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[1. Presentació]

L’exercici 2011 està totalment marcat per la greu situació econòmica; per
això bona part del treball del Tercer Sector Social Illes Balears s’ha centrat
en la reivindicació de la necessitat de donar continuïtat a l’atenció als
col·lectius que més ho requereixen.
La situació actual ha mostrat, més que mai, la necessitat de l’existència
d’aquesta plataforma però la falta d’infraestructura suposa també un
sobreesforç per a les xarxes membres.
Des de la Junta Directiva- i amb el suport de tècnics de les xarxes- s’ha
treballat intensament per recordar als responsables polítics que donam
atenció bàsica a 120 mil persones i que oferim llocs de treball a 3.200
treballadors i treballadores; i que precisament en una situació com l’actual
és quan més s’ha de dedicar a l’atenció social. Igualment s’ha fet un gran
esforç per transmetre aquest missatge a la societat.
Paral·lelament als aspectes reivindicatius, l’existència del Tercer Sector
Social Illes Balears ha facilitat la transmissió d’informacions entre totes les
entitats i la cooperació en una situació tan crítica.
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[2. Principals actuacions]
2.1. Reunions amb els representants de les Administracions
públiques i de les formacions polítiques
Amb motiu de la convocatòria d’eleccions municipals i autonòmiques del
22 de maig es va organitzar una Taula Rodona, el dia 4 de maig al Centre
Social de Sa Nostra, amb la participació de tots els partits polítics amb
representació parlamentària. Durant el debat, el Sr. Jaume Garau (en
representació del PSIB-PSOE), la Sra. Margalida Ferrando (PP), la Sra. Fina
Santiago (PSM-IV-ExM), el Sr. Miquel Munar (CxI) i la Sra. Llúcia Carreras
(EU) van exposar i defensar el seu programa entorn a tres preguntes claus:
1. Com pensa el seu partit desplegar i dotar econòmicament la cartera
de serveis derivada de la Llei de Serveis Socials i de la Llei de
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en
Situació de Dependència.
2. Quines polítiques seguiran en matèria d’inclusió social i polítiques
actives d’ocupació per col·lectius vulnerables.
3. Quines fórmules proposen per garantir l’estabilitat dels serveis a la
ciutadania gestionats per les entitats i pel funcionament de les
xarxes de segon i tercer nivell que permeten enfortir i visibilitzar el
sector.

Així mateix cal apuntar que el dia 9 de maig es va mantenir una trobada
amb els candidats del PSIB-PSOE (Francesc Antich, Francina Armengol i
Jaume Garau), al Centre Flassaders per tal de fer arribar les principals
demandes del TSSIB.

Davant la greu situació de les entitats membres i el canvi polític que es va
produir al cap davant de les administracions autonòmiques després de les
eleccions, durant el mes de juliol i agost es van mantenir reunions amb:
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-El President del Govern de les Illes Balears, el Sr. José Ramon Bauzá, i la
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, la Sra. Carmen Castro.
- El Vicepresident del Govern de les Illes Balears, el Sr. José Ignacio Aguiló.
- La presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom i el Director
d’Exclusió Social de l’IMAS, el Sr. Octavio Cortés.
- La presidenta de l’IMAS, la Sra. Catalina Cirer i el Director d’Exclusió
Social de l’IMAS, el Sr. Octavio Cortés.

Aquestes reunions s’aprofiten per explicar la missió i els objectius del
Tercer Sector Social Illes Balears, per donar a conèixer la Junta Directiva i
per presentar el deute de l’administració.
Cal destacar també la sol·licitud al Govern de les Illes Balears, d’una Mesa
de Negociació pel pressupost 2012.
Amb motiu de les Eleccions al Govern espanyol de 20 de novembre, el dia
8 es va assistir- amb altres organitzacions socials- a un dinar-col·loqui amb
el PSIB-PSOE.

2.2. Assistència i participació en la configuració del Tercer
Sector Social estatal
 Membres de la Junta Directiva van participar en el III Congrés de la
Taula del Tercer Sector de Catalunya, els dies 24 i 25 de març. El
Congrés es va aprofitar també per establir contactes amb el
president d’EAPN Espanya i el president de la Plataforma del
Voluntariat d’Espanya.
 El dia 6 de maig, dues representants del TSSIB, assisteixen a una
reunió a Madrid per tractar amb les plataformes espanyoles la
constitució del Tercer Sector Social estatal.
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 Tres representants del TSSIB participen, el 20 de juliol a Madrid, en
una Jornada de debat sobre l’articulació del tercer sector estatal:
“Plan de Acción de la Confederación del Tercer Sector de Acción
Social”.
 L’articulació del TSS espanyol, des de les tres plataformes estatals i
les quatre entitats singulars, dóna poc protagonisme a les xarxes
territorials. Per aquest motiu es fa entrega d’un document de
propostes als tres presidents de les plataformes estatals i s’acorda
no entrar a formar part de la Confederació a no ser que es
compleixin les demandes concretes i especificades al document.
 Els dies 17 i 18 de novembre es participa, a Santiago de Compostela,
en el Seminari anual d’EAPN-España (“Estrategia Europea 2020 en
las CC.AA. Dos hitos contra la pobreza y la exclusión social: 2015 y
2020”) amb una comunicació sobre el procés de constitució del
Tercer Sector Social Illes Balears.

2.3. Actes de reivindicació
 Després d’haver recopilat el deute de les administracions amb totes
les entitats que configuren cada xarxa i dels serveis sense
finançament i d’haver transmès aquesta informació als
responsables polítics; el dia 15 de juny es remet un comunicat de
premsa a tots els mitjans autonòmics on es manifesta la
preocupació i la incertesa de les entitats.
 El 2 de novembre, al Centre Flassaders de Palma, es du a terme una
roda de premsa per denunciar el deute pendent de les
Administracions de les Illes Balears amb les entitats no lucratives.
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El 8 de novembre es du a terme una concentració davant el
Parlament de les Illes Balears per denunciar, conjuntament amb el
CERMI, la crítica situació del sector social amb un deute que
ascendeix als 24 milions d’euros. En aquesta concentració hi
participen unes 500 persones entre usuaris/es, familiars i
treballadors. Durant la concentració, els portaveus del Tercer Sector
Social Illes Balears llegeixen un manifest on es fa especial incidència
en què hi ha serveis que s’estan gestionant des de principis d’any
sense que s’hagi rebut cap finançament. També s’expressa la
preocupació per les possibles retallades al pressupost 2012.

2.4. Actuacions diverses
 Una vegada resolta la Convocatòria de projectes socials de Fundació
Sa Nostra pel 2011, dos membres de la Junta Directiva es reuneixen
el 10 de maig amb el president de Sa Nostra, el Sr. Andreu Ramis, on
s’exposa el malestar pel sistema de votació dels projectes per part
dels clients.
 Presentació d’un projecte de finançament de despeses d’estructura
a Caixa Colonya. El projecte s’aprova amb un finançament de 500
euros.
 Incorporació del Tercer Sector Social Illes Balears com a membre del
Consell Autonòmic de Serveis Socials.
 Caixa Colonya sol·licita al Tercer Sector Social Illes Balears la
incorporació com a membre de l’Assemblea i del Consell
d’Administració d’aquesta entitat.
 A partir de la Comissió de feina d’EPAN-IB, des del TSSIB es duen a
terme gestions diverses amb la Directora del SOIB, Francisca Ramis,
per tal de donar continuïtat als programes destinats a promoure la
inserció laboral dels treballadors i treballadores amb més dificultats.

7

