
19/11/19Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 25.999 Ejemplares
Difusión: 15.427 Ejemplares

Página: 17
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.707,51 €    Área (cm2): 304,8    Ocupación: 33,48 %    Documento: 1/1    Autor: NATÀLIA VILA     Núm. Lectores: 135000

C
ód: 129107279

Front comú del sector social per denunciar “l’infrafinançament crònic”
dicions i no deixar cap salari per so-
ta dels 14.000 euros anuals.  

Per aconseguir-ho, la nova tau-
la va demanar que les inversions 
previstes als comptes augmentin 
del 0,5% del PIB actual al 2% en set 
anys, en línia amb la mitjana euro-
pea. L’objectiu és, segons van expli-
car les organitzacions, poder garan-
tir la qualitat dels serveis que pres-
ten i situar el sector social i d’aten-
ció a les persones com un pilar 
fonamental i estratègic de l’estat 
del benestar, al mateix nivell que la 
salut i l’educació. 

Amb l’objectiu de revertir la si-
tuació del sector com més aviat mi-
llor, les organitzacions de la taula 
–entre les quals hi ha la Taula del 

Tercer Sector, la Confederació, la 
patronal ACRA, els sindicats CCOO 
i UGT i el Col·legi d’Educadors– van 
instar les forces polítiques a reunir-
se amb “urgència”, amb interlocu-
cions d’alt nivell. A banda de més 
inversions, la taula també planteja 
el desplegament total de lleis que ja 
estan en marxa però són poc efecti-
ves, com la llei de la dependència, la 
de la renda garantida de ciutadania, 
l’actualització de l’IRSC, l’habitat-
ge social, el Pacte Nacional per a la 
Interculturalitat, l’Agència Catala-
na de Protecció Social, la llei de 
drets i oportunitats en la infància i 
l’adolescència, el suport a les famí-
lies i les mesures per erradicar la vi-
olència masclista.e

Els representants de les dotze organitzacions de la 
nova taula unitària del sector social. PERE TORDERA

Fins a dotze organitzacions del sec-
tor social i d’atenció a les persones 
es van unir ahir per crear una tau-
la unitària que planti cara al Govern 
i exigir, de nou, que els pressupos-
tos del 2020 posin fi a “l’infrafinan-
çament crònic” que pateix el sector. 
Patronals, sindicats, entitats i
col·legis professionals van fer un
front comú per reclamar que els
comptes de l’any que ve estiguin 
dotats de més inversió en aquest 
àmbit, fet que permeti superar la 
congelació de tarifes, millorar els
convenis col·lectius, equiparar con-
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