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Digues i ho oblido, 
ensenyame'n i ho recordo, 
involucram'hi i ho aprenc.

Ells i nosaltres per...  Toni BaTLLori 
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A primers de novembre de 
2012 vaig assumir les funci-
ons de la direcció general. Ja 
ha passat un any. Us he de 
confessar que ha passat ràpid, 
com un alè.
En aquests dotze mesos, a la 
Fundació hem hagut de fer 
front a un gran augment de 
les necessitats socials de les 
famílies, alhora que hem patit 
retallades i retards en els paga-
ments i restriccions en el crèdit.
Però, en aquests mesos, hem 
après a convertir cada dificul-
tat en un repte. 
Internament, ens hem posat 
a treballar d’una manera molt 
més transversal, amb un fort 
compromís per part de totes 
les persones que integren l'or-
ganització. També hem trobat 
el suport d’administracions, 
empreses, entitats i, fins i 
tot, d’alguns bancs. Ho po-
dreu llegir en aquest Diari. I, 
per descomptat, hem comp-
tat amb la complicitat de les 
famílies,  que han compartit 
amb nosaltres la cura dels 
seus fills. Hi ha alguna cosa 
més important?
Tots junts, fent pinya, hem 
treballat i ho seguirem fent 
any rere any, per la felicitat 
dels infants. Perquè, malgrat 
totes les dificultats,  els nens i 
les nenes d’avui esdevinguin 
els ciutadans compromesos 
de demà. 

Convertir 
les dificultats 
en reptes
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El document Educació i ciuta-
dania de la Fundació Catalana 
de l’Esplai recull com una de 
les propostes d’acció “dissenyar 
noves formes i maneres de par-
ticipació ciutadana”. I la Gimca-
na solidària que aquest estiu ha 
organitzat la Fundació ho ha fet 
d’una manera imaginativa, di-
vertida i fàcil.
La gimcana, pensada per acon-
seguir recursos per donar beques 
als nens i les nenes de famílies 
en situacions econòmiques pre-
càries, ha estat molt més que 
una simple forma d’incremen-
tar el pressupost d'enguany per 

L’edició 2013 de l’Anuari del 
Tercer Sector mostra la foto d’u-
nes organitzacions socials que 
estan atenent més persones amb 
un nivell similar de recursos 
econòmics i equip contractat al 
que tenien abans de la crisi, però 
amb un augment de les persones 
voluntàries que hi col·laboren. 
Mentre que les persones con-
tractades se situen en 102.000, 
als mateixos nivells de 2007 
després d’haver arribat fins a 

beques, ha estat un clar exercici 
de participació ciutadana que cal 
valorar molt positivament.
La captació de fons és una ma-
nera de facilitar i incentivar la 
participació ciutadana. Al voltant 
d’una necessitat social, en aquest 
cas, de diners per anar de colò-
nies, ens organitzem i demanem 
la participació de tots aquells i 
aquelles que comparteixen que 
les colònies són un espai educa-
tiu interessant per al desenvolu-
pament dels nens i les nenes. Hi 
ha dos elements claus: tothom 
entén que els diners són neces-
saris per adquirir béns i serveis 

120.000 persones, les persones 
voluntàries han crescut un 23% i 
ja són més de 300.000. El nom-
bre d’organitzacions s’ha reduït 
lleugerament fins a les 6.800 
entitats, però, en canvi, s’ha 
mantingut l’impacte econòmic 
que representen, el 2,8% del PIB 
català.
Paradoxalment, l’augment de 
persones destinatàries de les 
entitats socials s’ha produït en 
paral·lel a la reducció del nom-

i molta gent té una experiència 
propera dels avantatges que su-
posa que els nens i les nenes pu-
guin gaudir d’aquesta activitat.

El resultat econòmic ha estat im-
portant, però el que cal destacar 
de la gimcana és el nombre de 
persones que hi ha dedicat temps 
i imaginació i que, a través de les 
diferents proves del joc, han fet 
arribar a amics i coneguts una 

bre de persones contractades 
als equips, una situació difícil 
de gestionar. Això ha provocat 
que la gestió del dia a dia s’ha-
gi fet molt complexa. Però les 
entitats socials no estem vivint 
només una època de canvis, sinó 
que estem immersos en un canvi 
d’època al qual toca respondre 
amb canvis estratègics. L’Anuari 
mostra deu temes clau per refle-
xionar, actuar i poder encarar el 
futur amb opcions estratègiques 
pròpies i valuoses. 
Per exemple, quina és la compli-
citat social que té la nostra en-
titat? Les persones implicades 

necessitat social no coberta i els 
han facilitat l'oportunitat i un 
mitjà concret per pal·liar-la.
Si acceptem que demanar diners 
per una causa és una manera 
d’afavorir la participació ciuta-
dana, d’ampliar la base social de 
la nostra entitat, d’acostar-la a 
persones que estan lluny de les 
organitzacions socials, de donar a 
conèixer les necessitats no cober-
tes de la nostra societat i d’afavo-
rir la solidaritat, no tindrem por 
ni vergonya de demanar la col· 
laboració dels nostres familiars, 
amics i coneguts. Perquè captar 
fons esdevindrà una manera d’e-
xercir el nostre compromís amb 
les causes en les quals creiem. 

aportant temps, recursos eco-
nòmics i relacions seran un ele-
ment clau per afrontar el futur 
de les entitats amb legitimitat i 
capacitat transformadora.
També planteja altres reptes 
que cal afrontar com les noves 
competències als equips, l’im-
pacte de les TIC, la necessitat de 
conèixer l’impacte de les nostres 
activitats, la construcció d’un 
nou paradigma de relació amb 
l’Administració Pública, més 
col·laboració entre organitza-
cions...
En definitiva, dades i reptes per 
encarar el futur. 

Molt més que una gimcana

Dades i reptes del Tercer 
Sector social a Catalunya

opinió
Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista científic nord-americà.

La captació de fons 
és una manera de 
facilitar i incentivar 
la participació 
ciutadana


