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A peu de carrer... per Josep M. Valls
Entrevista a:

Salvador
Carrasco Calvo

Francina Alsina

Presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Al Sant Cugat CF, per
l’organització del Partit
per la Igualtat entre dos
equips mixtes formats
pels seus jugadors i jugadores, el 27 de novembre.
Un partit nascut a partir
del projecte En Qüestions
de Gènere: EMPaT, de l’Ajuntament de Sant Cugat
i realitzat per Fundesplai.

“Cal enfortir les entitats
socials per avançar cap a una
societat més justa”
Què destaca del 6è Congrés
del Tercer Sector que acabeu de celebrar?
El Congrés ha estat una oportunitat perquè les entitats socials
puguin ser més innovadores, un
element clau si volem enfortir el
sector social i tenir més capacitat de resposta davant les noves necessitats socials. Per una
banda, hem pogut aprofundir
en les relacions entre el món local i les entitats socials, que ja
hem vist en el Baròmetre que és
imprescindible i amb un impacte directe en les organitzacions
i les persones perquè són les
administracions més properes
a la ciutadania. Els debats i
col·loquis han abordat diversos temes, des de les polítiques
d'inclusió i inserció, els models
d'atenció integrada i de base comunitària o la cooperació publicosocial fins al dret a l'habitatge i l'energia, els reptes digitals
en l'àmbit social, com garantir
els ingressos per assegurar els
drets o com serà l'atenció a les
persones el 2030, entre altres.
I, per una altra banda, les entitats socials han pogut conèixer
de prop iniciatives innovado-

Cal implementar
totalment la renda
garantida de ciutadania
res a través de l'espai d'innovació
digital m4social amb aplicacions,
robots, impressores 3D i circuits,
realitat virtual aplicades a l'àmbit social, i del Social Speakers'
Corner, que ha presentat les 84
experiències més innovadores en
l'organització i la gestió. Tot plegat
és "obrir una finestra" perquè puguin desenvolupar la seva capacitat
per a la innovació i l'aprenentatge
continu.
Quines són per a vostè les
prioritats en polítiques socials
a Catalunya?
És urgent centrar-les en dos aspectes: oferir suports a les famílies i
a les persones en situació de vulnerabilitat i dependència. Això es
tradueix en la implementació total
de la renda garantida de ciutadania
perquè, si volem que sigui una eina
realment eficaç contra la pobresa
i l'exclusió social, és urgent que
aquest dret social s'implementi del
tot i arribi a la totalitat de persones

susceptibles de ser-ne beneficiàries. També és prioritari l'abordatge i planificació del fenomen
migratori, a mitjà i llarg termini,
i generar oportunitats d'inclusió
als infants i joves que arriben a
casa nostra fugint de la violència
i la pobresa; l'ampliació urgent
del parc d'habitatge social per fer
front a l'emergència habitacional
i la necessitat d'avançar conjuntament amb l'Administració cap
a un model d'atenció a la persona
integrat i de base comunitària.
I el principal repte intern del
Tercer Sector?
Enfortir-lo per avançar cap a
una societat més justa, equitativa i cohesionada. Hem de
reforçar la incidència política
per millorar la capacitat financera de les entitats i ampliar la
xarxa de treball conjunta amb
altres agents. L’anunci de la llei
de la concertació social del conseller El Homrani a la cloenda
del Congrés ja és un pas endavant en aquest enfortiment de
les entitats socials, igual que el
viatge que hem fet a Brussel·les
per identificar línies i fons de
finançament, establir lligams
amb altres xarxes associatives i
plataformes europees del Tercer
Sector i per potenciar la interlocució i la incidència política en
l’àmbit europeu.
Enguany la Taula ha celebrat
el seu 15 anys. Demani un
desig per als pròxims 15.
El que nosaltres voldríem és el
mateix pel qual estem lluitant
totes les entitats socials i que
ens agradaria poder fer un pas
de gegant en els pròxims 15 anys:
igualtat d'oportunitats, reducció
de les desigualtats socials, equitat i justícia social i, per al Tercer
Sector, esperem ser un sector
encara més fort i amb més capacitat d'influència i incidència per
aconseguir el ple compliment dels
drets socials de la ciutadania.
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Als escassos avenços en
la lluita contra el canvi
climàtic de la comunitat
internacional, reflectits
en la cimera de les Nacions Unides Contra el
Canvi Climàtic celebrada a Katowice (Polònia)
amb gran escepticisme
per complir els objectius
d’un increment de temperatures menor a 2º.

Taula del Tercer Sector

El color
de la pinya

Al conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies
de la Generalitat, Chakir
El Homrani, que en la cloenda del VI Congrés del
Tercer Sector va anunciar
que Catalunya disposarà
d'una llei de concertació
social dels serveis d'atenció a les persones, recollint així una proposta
elaborada per les entitats
socials que s’ajusta a les
directives europees.
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La millora de la
formació inicial
del professorat
Fa poc temps es presentà un
document de treball del Programa de Millora de la Formació Inicial per a la Docència (MIF). És una proposta
d’ estratègies amb la qual el
Programa tanca la seva fase
inicial.
Una societat que canvia a
ritme de vertigen no pot tenir un sistema educatiu estancat, mancat de flexibilitat
i de capacitat de reacció. La
situació és paradoxal: mentre està passant això, l’escola
catalana, a peu d’aula i centres, està immersa en uns
processos de canvi, d’innovació i millora que depassen
l’estretor del marc normatiu
vigent i endeguen canvis
profunds des d’unes noves
dinàmiques de baix a d’alt.
Ni l’estructura dels estudis,
ni la normativa que regula la
professió docent i la funció
pública docent, ni l’estructura mateixa del sistema
educatiu són aptes per al
moment que vivim. La complexitat desborda tothom.
S’imposa obrir nous camins
a l’escola pública, repensar
l’accés a la funció pública i
agrupar-la per especialitats
més que per cossos i potenciar el desenvolupament
professional de tots els docents. També impulsar noves metodologies, i intensificar la millora i la innovació
a l’aula, en detriment de la
tradicional intensificació
disciplinària.
La proposta del MIF és un
seriós toc d’atenció als responsables de la política educativa, de les universitats i a
una societat excessivament
despreocupada dels grans
reptes educatius que té pendents.

