EL REPTE DE LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL
NOVES RESPOSTES DES DEL TERCER SECTOR SOCIAL

MANIFEST 7È CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL

Les persones representants del Tercer Sector Social de Catalunya ens hem reunit el
15 i 16 de juny de 2022 a Barcelona en el 7è Congrés del Tercer Sector Social amb el
lema ‘El repte de la reconstrucció social. Noves respostes des del Tercer Sector
Social’. En aquest espai, hem debatut i reflexionat sobre com garantir una sortida
equitativa d’una crisi social sense precedents que està generant més pobresa, exclusió i desigualtats.
Sabem que calen canvis profunds en l’actual model socioeconòmic perquè posi les
persones al centre i prioritzi les cures, l’atenció i el benestar. Ara és el moment de posar fre a un augment de la precarietat que no para de créixer. La nostra
societat cada cop està més empobrida i és indispensable revalorar les polítiques
socials i modernitzar i blindar els serveis socials, que són tan essencials com la
sanitat i l’educació. Reclamem un compromís polític per enfortir-los a través d’una
inversió pública adequada, que millori la qualitat en l’atenció i que dignifiqui les
condicions laborals de les treballadores.
Durant aquests dos dies, les entitats socials hem refermat les nostres prioritats:
garantir els drets socials, fer incidència política per assolir-los i enfortir el tercer
sector social.
Reivindiquem que l’únic camí per a una recuperació justa és garantir l’accés als
drets socials de les persones en situació vulnerable.
Exigim a les administracions que assegurin els drets fonamentals per a una vida
digna i autònoma: habitatge, ocupació de qualitat i garantia d’ingressos mínims. La infància, la gent gran, les dones, les persones amb discapacitat i les d’origen migrat són les que més reben l’impacte de la pobresa i l’exclusió.
Demanem posar fi a les llargues llistes d’espera i a les nombroses barreres administratives, digitals i cognitives que impedeixen l’accés efectiu a aquests drets i
instem a un canvi en el model d’atenció a la persona perquè s’adapti a les seves
necessitats i impliqui la comunitat.

Des de la primera línia, les entitats socials estem pal·liant els gravíssims efectes i,
malgrat les nombroses dificultats, mai hem deixat d’estar al costat de les persones en situació de vulnerabilitat. Hi som al capdavant, aportant la nostra expertesa i coneixement, perquè volem assegurar-nos que la recuperació social arribi
a tothom.
Ens comprometem a treballar amb el Govern per codissenyar i codesenvolupar les
polítiques públiques que han de transformar la societat. El treball en xarxa és clau
per generar aliances estratègiques, sinergies que les entitats socials hem de
promoure amb altres agents per identificar de manera més àgil i adequada els desafiaments socials i afrontar-los conjuntament.
Actuarem des de la gestió ètica com a valor fonamental de la nostra acció
social i aprofitarem l’oportunitat que ens ofereix la transformació digital per ser
entitats més innovadores i amb una millor capacitat de resposta. Per fer la nostra
tasca amb la qualitat necessària, però, reclamem un nou sistema de finançament
que s’ajusti a la nostra realitat i que ens aporti estabilitat i sostenibilitat.
Reivindiquem que el tercer sector social és i fa un servei públic. Cada vegada,
som un sector més influent i amb més capacitat de diàleg i incidència. Apel·lem a
la resta d’agents (sector públic, sector privat, cooperació, ambiental i de recerca,
entre altres) a cooperar amb l’economia social i solidària per impulsar projectes transversals que ofereixin solucions efectives a la ciutadania que té més dificultats.
Demanem al Govern i als partits polítics que ens facin costat i que reconeguin el
valor de la nostra feina i la nostra contribució a la societat. A les seves mans,
hi ha la possibilitat de tirar endavant la Llei del Tercer Sector Social, primordial
per al reconeixement i l’enfortiment de les entitats socials, així com la Llei de l’Acció Concertada o la Llei de l’Economia Social i Solidària.
Un cop més, el tercer sector social ha estat imprescindible per al progrés, la cohesió i la inclusió. Des de la societat civil organitzada, hem estat part activa en la
resposta social i ho continuarem sent en el camí de la reconstrucció.

Barcelona, 16 de juny de 2022.

