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ERCER SECTOR SOCIAL A CATALUNYA

rés és un reconeixement a la feina
es entitats i a la vostra potenciali-
a sector. En els temps de dificul-
venen, us atansem la mà”.

“No podem renunciar a l'estat del benestar,
per tant l'administració pública no pot reti-
rar-se de les polítiques socials, sinó refer-
mar-les i millorar la gestió dels recursos”. 

“El Congrés és molt important en un
moment de crisi, perquè mostra la fortale-
sa d'un sector per respondre de manera
adequada als reptes socials que tenim”.

“Volem un Tercer Sector en mans de les
persones que hi treballen, que no estigui
sobre la base del lucre, sinó sobre la base
del servei a les persones”.

“El Tercer Sector té davant molts reptes, com
l’enfortiment o fer front a la pobresa, però si
caminem plegats com mostra aquest Con-
grés serà una oportunitat per enfortir-nos”.
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rcer Sector Social. Les més de 1.300 persones inscrites van escoltar el president de la Generalitat, José
a lluita contra l'exclusió

Taula “Models de gestió organitzativa”. D'esquerra a dreta, Núria Fabra, Manuel Lecha,
Anna Romeu i Nino Ramírez

Els presidents de les entitats de la Taula amb José Montilla, Montserrat Tura, Mar
Serna i Núria Marín, durant el recorregut inaugural

La Mostra d'Entitats va ser una novetat d'aquest 2n Congrés. Va ocupar un espai de
prop de 1.255 m2, amb 35 estands, entre els quals les 25 federacions de la Taula

Col·loqui "Els plans d'inclusió i cohesion social i l'aportació del tercer sector". D'esquerra a
dreta, Àngels Nogué, Víctor Bayarri, Marina Sánchez i Juan Mato
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