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Afinals de maig,  La Taula
del Tercer Sector Social va
publicar les seves 35 pro-

postes per als partits polítics en
vista a les properes eleccions al
Parlament de Catalunya. El docu-
ment, publicat en format de diari,
també recull la valoració de la le-
gislatura actual, i ha estat elaborat
amb les aportacions de les entitats
sòcies de la Taula.

El document de la Taula amb les
propostes i valoracions es divideix
en tres àmbits: polítiques socials,
reconeixement del Tercer Sector
Social, i suport a les entitats.

Reduir la pobresa
En polítiques socials, la Taula pro-
posa, entre d'altres, reduir l'índex
de pobresa a Catalunya en un mí-
nim del 10%, garantir el dret a l'ha-
bitatge a tota persona que no vulgui
viure al carrer, impulsar polítiques
educatives innovadores per als
adolescents entre 16 i 18 anys o
complementar, des del Govern ca-
talà, les pensions no retributives
per tal que assoleixin l'Índex de
Renda de Suficiència de Catalunya.

Pel que fa al reconeixement del
sector i al suport a les entitats, es
proposa l'aprovació d'un nou Pla
de Suport al Tercer Sector Social,
impulsar l'ingrés en òrgans com el
Consell de Treball Econòmic i So-
cial, afavorir la introducció de
clàusules socials en la contractació
pública, comparar les ofertes amb
l'IVA inclòs en els concursos pú-
blics, seguir reclamant el traspàs

autonòmic dels fons del 0,7% de
l'IRPF o crear un Comissionat per
al Tercer Sector.

Balanç de l'actual legislatura 
Pel que fa a la valoració de la legis-
latura 2007-2010, la Taula destaca
com a avenços assolits, l'aprovació
de noves lleis socials, l’increment
de despesa social de la Generalitat
o l'impuls de mesures per pal·liar

els efectes de la crisi econòmica.
Entre les qüestions no resoltes, se
subratlla l'inadequat desplegament
de les lleis socials, la manca d'am-
bició de les polítiques contra la
pobresa o la discriminació que pa-
teixen les entitats als concursos
públics a causa de l'IVA.

El document s'ha distribuït entre
les 4.000 entitats socials catalanes

i s'ha lliurat als partits polítics en
les reunions que hi manté la Taula.
Aquesta activitat culmina amb un
debat amb els partits el dia 13 de
juliol a l'Auditori ONCE. 

Reunió amb el president
Montilla
En aquest context, la presidenta de
la Taula del Tercer Sector Social,
Àngels Guiteras, i els vicepresi-
dents Teresa Crespo, Montserrat
Ginés i Enric Morist, es van reunir
el 20 de maig amb el president de
la Generalitat, José Montilla, per
presentar-li el document de les 35
propostes per a la propera legisla-
tura dirigit als partits polítics.  A la
reunió, Montilla va assegurar que
preveu mantenir les polítiques so-
cials del Govern, tot i que potser
amb un ritme de desplegament in-
ferior a l'actual. En tot cas, el presi-
dent de la Generalitat va reafirmar
el seu compromís amb les entitats
socials i va mostrar-se receptiu a
les propostes de la Taula en diver-
sos àmbits, com la formació ocu-
pacional o la inclusió de l'IVA en la
contractació pública per posar fi a
la discriminació que pateixen les
entitats respecte a les empreses. 

Actius contra el racisme i la xenofòbia
SOS Racisme-Catalunya és una associació no governamental
que lluita, des de l'any 1989, en defensa dels Drets Humans,
des de l'acció antiracista. Es defineixen com una entitat inde-
pendent, democràtica, de base, pluriètnica i progressista. Rei-
vindiquen l'eradicació completa del racisme i la xenofòbia en
tots els àmbits de la societat i en tots els estrats socials. L'enti-
tat compta amb el suport d'una base social ferma i compro-
mesa formada pel voluntariat activista i socis i sòcies; i amb sò-
lides complicitats amb el teixit associatiu i amb altres actors so-
cials. Entre les activitats destaquen el Servei d'Atenció i
Denúncia per a les Víctimes de Racisme i Xenofòbia (SAiD).
Treballen per la sensibilització mitjançant projectes com el La-
boratori Antiracista; creant espais de debat i intercanvi, com
són els Diàlegs Antiracistes i el Seminari pels Drets Humans. I
realitzen anualment l'Informe sobre el racisme a Catalunya.

C. Hospital, 49 pral. Barcelona
Tel. 93 301 05 97 Mòvil: 636 248 621 Fax: 93 268 16 37
www.sosracisme.org   sosracisme@sosracisme.org

Lleure per millorar la salut mental 
El club social és un recurs d'oci, d'aspectes lúdics i recreatius i
de convivència per a persones amb problemes de salut mental.
És un servei social complementari i integrat a la resta de recur-
sos de la xarxa sociosanitària, sent un mecanisme de suport
social i d'integració dins de l'entorn comunitari. L'objectiu
principal és proporcionar un lloc per a la realització d'activitats
d'oci i temps lliure que faciliti la creació de vincles afectius i
d'amistat i que afavoreixi la utilització autònoma de recursos
d'oci. El club és un punt de trobada on es realitzen diferents
activitats com tallers, xerrades, jocs, celebracions especials,
sortides i vacances, aconseguint millorar diferents aspectes de
la persona que es veuen afectades per la mateixa malaltia, com
seria la motivació, l'autoestima, la autonomia, la satisfacció
personal, etc. En definitiva s'aconsegueix una millora en la
qualitat de vida de les persones així com de la família.

C. Agricultura 4-8. Mollet del Vallès
Tel. 93 570 86 48
lallumcs@pangea.org

Activitats de lleure amb voluntariat 
És una entitat privada, sense ànim de lucre, amb l'objectiu social
de fomentar i desenvolupar l'atenció integral de les persones
amb discapacitat intel·lectual a Olesa i municipis dels voltants,
basat en els principis de normalització, integració i individualit-
zació. L'Associació disposa d'un local destinat integrament al
lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual; fan teatre,
formació, aeròbic, piscina i un club social els divendres; també,
durant tot l'any, els dissabtes fan l'Esplai Espantaocells on tot
són sortides, tallers, festes, karaokes, etc. A l'estiu, es fan  Casals
d'Estiu i una setmana de vacances, a l'agost. Totes aquestes acti-
vitats són possibles gràcies als fantàstics voluntaris/es que
col·laboren amb l'associació tot l'any. També gestionen amb 
l'ajuda de l'Ajuntament d'Olesa el transport de les persones
amb discapacitat als seus centres de formació o ocupació.
També disposen d'una llar-residència al centre de la població.

Parc l'Estatut 10, baixos. 08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 30 60
staoliva@hotmail.com

FLAIX ASSOCIATIU
SOS Racisme-Catalunya  Club Social La Llum Associació Pro Disminuïts Santa Oliva  

Treballen per aconseguir una societat amb igualtat de drets Una sortida amb les famílies El local possibilita les activitats de formació i tallers
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El 20 de maig una representació de la Taula es va trobar amb el president Montilla
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DE CARA A LES PROPERES ELECCIONS CATALANES 

La Taula publica les 35 propostes
per als partits polítics
El document proposa reduir un mínim del 10% l’índex de pobresa a Catalunya
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