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Entorn de la
futura llei de
concertació
social
El VI Congrés del Tercer
Sector va acabar amb
l’anunci del conseller El
Homrani de la voluntat
de l’executiu català d’impulsar una nova llei de
concertació social dels
serveis a les persones.
Voldríem reflexionar
entorn d'aquesta bona
notícia. Una de les vies
per introduir l’ètica en la
lògica del funcionament
econòmic contemporani, subordinant el desenvolupament econòmic
al desenvolupament
humà, és la intervenció
del legislador regulant
“els mercats”, normalitzant polítiques públiques que vetllin pel
benestar social. A escala planetària, tenim la declaració dels Objectius
de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de
2015, la crida universal
de l’ONU a l'adopció de
mesures per posar fi a la
pobresa, protegir el planeta i garantir que totes
les persones gaudeixin
de pau i prosperitat. A
escala continental, el
Parlament Europeu, via
la Directiva 2014/95/
UE impulsa la divulgació d'informació no financera amb l'objectiu
d’identificar riscos per
millorar la sostenibilitat
i augmentar la confiança
dels inversors, els consumidors i la societat en
general. Des del punt de
vista nacional, la Comissió d'Economia ha aprovat modificar el Codi de
Comerç en la mateixa direcció. En l'àmbit català,
la futura llei de concertació, anunciada per El
Homrani i que es començarà a treballar sobre la
base de la proposta
que hem fet des de la
Confederació i la Taula
d'entitats del Tercer Sector, és un pas més en la
direcció de protegir els
drets socials, de garantir
la qualitat dels serveis i
suports que reben les
persones, i d’assegurar
que l'atenció a les persones queda fora de
la lògica de l’afany de
lucre. L’objectiu és estendre els principis de
l'economia social i del
Tercer Sector i fomentar la naturalesa social
de l'activitat econòmica.

Equitat. Fundesplai llença la tercera edició de la seva campanya solidària

Prenem partit
per la infància!

Protecció
de dades
Més de 150 representants d’entitats van
assistir a la jornada de
Fundesplai sobre els canvis que implica la nova
normativa europea.
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Cases de colònies
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Nova web

Millora la consulta
dels equipaments i
les reserves a través
d’internet.
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Joves

jordi play

L'editorial

Fundesplai posa en marxa novament la iniciativa
"Prenem partit per la infància!" a favor dels drets
i la igualtat d’oportunitats en la infància, per tal de
fer front a les xifres que indiquen que a Catalunya

prop d’1 de cada 3 menors de 18 anys es troba en risc
de pobresa. Una de les primeres accions és el Sopar
Solidari amb Ada Parellada que se celebra a Centre
Esplai el dilluns 10 de desembre.
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Zero V
Prop de 100 joves
van participar en l’intercanvi internacional Zero
Violència.
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Monogràfic

La mirada violeta
d’infants i joves amb
Aquest curs 2018-2019 continua la proposta educativa EnCORatja't per la igualtat de gènere i la
violència zero. En aquest segon curs, se centrarà
en la prevenció de l’assetjament i l’educació pel
respecte de la diversitat afectivosexual. Un dels
primers actes conjunts es va celebrar el passat 20
de novembre i va consistir a pintar en escoles i
centres d'esplai bancs amb els colors de la bandera
LGTBI. En aquesta acció hi van participar més de
12.000 infants.
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Joves

Tres persones joves
que participen en els
programes de Fundesplai expliquen les seves
experiències d’inclusió
sociolaboral.
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