
SEGON CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL A CATALUNYA

REDACCIÓ

“M
algrat la crisi econò-

mica, la inclusió i la

cohesió social conti-

nuarà sent una de les prioritats del

govern de la Generalitat”. Aques-

tes paraules de José Montilla, pre-

sident de la Generalitat, a la inau-

guració del 2n Congrés del Tercer

Sector Social respon a la petició de

prioritat a la lluita contra l'exclusió

que ha plantejat la Taula del Tercer

Sector, organitzadora del Congrés,

que s'ha celebrat a la Farga de

L'Hospitalet, el 26 i 27 de març. 

Amb el lema, “Un sector al servei de

les persones”, més de 1.300 perso-

nes representants d'entitats no lucra-

tives han participat en els debats del

2n Congrés del Tercer Sector Social

que s'ha materialitzat en 32 taules

temàtiques, 4 col·loquis, 2 conferèn-

cies, una d'inici i una de cloenda i

una àgora on s'han presentat unes 70

experiències.

Compromís davant la crisi 
La greu crisi que afecta especial-

ment els sectors més vulnerables, i

el desplegament de noves lleis

socials, són el marc en el qual s'ha

desenvolupat aquest 2n Congrés.

D'aquí les paraules del president

Montilla reafirmant la prioritat de

l'acció de govern per evitar l'exclu-

sió així com la necessària col·labo-

ració: “per aconseguir que ningú no

quedi enrere, necessitarem l'acció

concertada i corresponsable de tots

els nivells de govern, de l'adminis-

tració i les entitats del Tercer Sector;

i la col·laboració de la societat”, va

afirmar. 

Socis estratègics 
De la crisi, va parlar Carme Cap-

devila, consellera d'Acció Social i

Ciutadania, quan va recordar que,

ara més que mai, cal reforçar la

lluita contra l'exclusió, ja que la

desacceleració fa créixer de forma

exponencial les persones usuàries

dels serveis socials. Per això, en el

seu parlament de cloenda del 2n

Congrés, Capdevila va apostar per

reforçar l'aliança amb el tercer sec-

tor com una de les millors maneres

de fer front a la crisi. La consellera

va recordar a les entitats del tercer

sector que són sòcies estratègiques

del Govern: “Les xifres demostren

que el govern està al vostre costat i

segueix confiant en la vostra expe-

riència. La nostra col·laboració no

són paraules i prou”.

El congrés ha estat un èxit quan a

participació, continguts, presència

institucional i projecció externa.

Carles Barba, president de la Taula

va declarar al final del Congrés

“avui el Tercer Sector és un nou

actor a tenir molt en compte en la

cohesió social del país”. 

El pes del Tercer Sector 
Durant el congrés, s'ha realitzat una

mostra amb entitats per propiciar

l'intercanvi i donar a conèixer el

sector que, a Catalunya, agrupa

prop de 7.500 entitats, 100.000 tre-

balladors/es y més de 250.000

voluntaris/es, atén més d'un milió

de persones i suposa el 2,8% del

PIB català.

En aquest sentit, a més de remar-

car la potencialitat de generació

d'ocupació en un sector en creixe-

ment Barba va dir que “les ONG

tant o més que qualsevol altra

empresa o sector econòmic,

requereixen de suport públic

excepcional, en temps de crisi”.

Per altra banda, la Taula que ha

remarcat la necessitat de reforçar

amb recursos organitzatius i

econòmics, el desplegament del

nou sistema de serveis socials, ha

reivindicat l'espai públic de les

entitats i ha fet una crida a les

administracions per tal “d'esti-

mular la aliança i la col·labora-

ció entre administracions i les

entitats del tercer sector”.
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UN CONGRÉS AMB PRESÈNCIA DE TOTS ELS PARTITS DE L'ARC PARLAMENTARI, SINDICATS I ORGANITZACIONS 

El Tercer Sector apareix amb
força com un nou actor social
Hi van participar més de 1.300 representants d'entitats no lucratives 

MANIFEST DE LA TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

1 Prioritat en la lluita contra la pobresa i 
l'exclusió social en el context de crisi

Catalunya ha d'impulsar en el 2009 un Pla d'inclusió social, amb recursos
extraordinaris. 

2 Desplegament amb recursos i 
eficàcia del nou sistema de serveis socials

Els retards i la insuficiència de recursos en l'aplicació de “llei de
dependència” demanen un esforç addicional en l'organització, la coordi-
nació institucional i el finançament; la nova Cartera de Serveis Socials ha
de suposar un avenç en l'amplitud i millora dels serveis socials.

3 El compromís del Pla Estratègic 
del Tercer Sector

D'acord amb el Pla 2008-2011 les entitats socials volem seguir avançant
per tal que el nostre país gaudeixi d'un teixit associatiu potent,
compromès i efectiu per a la inclusió i la cohesió socials.

4 Accent en la col·laboració entre les administracions 
i el Tercer Sector

Proposem millorar els instruments de col·laboració entre les administra-
cions i les entitats del Tercer Sector.

5 Mesures excepcionals de crisi en 
el Pla de Suport al Tercer Sector Social 

Demanem mesures excepcionals per afavorir el crèdit, les inversions, els
ajuts a fons perdut, les solucions de tresoreria, el cobrant puntualment de
serveis i subvencions, el foment de la contractació i l'atorgament de serveis.

6 La reforma del sistema de 
gestió del 0,7% de l'IRPF

Plantegem l'establiment d'un tram autonòmic del 50% d'aquests recursos
que sigui gestionat i distribuït per la Generalitat; i una dotació justa per a
Catalunya que, en el 2009, s'ha de situar entre els 40 i 50 milions d'euros. 

7 Compromís de millora en 
la qualitat i la transparència

Renovem el nostre compromís amb els divuit principis de qualitat,
transparència i millora interna que vam signar en la “Carta de Qualitat”.

8 El reconeixement i impuls del voluntariat i 
la dignificació professional dels treballadors

Ens proposem estimular el voluntariat de les entitats, fent créixer el
nombre, millorant la formació i diversificant l'acció. Quant als treballadors,
volem avançar en l'estructuració d'estratègies compartides i d'una confede-
ració de les organitzacions empresarials del Tercer Sector.

9 El Tercer Sector com 
a agent social

Cal concretar la participació del sector en espais com el Consell de Treball
Econòmic i Social, o en els diversos òrgans i espais de participació del
govern de la Generalitat.

10Crida al treball compartit amb 
els altres sectors i la ciutadania

Fem una crida a la ciutadania a participar en el repte col·lectiu d'una
societat més justa i igualitària per mitjà de les organitzacions socials
conjuntament amb altres sectors.

En la cloenda del 2n Congrés, els 1.300 representants del Tercer Sector social català manifesten 10 demandes i compromisos.
Resum dels enunciats:
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La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va cloure el Congres, després de la lectura del manifest. A la imatge, foto de
família de la consellera amb les entitats del Tercer Sector
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