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E
nguany i per segona vegada,

la Taula d'Entitats del Tercer

Sector Social de Catalunya

va convocar el 2n Congrés del Tercer

Sector Social de Catalunya sota el

lema “Un sector al serveis de les

persones” que s'ha celebrat el 26 i

27 de març. Carles Barba, president

de la Taula del Tercer Sector Social

catalana és, també, vicepresident de

la Fundació Catalana de l'Esplai.

Pedagog de formació, s'ha dedicat a

l'educació en el lleure i és un expert

en Tercer Sector.     

Ara fa 2 anys es va celebrar el

primer Congrés. Quines conclu-

sions es van extreure? 

Va ser la primera vegada que el
sector es va autoconvocar, sense la
tutela de l'Administració Pública.
Ens vam reunir 600 persones a La
Farga de L'Hospitalet, al mateix
lloc on ara hem fet el 2n Congrés.
Les entitats ens vam reconèixer
com a sector que va obtenir la car-
ta de ciutadania per part de les
administracions i la societat. El
Manifest del 1er Congrés del març
de 2007 va esdevenir un full de
ruta per la Taula i en certa mesura
pel conjunt del sector. Les admi-
nistracions van adoptar compromi-
sos públics com l'impuls del Pla de
Suport al Tercer Sector social.

Com se sent després d’aquest

segon Congrés?

Una periodista ens va dir, vint-i-
quatre hores abans de començar el
2on Congrés del Tercer Sector
social, que un Congrés no era notí-
cia. Ara, quaranta vuit hores després
que hagi acabat, sento la satisfacció
que, entre tots i totes, no només hem
aconseguit que fos notícia sinó que,
a més, fos una bona notícia. Els mit-
jans de comunicació, ràdios, diaris i
televisió així ho han entès i ho han
reflectit abastament.

Està satisfet, doncs? 

El que ha passat els dies 26 i 27 de
març de 2009 a L'Hospitalet és
molt important. Potser no és espec-
tacular però segur que té trans-
cendència des del punt de vista de
l'autoestima i el sentit de pertinença
del sector i del seu reconeixement
per part dels poders públics i per la
societat catalana. Crec que hi haurà
un abans i un després d'aquest Con-
grés. I el que és millor, ho hem fet
possible entre tots.

Hi ha vingut tothom que compta?

Una altra periodista em preguntava
aquests dies que com és que havien
vingut tants polítics i si hi tenien

algun interès especial. Jo li deia
que el que estava passant era bas-
tant natural i era el resultat d'una
feina continuada que durant massa
temps s'ha desenvolupat sovint de
forma dispersa i anònima i que, des
de fa sis anys que varem decidir
compartir-la i projectar-la social-
ment a través de la Taula del Tercer
Sector, ha pres més rellevància i
projecció.

Fa 6 anys que varem
decidir compartir la

tasca que fem les
ONG i projectar-la a
través de la Taula del

Tercer Sector 

El lema del Congrés ha estat “Un

sector al servei de les persones”.

Per què? 

En aquest 2n Congrés hem volgut
posar de manifest que les entitats
del Tercer Sector ens dediquem a
les persones per damunt de qualse-
vol altre objectiu, i que som i
volem continuar sent el principal
aliat dels poders públics en l'àmbit
de les polítiques socials. Tot això,
especialment en un moment en què

les noves lleis socials del nostre
país comportaran una demanda
creixent molt important dels ser-
veis públics en els propers anys. 
Avui, la lluita contra la pobresa i
l'exclusió ha d'esdevenir una nova
prioritat per a les polítiques públi-
ques i també per a nosaltres com a
sector. Cal doncs que es concreti un
potent Pla d'inclusió social al 2009 i
pels propers anys i una estratègia
compartida per totes les administra-
cions i els agents socials.

Quin és el tret diferencial dels ser-

veis que ofereix el Tercer Sector? 

Sempre hem entès que els serveis
socials, com els educatius i els de
salut, no han de ser objecte de
negoci, i més en moments de limi-
tació de recursos. Hem vist massa
vegades com en la contractació
pública preval el preu o la solvèn-
cia econòmica com a element
determinant en la concessió d'un
servei pel damunt de considera-
cions de qualitat, proximitat i
garantia del servei. Proposem
millorar els instruments de relació
entre administracions i entitats per
treballar plegats entorn d'uns
mateixos objectius i ens compro-
metem a generar una nova dinàmi-
ca de relació basada en la col·labo-
ració. Fem també una crida a totes
les administracions públiques per

estimular i prioritzar la col·labora-
ció amb les entitats no lucratives
del tercer sector social en la presta-
ció dels serveis socials i en el
desenvolupament d'estratègies i
programes compartits.

Cal un Pla d'inclusió
social potent i una

estratègia comparti-
da per totes les

administracions i els
agents socials 

També ha estat present la crisi

en aquest Congrés? 

Sí. Ens hem reunit i hem parlat de
la crisi i com ens afecta, del nou
sistema de serveis socials, de l'ac-
ció del voluntariat i dels treballa-
dors. Hem parlat de com hem de
fer millor i més eficient la nostra
feina. Hem debatut sobre com
millorar el treball de col·laboració
amb les administracions públi-
ques. Sobre com fer camí junts
amb els sindicats, amb els mitjans
de comunicació, amb els col·legis
professionals, amb els acadèmics i
el món intel·lectual. Hem demanat
prioritat en la lluita contra la

pobresa i l'exclusió en temps de
crisi. També, desplegar amb força i
determinació els nous serveis
sociosanitaris. Hem sentit amb
satisfacció les paraules del presi-
dent Montilla quan ens ha dit que
no reduirà les inversions i els
recursos de política social i hem
escoltat també de bon grat com la
Consellera Capdevila ens deia que
som el seu soci estratègic.

Destaqui alguna cosa que li hagi

agradat especialment

Ha estat bonic compartir aquests
dos dies temps, relacions i experièn-
cies a l'Àgora dels estands de les
entitats. Entitats petites i grans, per-
sones de diverses edats, homes i
dones, col·lectius diferents, organit-
zacions d'inspiracions religioses i
laiques, entitats centrades en àmbits
diversos... I tot això amb uns valors
comuns i una filosofia i intenciona-
litat compartida: la de treballar en
favor de les persones i especialment
aquelles que més ho necessiten. Ens
hem vist a nosaltres mateixos i el
que hem estat capaços de fer i
hem estat orgullosos de pertànyer
a aquest tercer sector que quan se
centra en allò que ens uneix i
manté la confiança amb si mateix
esdevé un nou actor social.
Aquesta és la millor lliçó del
segon congrés. 

ENTREVISTA A CARLES BARBA, PRESIDENT DE LA TAULA  I VICEPRESIDENT DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

“Cal prioritat per lluitar contra la
pobresa i l'exclusió”
Després de dos dies de treball i complicitat entre les entitats del tercer sector
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SEGON CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL A CATALUNYA

Per a Carles Barba, “aquest segon congrés l'hem fet entre tots i totes”
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