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Quan s’ha engegat el pro-
cés de desplegament del
Sistema Català de Serveis

Socials, la Taula del Tercer Sector
acaba de presentar una Guia de
clàusules socials que serà de gran
utilitat per a les persones i institu-
cions, tant del sector públic com
del Tercer Sector interessades en
garantir uns serveis socials de
qualitat. 

El llibre El valor afegit del Tercer
Sector en la prestació de serveis
públics. Guia pràctica de clàusules
socials en el contractació pública
de serveis socials en la contracta-
ció pública de serveis socials i 
d'atenció a les persones, que es va
presentar el 16 de setembre a Bar-
celona, és una iniciativa de la Taula
d'entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya sorgida de la necessi-
tat de crear un instrument que per-
meti consolidar i reforçar el rol
capdavanter que les entitats no 
lucratives han ocupat fins ara en la
gestió i la prestació de serveis so-
cials i en les polítiques d'inclusió i
cohesió social.

Exemples i normatives 
La Guia és un document innovador
que recull un conjunt d’indicadors
del valor afegit del Tercer Sector per
als processos de contractació dels

serveis públics. És un llibre didàctic
que, als seus annexos, conté exem-
ples de bones pràctiques; de plecs
de clàusules socials per tipus de ser-
veis; normativa aplicable a escala
comunitària, estatal i catalana; i 
bibliografia i referències. 

Traducció al castellà i l'anglès
El llibre és fruit d'un procés parti-
cipatiu de les entitats sòcies de la
Taula, de les principals administra-
cions públiques i sindicats. Per
aconseguir-ho, la Taula va convi-
dar tots els agents involucrats als
tallers i sessions de treball especí-
fiques. El resultat es va plasmar en
un bon  nombre d’aportacions d'alt
nivell, cosa que s’ha traduït en una
molt bona acollida per les entitats
que es dediquen a la prestació de
serveis socials. Atenent la de-
manda d’entitats d’arreu, s’ha tra-
duït al castellà i a l’anglès. 

S’HA PUBLICAT LA GUIA PRÀCTICA DE CLÀUSULES SOCIALS

Eines per reforçar
el Tercer Sector 
És una iniciativa innovadora de la Taula del Tercer Sector

REDACCIÓ  

El 30 de setembre va tenir
lloc la IV Jornada de Quali-
tat organitzada per la Taula

d’entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya.

El seminari va comptar amb les in-
tervencions del coordinador del
Grup de Treball d’Innovació i
Qualitat de la Taula del Tercer
Sector, Rafael Ruiz de Gauna, del
Secretari d’Acc10 del Departa-
ment d’Innovació, Universitats i
Empresa, Joan Romero, del direc-
tor de la Taula del Tercer Sector,
Toni Codina, i del director de
l'Observatori del Tercer Sector,
Pau Vidal. Aquest darrer va pre-
sentar les dues publicacions: Eines
de transparència i rendició de

comptes per a ONG socials i La
carta de qualitat. un compromís
per a la millora de la gestió. 
Dos llibres que s'emmarquen en
la Col·lecció Eines de la Taula del
Tercer Sector destinada a donar a
conèixer els seus estudis, recer-
ques i informes en relació a la re-
alitat i els reptes que té aquest
sector a Catalunya. D’altra
banda, el seminari va comptar
amb les experiències de diferents
entitats de segon grau: Federació
APPS, Creu Roja i Fundació Pere
Tarrés. La Fundació Catalana de
l'Esplai també va presentar l'ex-
periència “Esplais2. Excel·lents
pel què fem i per com ho fem”, de
la mà de la subdirectora general
de Qualitat, Recursos Humans i
Jurídic, Montserrat Picas. 

Se celebra 
la IV Jornada 
de Qualitat 
Es va presentar l'experiència Esplais2
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Dues organitzacions que són
les més grans de Catalunya
dedicades a les persones

amb discapacitat psíquica i in-
tel·lectual han decidit fusionar-se.
Es tracta de l'APPS-Federació
catalana  pro persones amb disca-
pacitat intel·lectual i la Coordina-
dora de Tallers per a persones amb
discapacitat psíquica de Catalunya. 

El 4 de novembre les assemblees
d'ambdues entitats van ratificar el
procés d'integració que culminarà
al gener de 2010, quan esdevin-
dran una Federació única. En
paral·lel, la nova organització sor-
gida d'aquest acord crearà un Grup
representatiu del col·lectiu de 
les persones amb discapacitat
intel·lectual. Josep Gomis i Efren
Carbonell presidents d’APPS i la
Coordinadora respectivament, van

destacar el moment històric que
suposa aquest pas en el camp de la
defensa i l'atenció a les persones
amb discapacitat intel·lectual a
Catalunya. 

Així mateix, van assenyalar que
aquesta unió permetrà defensar amb
més eficàcia el col·lectiu i les seves
famílies i, alhora, ser més influents
socialment i davant les administra-
cions. Ara es treballaran els aspectes
concrets de la integració. 

A més de la Federació resultant de
la integració, el Grup comptarà
amb una Associació empresarial i
una Federació d'associacions de
pares i mares de nens amb discapa-
citat intel·lectual en edat escolar.
Així mateix, una Fundació gestio-
narà els programes i serveis que
s'ofereixin. 

Nova plataforma 
per a la discapacitat:
sumar esforços  Informe de la Inclusió Social a

Espanya 2009. Autoria: Investiga-
dors/es de l'Institut d'Infància i
Mon Urbà (CIIMU). Ed. Fundació
Caixa Catalunya.  

L’informe publicat enguany actua-
litza els indicadors més rellevants
dels analitzats el 2008 i incorpora
un estudi detallat de l’exclusió
referida a la salut i l’educació. 
Primer, es dedica un breu capítol
inicial a les dades generals de l'ex-
clusió social. Els joves i les perso-
nes amb baixa formació són els
col·lectius més perjudicats, en el
context de la crisi.  

L’estudi està dedicat a l’exclusió
relacionada amb la salut i l’educa-
ció, amb dades d’Espanya i anàlisi
dels col·lectius vulnerables. 

De les conclusions generals, es pot
extreure aquesta reflexió, pertinent
per a les organitzacions dedicades

al benestar dels infants: “Una de
les evidències més preocupants de
la primera i segona edició de l'in-
forme és que les situacions de vul-
nerabilitat severa es concentren en
la infància i, per tant, contribuei-
xen a configurar itineraris vitals
precaris, que atrapen les persones
en situació de risc des d'edats molt
primerenques” (pàg. 259). 

L'exclusió en
salut i educació

La Fundació per la Pau ha publicat
el resum en català del SIPRI Yearbo-
ok 2009, l’anuari que des de fa 40
anys publica el SIPRI. S’hi recullen
informacions de la despesa militar
mundial, les transferències interna-
cionals d'armes, les potències nucle-
ars, els principals conflictes armats,
les operacions de pau multilaterals...
Amb annexos sobre els organismes
internacionals de cooperació en
matèria de seguretat, cronologia
d'esdeveniments de l'any 2008... 

SIPRI 2009
en català

Més informació
www.sipri.org/yearbook

www.fundacioperlapau.org

Àngels Guiteras, Ramon Pedrós i Montserrat Ballarín
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