb el Govern de la Generalitat.
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MESA UNITÀRIA EN DEFENSA DEL SECTOR SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES
DE CATALUNYA | ORGANITZACIONS MEMBRES
L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC) representa
des de 2001 la micro, petita i mitjana empresa del sector del lleure educatiu i la cultural de
proximitat. Treballem per al conjunt del sector amb la voluntat de cohesionar-lo i afavorir
l'activitat econòmica a partir de propostes professionalitzadores i de promoció de la
qualitat en la gestió dels serveis públics.
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) és una organització empresarial
sense ànim de lucre, fundada el 1989, que agrupa la majoria d’empreses i entitats del
sector de l’assistència a la gent gran a Catalunya, tant d’iniciativa social com mercantil.
La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) és
l’organització empresarial estatal que des de l’any 2001 representa a les empreses o
professionals que presten serveis d’atenció a les persones, així com altres activitats
relacionades amb la dependència.

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) agrupa el col·lectiu
d’educadores i educadors socials que exerceixen la professió a Catalunya. Vetlla per les
condicions de qualitat en què es dóna la pràctica professional, amb l’objectiu d’aconseguir
una millora en la qualitat de vida de les persones i dels col·lectius que atenem.
El Col·legi Oﬁcial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) és una corporació de dret públic,
creada l’any 1983, com un espai plural de representació col·lectiva que actua com a veu i
referent professional i social del col·lectiu col·legiat de treballadores i treballadors socials
de Catalunya.
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), nascut el juny de 2002, és una corporació
de dret públic, referent professional, representant i veu dels pedagogs/gues i
psicopedagogs/gues.
La Confederació Sindical de Comissions Obreres de Catalunya agrupa seccions sindicals,
sindicats de ram, federacions de ram i unions territorials amb l'objectiu d'aﬁliar el conjunt
de treballadors i treballadores de Catalunya que accepten i practiquen els principis dels
seus Estatuts.
La Confederació 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 a Catalunya.
La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, és l'associació referent entre les entitats
que conﬁguren el sistema de salut i social pel seu compromís amb la millora de la qualitat
de vida de les persones.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la institució que representa el
conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa 34 federacions i grans organitzacions del
Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de
3.000 entitats socials no lucratives.
La UGT de Catalunya, Unió General de Treballadors, és un sindicat de classe, d’orientació
socialista, plural, autònom i nacional, que conforma l’esquerra social i que utilitza la
concertació social des del principi de la lluita de classes com a mètode d’avenç per
millorar les condicions de treball i de vida dels treballadors i les treballadores.
La Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) es una associació sense ànim de lucre
de petites i mitjanes residencies, centres de dia i assistència domiciliaria, creada l’any
2009.

