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 nova publicació. En el context de la jornada de Suport Associatiu es va presentar el llibre 'Per una nova ciutadania' 

La incidència política, 
inherent al tercer sector 

La jornada anual 
de Suport Associ-
atiu, centrada en 

la incidència política 
des del tercer sector, va 
aplegar una seixantena 
de persones el dimarts 
7 de novembre a l’Edi-
fici del Vagó de l’Escola 
Industrial, a Barcelona. 
Els assistents van escol-
tar el testimoni de dos 
activistes implicats en 
lluites socials de gran 
impacte, com la que ha 
aconseguit que s’apro-
vés la llei de la renda 
garantida aquest any, i 
la que va permetre tirar 
endavant el 2014 la llei 
contra l’LGTB-fòbia. 

La pressió, la unitat i la 
constància del tercer sec-
tor són factors clau per a 
l’èxit de la incidència po-
lítica, una característica 
inherent al sector de les 
entitats sense ànim de 
lucre, segons va explicar 
Enrique Arnanz, presi-
dent de la Fundación Es-
plai Ciudadanía Compro-
metida i un dels autors 
del llibre de debat que es 
va presentar a l’acte, Per 
una nova ciutadania. In-
cidència política i Tercer 
Sector. Confluències per 
al canvi educatiu. 

Arnanz considera el lli-
bre un instrument que ha 
d’ajudar a treballar més 
i millor per a la defensa 
dels drets de les persones 
en una situació de vul-
nerabilitat. “Si tothom 
tingués més consciència 
col·lectiva, estic conven-
çut que hi hauria menys 
pobresa”, va apuntar, 
diferenciant el concepte 
demogràfic d’“habitant” 
del concepte polític de 
“ciutadà”. 

Unitat i constància, 
factors clau per 
a la incidència 
política del 
tercer sector

Què entenem per incidèn-
cia política des del tercer 
sector?
Entenem la capacitat que la 
societat civil organitzada té 
de canviar el seu entorn, de 
transformar la seva comuni-
tat i de fer-la més justa, més 
igualitària i millor.

per tant, parlem d'anar 
més enllà de promoure 
canvis legislatius?
Hem de distingir la incidèn-
cia política en un doble sen-
tit: cap amunt i cap avall. En 
el primer cas, fem referència 
a la capacitat de les associ-
acions d'influir en el poder 

instituït (mitjans de comunica-
ció, parlaments, assemblees, go-
verns ...) amb l'objectiu estratègic 
de provocar canvis estructurals i 
legislatius.

Però quan parlem d'incidència 
política cap avall ens referim al 
treball que realitzen milers d'en-
titats que creen canvi de valors 
en la ciutadania i que aconseguei-
xen, a poc a poc, que cada vegada 
més persones siguin capaces de 
pensar i decidir per si mateixes 
i transformar la seva pròpia re-
alitat. I això és molt important 
perquè, quin significat tindria 
impulsar canvis legislatius sense 
canvis en els valors de la gent?

totes les entitats han de 
fer incidència política?
La incidència política no és un 
element estètic, és l'ADN del 
tercer sector: ens organitzem 
per canviar aquest món injust 
i desigual que no ens agrada.

Això no vol dir que totes les en-
titats hagin de definir expres-
sament en els seus estatuts la 
realització d'incidència políti-
ca però, implícitament, totes 
han de dur-la a terme. Si no, el 
que fan és mantenir la injustí-
cia que altres creen, i aquest no 
és l'objectiu del tercer sector.

Hi ha prou consciència 
entre les entitats sobre 
la necessitat d'articular 
sinèrgies?
El treball en xarxa és un ele-
ment essencial en el tercer 

Entrevista a: Enrique arnanz
President Fundación Esplai i un dels autors del llibre 'Per una nova ciutadania'

"La incidència política 
és l'aDn del tercer sector"

sector i no promoure’l ens fa 
profundament febles. Però 
cooperar en xarxa és molt 
complicat perquè no és un 
tema de tècniques sinó d'ac-
tituds. El gran canvi que cal 
fer per crear estructures de 
coordinació en xarxa és ac-
ceptar la diferència com un 
valor, descobrir el lideratge i 
la força que té cada entitat i 
ser capaços de socialitzar-la . 
Això implica un canvi de vi-
sió, de mirada.

Quins són els principals 
reptes en el treball 
d'incidència?
En destacaria tres: el treball 
en xarxa, que ja he esmentat, 
la millora de l'organització i 
funcionament de les entitats 
i la viabilitat econòmica.

Necessitem no només més 
tercer sector sinó millor ter-
cer sector, més qualificat, 
més format, amb organitza-
cions internes més sòlides. 
Cal anar abandonant el "bo-
nisme".

També hem d'assolir més 
viabilitat econòmica però 
sense perdre la coherència 
ideològica del nostre projec-
te per aconseguir-la. Des del 
tercer sector hem de definir 
les relacions amb l'Admi-
nistració, de complementa-
rietat però també de certa 
dissidència.

@suport_org

Víctor 
García 

ponents de la jornada

“Vam haver de trencar molts 
mites sobre la renda garantida”
"Si la llei de la renda garantida s’hagués aprovat el 2014 i no 
el juliol del 2017, s’hauria evitat molt dolor”, va assegurar Di-
osdado Toledano, representant de la comissió que va promou-
re la iniciativa legislativa popular (ILP) per a la renda garantida, 
una prestació que finalment es va aprovar aquest juliol, després 
de sis anys de lluita. “Van haver de trencar molts mites sobre 
la renda garantida, vam haver de lluitar contra la criminalització 
de la pobresa i vam parlar amb tots els grups polítics”, va dir 
Toledano, conscient de la importància de mantenir la unitat en 
el sector i de difondre el gran pas que suposa la renda garanti-
da. “No dissoldrem la comissió fins que la renda s’hagi aplicat 
en la seva totalitat." 

“La llei contra l’LGtBi-fòbia dignifica 
tota la societat”
La complicitat d’entitats amb grups parlamentaris ha estat 
clau per aconseguir una llei contra l’homofòbia pionera a 
Europa”, va dir Joaquim Roqueta, president de la Plata-
forma d’Entitats LGTBI de Catalunya. El moviment contra 
l’LGTBI-fòbia, abans dispers, va unir forces per reclamar 
una demanda que va prendre forma de llei el 2014. “Va ser 
molt important la unitat dels col·lectius”, va afirmar Roque-
ta. També va fer incís en la necessitat de difondre els drets 
que preveu la norma. “Ho han de saber des de serveis 
socials, la policia, les escoles, els centres cívics...”. Roqueta 
va lamentar que de vegades “la implementació d’una llei és 
més difícil que aconseguir que s’aprovi”. 

diosdado toledano 

REPRESENTANT DE LA COMISSIó QUE 
VA PROMOURE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

PoPULAR (ILP) PER A LA RENdA GARANTIdA

Joaquim roqueta 

PRESIDENT DE LA 
PLATAFORMA D’ENTITATS LGTBI 

DE CATALUNyA

presentació. Moment en què Enrique Arnanz va presentar "Per una nova ciutadania" a la Jornada de Suport Associatiu. 


