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L’insuficient compromís social del Govern manté 

oberta la lluita del sector de l’atenció a les persones 
 

Barcelona | 26 de juliol de 2011 

 

Els pressupostos de la Generalitat pel 2011 recullen alguna de les propostes de la plataforma NI UN 

PAS ENRERE!, però en conjunt no satisfan les organitzacions que treballem per les persones i els 

col·lectius més desafavorits. Malgrat el diàleg iniciat amb el Govern per reforçar la inversió social 

prevista, finalment només una de les vuit modificacions plantejades ha estat incorporada. 

La garantia que totes les famílies amb uns ingressos anuals inferiors a 12.000 euros rebran l’ajut 

per infant a càrrec és l’única de les demandes del sector de l’atenció a les persones que el Govern 

ha atès. Les altres set propostes d’esmenes feien referència als ajuts a les persones amb 

discapacitat, l’atenció a la dependència moderada, la renda mínima d’inserció, els ajuts al lloguer, 

els habitatges d’inclusió, les beques menjador i la cooperació al desenvolupament.  

Davant l’elevat risc d’exclusió social que estem patint i el consegüent increment de la demanda 

de serveis socials, les entitats continuarem lluitant a través de la nostra tasca diària i de la 

plataforma NI UN PAS ENRERE! INVERTIM EN FUTUR perquè el Govern aposti per les polítiques 

socials, que considerem imprescindibles com a eina de prevenció de la pobresa i construcció 

d’una societat més justa i cohesionada. 

Reiterem la nostra voluntat de col·laboració i la nostra convicció que cal treballar plegats per trobar 

sortides consensuades i, per tant, mantenim obert el diàleg amb l’Administració, però també 

mantenim en peu la lluita perquè les nostres aportacions –fetes des de l’experiència i la 

proximitat amb la població més vulnerable— siguin escoltades. En aquest sentit, demanem un 

major compromís del Govern amb la inversió social i confiem poder participar en l’elaboració dels 

pressupostos 2012 per tal que responguin com cal a les necessitats de tota la ciutadania. 

 

 
 
Entre els signants de la declaració NI UN PAS ENRERE! INVERTIM EN FUTUR s’hi inclouen: 
Confederació d'Associacions Empresarials del Tercer Sector Social, Col·legi de Diplomats en Treball Social 

i Assistents Socials de Catalunya, Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Entitats 
Catalanes d’Acció Social, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Federació Catalana 
d’ONG per al Desenvolupament, Federació Catalana de Drogodependències, FEDAIA, Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya, CCOO Catalunya, AEISC, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya, UGT Catalunya, Consell de les Associacions de Barcelona, SICOM, 
Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, Federació Catalana d’ONG per la Pau, ECOM, Federació 
Catalana del Voluntariat Social, Plataforma Drogològica, Moviment Laic i Progressista, Assemblea de 
Treballadores i Treballadors de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Associació 
Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut... 

 
 

Per a més informació podeu contactar amb: 

Rai Barba 678 524 650 | Agnès Felis 657 515 361 | niunpasenrere@acciosocial.org 
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