
 

 

 

OMPLIM MOTXILLES D’OPORTUNITATS! 
 

La FEDAIA, en representació de prop d'un centenar d'entitats, que atén 100.000 infants vulnerables 

a Catalunya, compta amb 3.500 professionals i 4.800 voluntaris i defensem fermament l'Estat del 

Benestar i exigim el seu màxim desplegament per tal de garantir el dret a la igualtat d'oportunitats 

socials per a tothom. Des de la infància fins a la gent gran, desplegar l'Estat de Benestar ha de ser 

quelcom més que un discurs i s’ha de fer realitat assegurant la garantia i sostenibilitat de cada 

tipologia de servei. 

 

Les entitats i les professionals de l'atenció a la infància en situació de vulnerabilitat, viuen una 

situació límit. Des del 2008 fins a l’actualitat, la crisi econòmica ha accentuat la desigualtat social, 

amb les situacions de pobresa o de risc de patir-ne com a conseqüència més directa. A banda, les 

administracions públiques van retallar serveis d'atenció a les persones, tant de caràcter bàsic com 

complementari o especialitzat. Davant d’aquesta situació les entitats han fet un procés de major 

cobertura oferint la resposta social que es requeria en aquesta situació. És per això, que les entitats 

van realitzar processos de major eficiència per reduir despeses i poder garantir la continuïtat dels 

serveis. 

 

Demanem revertir aquesta dècada perduda per poder omplir les motxilles dels infants i adolescents, 

d'eines i instruments, per garantir els seus drets i prevenir situacions de risc d'exclusió i 

d'oportunitats. 

 

Hi ha un munt de professionals de l’Acció Social, compromesos i bolcats a acompanyar aquesta 

infància i adolescència i a les seves famílies. Professionals als que cal reconèixer l’excelent i 

imprescindible tasca que fan dia a dia i als que hem de poder millorar tant els salaris com les 

condicions laborals. Urgeix revertir la tendència a la pèrdua de professionals d’atenció directe, 

necessitem millorar l'estabilitat que s'ha mantingut durant anys malgrat la pèrdua de capacitat 

adquisitiva. 

 

Pel que fa a les entitats, cal fer sostenibles els projectes i els serveis, i necessitem treballar amb 

millors condicions i qualitat. Les necessitats i característiques especifiques de la infància i 

adolescència en situació de vulnerabilitat que arriben al Sistema de Serveis Socials o al d'Atenció a 

la Infància, necessiten que estiguem en una continua evolució per la seva millora, on es requereix 

d’un major numero de professionals, de formació, d’experiència, de poder incloure altres perfils 

professionals,... per poder atendre de manera més personalitzada les seves dificultats. A més, s'han 

hagut de reduir despeses vinculades a l’atenció a les persones (partides mèdico-educatives, despeses 

vinculades a fer activitats extres com colònies, expedients econòmics de suport, etc.), i en alguns 

casos, les activitats ordinàries i les millores es financen amb crèdits bancaris extraordinaris. Això 

està obligant a ajornar les inversions de futur tant en material com en professionals. 

 



 

 

 

La presentació dels Pressupostos de la Generalitat 2020 ens ha generat un important malestar 

perquè no hi ha cap partida pressupostària destinada a desenvolupar les necessitats que, com a 

sector, venim reclamant des de fa temps.  

 

Per aquest motiu, el nostre objectiu és que els pressupostos de la Generalitat, que ara es troben en 

tràmits, siguin modificats. Estem disposats a portar a terme una mobilització creixent i permanent 

per reclamar que es doti d'almenys 90 milions d'euros per revertir els deu anys de pèrdues i 40 

milions per desplegament del model SIS. 

 

Aquests increments han de permetre resoldre els tres principals problemes que hem denunciat: 

destinar més recursos per garantir el compliment dels drets de la infància en situació de 

vulnerabilitat, actualitzar les condicions laborals dels professionals, i contribuir al sosteniment de 

les entitats i dels projectes i serveis que portem a terme. 

 

Pensem que un reajustament en les partides destinades a l'acció social així com destinar els recursos 

lligats a la flexibilització del dèficit anunciada per part del Govern espanyol, han de possibilitar 

disposar dels recursos per revertir la situació de crisi que travessem les entitats i professionals que 

atenem la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat. 

 

I PER AIXÒ DEMANEM 

 

El compromís de tot l’arc parlamentari per a revertir:  la greu situació d’extrema necessitat de la 

infància i la inadmisible precarització de les condicions de les professionals i entitats que hi 

treballem. 

 

Que els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya presentin o recolzin i aprobin 

una moció als Pressupostos de la Generalitat que doti d’almenys 90 milions d’euros per revertir els 

10 anys de pèrdues i 40 milions per desplegament del model SIS. 

 

Esperem el màxim consens de totes les formacions per assolir els objectius que permetran garantir 

els drets dels infants, amb la consegüent dignificació dels professionals i contribuint al sosteniment 

de les entitats que hi treballen. 

 

La infància i els professionals que l’atenem no podem esperar!! 


