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Avangar en igualtat
i drets socials
Manifest del IV Congr6s

Convocats per la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, prop de
2.000 persones ens hem reunit els dies 27 i 28 de novembre de 2013 a Barcelona en el
IV Congr6s del Tercer Sector Social amb el lema "Avangar en igualtat i drets socials". En
un moment en qud veus diverses qUestionen la viabilitat d'aquest objectiu, en qud els
recursos disminueixen mentre les necessitats socials augmenten, i en qud les entitats
socials afrontem dificultats creixents per seguir treballant al servei dels m6s vulnerables,
hem volgut reafirmar que no renunciem de cap manera al nostre horitz6 de construir
una societat amb m6s cohesi6 i amb m6s benestar.

Durant dos dies hem debatut i reflexionat sobre els canvis que ens cal i lsar, dins i

en el noufora del Tercer Sector Social, per seguir construint una Catalunya
escenari que avui ens toca viure. Un escenari marcat per l'increment de desigualtats
(els m6s rics guanyen avui 6 vegades m6s que els m6s pobres, quan
diferdncia era de 4,5 vegades) i l'augment de la pobresa i la precarietat (

ny 2005 la

aturats, el 360lo dels quals no tenen cap tipus d'ingr6s, i la pobresa severa
Bolo de la poblaci6 de Catalunya).
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Aquests darrers anys el Tercer Sector Social hem realitzat un gran esforE pe
a aquestes noves necessitats socials del pais. Avui atenem 2,I milions de
430.000 m6s que fa quatre anys, malgrat haver perdut ingressos, haver
plantilles i que algunes entitats hagin hagut de tancar. Ho hem pogut fer g
millora de la gesti6, l'optimitzaci6 dels recursos, el suport de la base
creixement del voluntariat i les donacions, la col'laboraci6 de les institucion
resistdncia i la tenacitat del propi sector per seguir duent a terme la nostra missi6.

:

En la cloenda del nostre IV Congr6s volem refermar la nostra voluntat de seguir servi.i$
el pais i de defensar els drets dels m6s vulnerables, i volem adregar les demande$
segUents a les institucions ial conjunt de la societat catalana:

1. RECUPERAR LA TNVERSTO EN POLiTTQUES SOCTALS

Per avangar en igualtat i drets socials exigim que la inversi6 priblica en politiques socials
es recuperi com a mlnim fins als nivells anteriors a la crisi, i que el nostre sistema de
benestar evolucioni cap a un model m6s eficag. Perqud 6s un model amb una
universalitzaci6 incompleta de serveis i prestacions, amb una baixa intensitat protectora
i una insuficidncia crdnica de recursos, que ens els anys de bonanga econdmica ja fou
incapag de reduir les taxes de pobresa i desigualtat.



No podem acceptar ni les reduccions pressupostiries ni les veus que afirmen que aquest
6s un model insostenible. El nostre pais t6 riquesa i recursos suficients per dotar-nos
d'un sistema de benestar i de protecci6 social m6s ambici6s i eficient. Hem

d'evolucionar cap a noves formes de creixement econdmic, de desenvolupament social,
de fiscalitat i d'aprofundiment democritic que ho facin possibles. L'actual increment de

la pobresa, les desigualtats i la precarietat, mentre els rics s6n cada cop m6s rics 6s una

contradicci6 inadmissible.

Tampoc no podem acceptar que la tisora en els pressupostos p(blics se segueixi
aplicant amb tan poca equitat ni social ni territorial. Tot i que per al 2O\4 el Govern de

Catalunya ha previst uns pressupostos sense noves retallades i amb un 7Lo/o de despesa
social, la realitat 6s que avui Benestar, Salut i Educaci6 sumen 2.000 M€ menys que

I'any 2010, ique la despesa social per habitant de Catalunya (1.901 €) se situa ara al

nivell de fa 10 anys i 6s una de les m6s baixes de totes les autonomies. En part a causa

de la drAstica disminuci6 de les transferdncies finalistes de I'Estat per a programes
socials a Catalunya, que han caigut unTOo/o des de 2010, passant de.1.295 M€ a nom6s
401 M€ aquest any.

Recuperar la inversi6 en politiques socials significa avui dir prou a les polltiques
europees d'austeritat; dir prou a un pagament desmesurat i abusiu dels interessos del
deute; dir prou a la distribuci6 injusta dels objectius de ddficit entre el govern central i

les administracions autondmiques i locals; dir prou a l'asflxia financera que no permet
pagar a temps serveis, salaris i proveldors; dir prou a la corrupci6 estesa per totes les

capes del nostre sistema politic; dir prou a les diferdncies salarials desproporcionades i

la duplicitat de cdrrecs; dir prou a un frau fiscal enorme i vergony6s, del que se'n
beneficien sobretot les grans empreses i fortunes; dir prou a la competdncia continua
entre partits per baixar impostos; dir prou a les despeses innecessdries en defensa i en

el sosteniment d'institucions sumptuoses i caduques' :.i,

per aixd demanem que ens els anys vinents, a me5ura que els ingressos de la

Generalitat es recuperin, es mantingui com a minim el percentatge deliTlo/o del total
que en el2OI4 es destinard a invers-i6 social, el percentatge m6s alt ass6lit mai en uns
pressupostos de la Generalitat, a fi d'impulsar politiques que redueixin les desigualtats
socials i la pobresa que s'han disparat amb la crisi. 11
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Tamb6 demanem a Catalunya i a Europa l'impuls d'un nou pacte social, d'un gran acord
de les institucions politiques i de tots els actors socials que posi de nou la c&esi6 social
al capdavant de totes les polltiques; i que reconegui el Tercer Sdltor i les
administracions regionals i locals m6s properes al ciutadd com a nous motors$ssencials,
en una societat cada cop m6s complexa, d'aquest nou model social que a@,hem de

1*reconstruir 
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2. GARANTTR ELS DRETS SOCTALS BASTCS 
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Demanem que totes les persones puguin viure amb dignitat perqud els seus drets bElcs
siguin garantits irespectats. El dret a viure del propi treball. El dret a gaudir d'i1n

nJbitatge digne. El dret a l'alimentaci6. El dret a l'educaci6. El dret a la salut i a l'atenEi6
social. El dret a una pensi6 digna i uns ingressos minims.

No podem acceptar unes politiques d'austeritat devastadores que destrueixen llocs de

treball, incrementen la pobresa i les desigualtats, i fins i tot posen en qriesti6 la

universalitat dels serveis ptiblics. Mentre el cost de b6ns i serveis bdsics com els

alimentS, l'energia i els mediCaments augmenten, l'acc6s a l'eduCaci6, la salut,
l'habitatge i els serveis socials es dificulta i el mercat laboral ofereix cada vegada menys
oportunitats i en condicions m6s precdries'

El resultat 6s que no ha parat de cr6ixer el nombre de persones i de families en situaci6
de pobresa o que no poden veure satisfets els seus drets socials m6s bdsics: famflies
sense llar; infants sense una alimentaci6 suficient; dones i homes sense feina ni subsidi;
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persones grans amb una pensi6 infima; persones dependents i les seves famflies sense
ajuts priblics; immigrants sense dret als serveis de salut; reclusos sense programes de
reinserci6...

No podem acceptar que els drets socials conquerits, tot i seguir vigents, esdevinguin
bonics enunciats sense contingut efectiu. No podem acceptar que hi hagi llistes d'espera
per accedir al sistema de la dependdncia, a la renda minima d'inserci6, a les beques
menjador o als ajuts al lloguer. No podem acceptar que a,lgunes prestacions per a les
families icol'lectius m6s vulnerables s'estiguin pagant amb mesos de retard. No podem
acceptar que l'any vinent s'incrementin entre un 30 i un 50o/o molts dels copagaments
de la cartera de serveis socials. No podem acceptar que l'acc6s de noves persones a
determinades prestacions a les que hi tenen dret estigui totalment limitat. I no podem
acceptar que es vengui el nostre parc p(blic d'habitatges de lloguer m6s enlli dels seus
inquilins actuals.

Tampoc no podem acceptar que retornem a un model assistencial que ja estdvem en
cami de superar. Per aixd demanem l'aprovaci6 d'una fnica prestaci6 social bdsica que
garanteixi uns ingressos mlnims a aquelles persones i families que no tenen recursos
propis per a viure un vida digna; que les beques menjador esdevinguin un dret garantit
per a tots els infants que ho necessitin; que es doblin els efectius actuals del parc priblic
d'habitatges de lloguer assequible, i s'incrementin els ajuts per al pagament del lloguei;
que es modifiqui la legislaci6 hipotecAria per fer possible la daci6 en pagament i la
reconversi6 dels drets de propietat afectats en contractes de lloguer; i que es reforcin
les politiques actives d'ocupaci6 i les estratdgies per a la igualtat d'oportunitats en
I'acc6s al mercat de treball per als col'lectius amb m6s dificultats.

3. ENFORTIR EL TEIXIT D'ENTITATS SOCIALS DEL PAiS

La justicia social i el desenvolupament del nostre sistema de benestar nom6s seran una
realitat si, juntament amb l'enfortiment de les nostres institucions pfbliques i de les
politiques de cohesi6 social, Catalunya compta amb un Tercer Sector Socibl amb vocaci6
de servei priblic, fort, eficag i reconegut. La creaci6 de la Taula del Tercer\Sector Social,
ara fa 10 anys, o el Pla de Suport al Tercer Sector Social, signat per la nftteixa Taula i

el Govern catald ara fa un any, han estat passos positius i impoftantg en aquesta
direcci6, juntament amb molts d'altres. :L
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Tanmateix la crisi actual ha tingut i estd tenint un impacte directe sobre el nQstre sector,
que ens afebleix quan m6s falta fem: pdrdua d'ingressos, retards en els cdlraments,
reduccions de plantilla, dificultats per accedir al crddit, ipreus a la baixa del$mdduls i

serveis. Tot aixd en un context d'increment continu de les necessitats sdcials, i de
sobreesforg de les entitats per atendre-les. Per aixd demanem noves meslfues per
enfortir el Tercer Sector Social i el conjunt de I'economia social i solidiria del pal$

.i.S

D'una banda, exigim que millorin els instruments que faciliten la nostra col'lab.$aci6
amb les Administracions: en la simplificaci6 de les exigdncies legals iadministrdtpes,
per exemple en la tramitaci6 i justificaci6 de subvencions; en el desenvolupament iiun
sistema de concertaci6 especific per al sector; en I'aplicaci6 de cldusules socials en 1"..
licitacions p(bliques, i de plecs i sistemes de puntuaci6 que garanteixin la qualitat:i
solvdncia social del serveis; o en una fiscalitat i un tractament de I'IVA que no ens
discrimini, per exemple a I'hora de concursar,

Tamb6 demanem ser reconeguts com un actor rellevant i un agent social de primer
ordre en Ambits com el de I'ocupaci6 o el del desenvolupament econdmic, donant
entrada a la Taula del Tercer Sector Social al Consell de Treball Econdmic i Social, i al
Consell de Direcci6 del Servei d'Ocupaci6 de Catalunya.

Alhora el propi Tercer Sector Social ens comprometem a fer tot el que estigui a les
nostres prdpies mans per esdevenir un sector millor, amb m6s valors, m6s qualitat, m6s
capacitats, i m6s solvdncia tdcnica i econdmica. Ens comprometem a treballar
conjuntament amb les Administracions al servei del pais; a seguir defensant els drets



socials, especialment de les persones m6s vulnerables; a seguir promovent el
compromis solidari de la ciutadania i el voluntariat; a avangar en eficidncia i evitar
duplicitats; a treballar m6s en xarxa i en projectes conjunts; i a ampliar la nostra
capil.laritat per arribar a tots els llocs del territori ia tots els col.lectius que ho
necessiten.

I tamb6 ens comprometem a enfortir les nostres capacitats financeres mitjangant la
propera constituci6 d'un fons solidari del Tercer Sector Soei'al i la posada en marxa d'un
servei d'acompanyament financer per a les entitats que pateixen m6s dificultats en
aquest imbit.

4. ESDEVENIR CIUTADANS MES ACTIUS I COMPROMESOS

En lAny Europeu dels Ciutadans, i en'el marc de la nostra campanya de comunicaci6
"Tu formes part de la soluci6" que estem divulgant aquests dies, cridem finalment al
conjunt de la ciutadania a implicar-se m6s a .fons en la defensa dels drets socials,
l'aprofundiment de la democrAcia i la participaci6 en l'esfera pfblica. Necessitem una
societat civil m6s activa i compromesa, m6s critica i soliddria, m6s responsable i

honesta. Enmig de I'intens debat actual sobre el dret de Catalunya a decidir lliurement
el seu futur col.lectiu, ens cal defensar aquest.dret legitim iinsistir en la necessitat de
comptar amb un sistema politic capaq de recuperar la confianga dels ciutadans.

Ens cal refer vincles malmesos per ddcades d'individualisme i enfortir les xarxes de
protecci6 informal en base al comprom[s i la solidaritat quotidiana. Necessitem
ciutadans, empreses, professionals, organitzacions,.. que participin i s'impliquin,.en la
millora de l'espai priblic, que respectin I'entorn, que es preocupin dels m6s vulnerables,
que acceptin les diferdncies, que compleixin amb els seus.Ceures civics, comunitaris i

fiscals. Perqud el repte col.lectiu d'una societat m6s justa i igualitdria nom6s serir
possible amb la complicitat i els esforgos compartits de to-ts.

Demanem una ciutadania m6s correspon$ible dels problemes socials de ]a comunitat, i

que col'labori de forma m6s intensa i constant amb les entitats socials per mitji de
l'associacionisme, el voluntariat, les donacions i altres formes de participad6. I exigim la
millora de la legislaci6 de mecenatge que fa tant temps que reclamem, fuer fomentar
rrna mainr..lrrcqnnncahilitaf rlc fnfa la qncictaf on el hencqt:r rnl'lecfit' luna major corresponsabilitat de tota la societat en el benestar col'lectiu.

I recordem, una vegada m6s, que tenim dret a rebre els diners del
declaraci6 de la renda per a entitats socials que un 600/o dels contribu

de la
catalans

lliurement aporten, a fi que es destinin principalment a les entitats socials
siguin gestionats i distribuits per la Generalitat, d'acord amb les reiterades
dels tribunals que ho dictaminen,

Finalment, les entitats socials refermem avui el nostre compromis de donar el mi
nosaltres per contribuir a fer avangar Catalunya i Europa en benestar, cohesi6 i ju$ftgia
social. Volem seguir treballant amb els valors que ens caracteritzen, amb I'eficidd,i
l'eficidncia social que ens identifiquen, i posant sempre les persones al centre dellb
nostra missi6 i de la nostra activitat. E

AvanEar en igualtat i drets socials 6s possible si construim plegats un nou pacte social
per defensar l'Estat del benestar.

Barcelona, 28 de novembre de 2013
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