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“El pla de suport del Govern al tercer sector és una cortina de 
fum amb zero euros pressupostats” 

 
 
Eva Granados celebra la “responsabilitat de les entitats socials” enfront 
la “poca credibilitat “ del Govern 
 
 
La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, Eva Granados, ha exigit 
al Govern que doni suport a les entitats del tercer sector, després que aquest 
hagi incomplert els contractes en no pagar pels serveis prestats i hagi aturat 
subvencions que ja estaven aprovades. En aquest sentit, Granados ha demanat 
a l’executiu català l’elaboració d’un pla de pagaments dels deutes pendents 
que, a més de cobrir els 70 milions d’euros del juliol, garanteixi els pagaments 
del proper mes d’octubre. “El Govern ens presenta un pla de suport que 
és una nova cortina de fum amb zero euros pressupostats i destinats al 
tercer sector en el moment en què més diners deu a les entitats 
socials”, ha denunciat Granados, que ha alertat que “moltes entitats estan 
tancant per impagaments i per la dramàtica rebaixa de la inversió en 
polítiques socials per part de la Generalitat i del Govern de l’Estat”. 
Eva Granados ha lamentat, després d’examinar el Pla de Suport al Tercer 
Sector presentat pel Govern, que “en un moment en què la pobresa creix 
alarmantment al nostre país, no només no s’amplien els recursos per 
garantir la cohesió social sinó que es retallen pressupostos i s’ofega a 
les entitat prestadores dels serveis”. “De la lectura del Pla de Suport 
no trobem cap mesura, cap plaça nova ni cap inversió addicional per 
part del Govern”, ha conclòs Granados. 
 
 
Responsabilitat vs credibilitat 
 
La també portaveu del Grup Parlamentari Socialista a la comissió de Benestar i 
Família ha posat en valor la “responsabilitat de les entitats socials del 
tercer sector, que han estès la mà per treballar colze a colze amb un 
Govern que les escanya política i econòmicament”, alhora que ha 
contraposat aquesta actitud a la “poca credibilitat” de l’executiu català. 
“Exigim al Govern concreció en les mesures, ambició en les propostes i 
respecte als compromisos contrets”, ha dit Granados. 


