MANIFEST 15 ANYS
TAULA ENTITATS TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

Compromís ferm i defensa activa dels drets socials
Fa 15 anys, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya començava a
caminar gràcies a la visió i determinació d’un grup d’entitats que van saber
entendre que només juntes podien defensar millor els drets de les persones
més vulnerables, tenint una veu única i forta.
En aquell moment, es va marcar un horitzó molt clar que, tot i el pas dels
anys, segueix plenament vigent. És per aquesta raó que la missió de la
Taula del Tercer Sector continua sent la d’impulsar i defensar una
Catalunya socialment avançada en la qual la igualtat, la qualitat de
vida i els drets socials de totes les persones són reals i efectius.
Una Catalunya que creix i es desenvolupa en el marc d’una democràcia
avançada que reconeix, estimula i enforteix l’aportació i l’expertesa del
Tercer Sector al progrés social.
Una Catalunya que promou, de manera efectiva, la participació, la
responsabilitat i el compromís actiu de tota la ciutadania, sense cap
distinció.
Han passat 15 anys, però, alguns drets socials bàsics encara són vulnerats i
d’altres no tenen ni la mateixa efectivitat, ni la mateixa protecció ni la
mateixa garantia legal que la resta de drets fonamentals.
No es pot negar que, com a societat, hem fet un pas endavant en relació a
15 anys enrere, però també és cert que aquest avenç és insuficient i que,
en alguns drets, fins i tot hem patit un retrocés.
Per aquest motiu, des de la Taula del Tercer Sector mantenim els principis
que defensen un sistema de benestar en el qual les persones puguin decidir
sobre la seva vida i ser-ne les veritables protagonistes, d’acord amb els
seus valors i preferències.

Un model econòmic, polític i social que afavoreixi i garanteixi la igualtat i la
justícia social.
Una ciutadania i unes institucions obertes al món i solidàries amb altres
pobles i territoris.
Un país on totes les persones participen activament en la creació del seu
futur.
Uns pobles i ciutats amb un teixit associatiu fort, arrelat, dinàmic i
participatiu.
I unes institucions públiques en aliança, cooperació i diàleg permanent amb
el Tercer Sector Social.
Tots aquests principis són els que encara marquen l’acció social de les 35
federacions i grans organitzacions que conformen la Taula del Tercer Sector
i que representen i aglutinen més de 3.000 entitats no lucratives. Són
associacions,

fundacions,

cooperatives

d’iniciativa

social

i

empreses

d’inserció, que ofereixen suports i serveis públics a les persones, que
construeixen cohesió i inclusió social, que fomenten una ciutadania activa
i que lluiten contra les desigualtats, les injustícies, la pobresa i la
discriminació.
És indispensable que preservem un dels principals reptes fundacionals de la
Taula del Tercer Sector: ser una veu comuna, sòlida, coherent i
reconeguda pel conjunt de la societat. La fortalesa del sector és la que
ens permetrà continuar endavant amb projectes i iniciatives veritablement
eficaces, eficients, transformadores i significatives en la vida de les
persones.
Avui volem refermar el nostre compromís per ser la institució de referència
del conjunt de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, per ser un
actor principal en la defensa i preservació de la identitat i els valors del
sector no lucratiu, per ser un actor rellevant de l’economia social i la
promoció dels valors que representa, per ser el principal interlocutor de les
institucions públiques en els processos de disseny, implementació i
avaluació de les polítiques socials, i per ser un actor imprescindible en els
espais i les institucions de trobada i diàleg d’agents socials en relació al
model econòmic i social de Catalunya.

Volem fer-ho amb els valors que ens han guiat durant aquests 15 anys i
que conformen la nostra manera de ser i entendre tot allò que ens envolta:
El compromís amb les persones, la igualtat d’oportunitats i el treball en
xarxa.
La qualitat en la intervenció i la gestió dels serveis.
La democràcia, la participació, la transparència, el no lucre i la integritat.
La independència, l’eficiència, la sostenibilitat i la innovació.

Avui volem renovar el nostre compromís per al progrés social d’aquest país i
per la defensa activa dels drets de les persones vulnerables. Des de la Taula
del Tercer Sector Social continuarem treballant amb vocació de servei
públic, per avançar Catalunya en benestar, cohesió i justícia social i per
continuar fent d’altaveu i denúncia de totes aquelles situacions que
empobreixen, discriminen i creen desigualtats i injustícies. Les persones,
sempre al centre de la nostra missió i acció.
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