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Lament per no participar en la cimera anticrisi

26 M Ó N  A S S O C I A T I U

SE CELEBRA EL III CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL

Les entitats socials demanen més 
inversió social en època de crisi
 La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social aplega més de 2.200 persones al Congrés

JOSEP Ma. VALLS

El 24 i 25 de març la Taula 
d’Entitats va celebrar el  III
Congrés del Tercer Sector 

Social de Catalunya que va aplegar 
més de 2.200 representants de les 
entitats socials catalanes al Cen-
tre de Convencions Internacional 
de Barcelona. El congrés va servir 
per demanar al Govern de la Gene-
ralitat més inversió social en època 
de crisi. La Fundació Catalana de 
l’Esplai va ser-hi present amb un 
estand propi i un altre de Suport 
Associatiu i participant en diferents 
taules i conferències.

En la inauguració del congrés la 
presidenta de la Taula del Tercer 
Sector, Àngels Guiteras, va remar-
car que “en una situació de crisi 
com la que estem vivint, retallar la 
despesa social només pot fer que 
més gent es vegi abocada a l’exclu-
sió social i que ens precipitem cap 
un escenari de conflictivitat social” 
i va ressaltar que “la inversió social 
ha de seguir sent una prioritat per a 
totes les administracions”. 
Al seu torn, el president de la Ge-
neralitat de Catalunya, Artur Mas, 
va destacar que “davant les grans 
dificultats, la imaginació, les ide-

es i el compromís també han de 
ser grans”, i va subratllar la col-
laboració  entre el Govern i les 
entitats en l’àmbit social. 
El III Congrés del Tercer Sector 
Social també va comptar amb 
la intervenció de l’alcalde de de 
Barcelona, Jordi Hereu, el porta-
veu del govern català, Francesc 
Homs, el president de la Diputa-
ció de Barcelona, Antoni Fogué, i 
l’expresident de la Generalitat de 

Més de 250 ponents
Durant els dos dies, el congrés ha 
ofert taules rodones i debats on  
han participat  més de 250 ponents 
entre els quals, Conny Reuter, pre-
sident de la plataforma europea 
d’ONG socials, Begoña Román, 
professora d’Ètica a la Universitat 
de Barcelona, Joan Majó, exminis-
tre i enginyer, Joan Subirats, cate-
dràtic de Ciència Política a la UAB, 
Juan López de Uralde, exdirector 
de Greenpeace a Espanya, Carlos 
Susías, President d’ EAPN Espa-
nya (Xarxa Europea per la Lluita 
contra la Pobresa) entre d’altres.

Manifest amb sis demandes
El congrés va acabar amb la lectura 
per part del escriptor Màrius Serra 
del Manifest final del III Congrés 
del Tercer Sector Social. Aquest 
manifest recull sis demandes 
adreçades al govern català: man-
tenir la inversió econòmica en po-
lítiques socials; desplegar i aplicar 
les noves lleis socials aprovades; 
impulsar polítiques ambicioses de 
lluita contra la pobresa; millorar 
els instruments de col·laboració 
amb les entitats del Tercer Sector; 
dotar d’un marc legal i financer les 
entitats del Tercer Sector i reconèi-
xer el Tercer Sector com un agent 
social.

El Tercer Sector Social fa referèn-
cia a aquelles entitats no governa-
mentals i no lucratives que treba-

llen en el camp social. Actualment, 
a Catalunya aquest sector el formen 
7.500 entitats, representa un 2,8% 
del PIB, dóna feina a 100.000 per-
sones i presta serveis a 1,7 milions 
de persones. 

La celebració del III Congrés del Tercer Sector 
Social va coincidir amb la celebració de la Ci-
mera anticrisi  organitzada pel govern català al 
Palau de Pedralbes. En aquest sentit, Àngels 
Guiteras va lamentar no poder participar-hi i 
va advertir que “no serà possible el creixement 
econòmic del país sense inclusió i cohesió so-

La Fundació Catalana de l’Esplai 
va estar present al III Congrés del 
Tercer Sector Social amb dos 
estands institucionals, un de la 
mateixa Fundació i un altre de 
Suport Associatiu. Igualment, re-
presentants de la Fundació i les 
seves entitats van participar i/o 
moderar fins a deu conferències, 
col·loquis i experiències. Només 
per citar-ne alguns, en destaquen 
“El lideratge de les juntes direc-
tives i els patronats en temps de 
crisi i desconfiança”, a càrrec del 
vicepresident de la FCE, Carles 
Barba; “Paper i valor afegit de 

L’escriptor Màrius Serra va ser l’encarregat de llegir el Manifest del III Congrés del Tercer Sector, da-
vant Josep Lluís Cleries, Àngels Guiteras i els i les representants de les 30 federacions i organitzacions 
que integren la Taula d’Entitats del Tercer Sector. 

La Fundació Catalana de l’Esplai va estar present en el III Congrés amb dos estands i amb la partici-
pació en deu col·loquis i debats
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La Fundació Catalana de l’Esplai participa
activament en el Congrés

cial. És una contradicció parlar de les solucions 
per sortir de la crisi sense les entitats que tre-
ballen més directament amb les persones afec-
tades” i va concloure reivindicant “el paper clau 
de les entitats socials per poder plantejar un pla 
conjunt, amb tots els agents del país, per sortir 
de la crisi econòmica.”

les entitats del Tercer Sector en 
el context de crisi”, a càrrec de 
la directora general de la FCE, 
Montserrat Ginés,  “Club de Su-
port: d’un club d’usuaris a un 
club de socis”, a càrrec de la ge-
rent de Suport Associatiu, Núria 
Valls; “El lleure, un sector d’in-
serció socio-laboral per als i les 
joves”, a càrrec del responsable 

de Planificació de la FCE, Vic-
tor Martínez o “Les eines 2.0 per 
avançar en l’e-inclusió”, a càrrec 
del responsable d’e-Inclusió de 
la Fundación Esplai, Francesc 
Gasulla.

Catalunya, Jordi Pujol, que va llo-
ar la feina de les entitats catalanes 
i va defensar que “la gent no pot 
desentendre’s de la gent”.

Durant la primera jornada es va 
presentar l’Anuari 2011 del Tercer 
Sector Social, una recerca bien-
nal de la Taula del Tercer Sector 

i l’Observatori del Tercer Sector 
que mostra l’evolució de les en-
titats no lucratives que treballen 
en el camp social. L’edició d’en-
guany, amb un enfocament quali-
tatiu, presenta alguns reptes de les 
organitzacions socials catalanes: 
prioritzar els camps d’actuació per 
afrontar la limitació de recursos; 

reforçar el treball en xarxa; aug-
mentar la implicació de la base 
social; integrar nous perfils de 
voluntariat; consolidar el desenvo-
lupament professional dels equips, 
mostrar el valor afegit del sector; 
consolidar la vertebració i millo-
rar la relació amb l’Administració 
i els altres agents socials.


