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1. Carta de la Presidenta

L’any 2013, després de 10 anys del naixement de la nostra institució, el
Tercer Sector Social hem hagut d’afrontar reptes cada cop més complexos
i urgents. L’aprofundiment i persistència de la crisi econòmica, i el
seu impacte gravíssim tant en les entitats socials com en les persones
vulnerables que atenem, ens ha obligat a exprimir al màxim els nostres
esforços, el nostre compromís i la nostra dedicació en la defensa dels drets
socials i en la preservació del benestar i la dignitat de les persones.
Per això, l’eslogan que vam triar per al IV Congrés del Tercer Sector
Social que vam realitzar el mes de novembre fou “Avançar en igualtat
i drets socials”. Volíem expressar així el compromís inequívoc de tot el
nostre sector en la lluita contra la pobresa i en la construcció d’una societat
veritablement solidària, justa i inclusiva.
Com podreu comprovar en la memòria d’activitats que teniu a les
mans, tots els esforços de la Taula del Tercer Sector durant l’any 2013 han
anat orientats en aquesta mateixa direcció: exigir més i millors polítiques
socials; demanar més inversió social i la fi de les mesures d’austeritat que
només ens han dut més pobresa i desigualtats; i ajudar les entitats del
Tercer Sector a ser més fortes i eficients en la seva tasca diària al costat de
les persones més vulnerables de la societat catalana.
El repte que tenim al davant és encara ingent. Som molt lluny
d’aconseguir una Catalunya sense pobresa ni exclusions. Les entitats
socials hi tenim una part de responsabilitat, al costat del Govern, les
Administracions, tots els agents socials i el conjunt de la ciutadania. I
hem de seguir exercint aquesta responsabilitat amb la màxima atenció,
dedicació i compromís. La Taula del Tercer Sector assumim plenament
aquest desafiament, i ens posem de nou a disposició de tota la societat
catalana per contribuir a construir un país en el qual totes les persones,
sense exclusions, puguin viure en dignitat i en plenitud de drets i llibertats.

Àngels Guiteras i Mestres
Presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

2. El Tercer Sector Social

‘El Tercer Sector Social promou la
responsabilitat i el compromís cívic
dels ciutadans’

“

La missió del Tercer
Sector Social és
treballar pels drets,
la igualtat i la
qualitat de vida de
les persones
6

“

Què és el Tercer Sector Social?

El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats privades sense afany de lucre que
treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius
més vulnerables de la societat. Forma part, doncs, de l’anomenat “Tercer Sector”,
un concepte que defineix les entitats no governamentals i no lucratives, en
contraposició al “Primer Sector” o sector públic (governamental i no lucratiu), i al
“Segon Sector” o sector mercantil (no governamental i lucratiu).
La missió del Tercer Sector Social és treballar pels drets, la igualtat i la qualitat
de vida de les persones, sense exclusions. Per això, construïm un espai públic de
participació, de responsabilitat i de compromís cívic, mitjançant la iniciativa social.
En els darrers anys diversos estudis en l’àmbit internacional han posat de
manifest la importància creixent del Tercer Sector en el progrés econòmic, el
desenvolupament social i l’aprofundiment de la qualitat democràtica.
A Catalunya comptem amb un dens, ric i plural teixit d’entitats del Tercer Sector,
que històricament ha contribuït d’un forma molt rellevant al desenvolupament i
la millora de la nostra societat. I que ho segueix fent avui encara amb més força,
gràcies –entre altres coses- a la seva creixent cohesió i vertebració en federacions,
xarxes i institucions com la Taula del Tercer Sector Social.

Vídeo:
‘El Tercer Sector Social. Una
força emergent a Catalunya’

➔

2. El Tercer Sector Social

Valors del Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social està compromès
a fons en la inclusió social de totes
les persones, sigui quina sigui la seva
procedència i condició.

El Tercer Sector Social està compromès amb els Drets Humans, s’identifica amb els
principis de llibertat, igualtat i cohesió social i fonamenta la seva actuació en un
seguit de valors.
En relació a les persones, són els següents:
• El respecte a la dignitat de la persona en tota la seva diversitat
• a promoció social de la persona, com a protagonista del seu projecte de vida i dret
a escollir.
• La inclusió social de la persona, des de la solidaritat i l’equitat.
En relació a les organitzacions del sector, són els següents:
• La transformació de la societat fent ús dels nostres recursos no lucratius i per a
l’interès comú.
• La gestió responsable de les organitzacions, amb criteris integrals de qualitat, de
sostenibilitat, d’eficiència i de transparència.
• La innovació constant davant de les noves realitats emergents, des d’un treball
conjunt, democràtic i en xarxa.

“

Les entitats del
Tercer Sector
sensibilitzen i
eduquen en valors
de solidaritat i de
compromís cívic

“

Tots aquests valors generen un capital social de primer ordre. Les entitats del
Tercer Sector sensibilitzen i eduquen en valors de solidaritat i de compromís cívic;
impliquen i mobilitzen la ciutadania en la resposta als afers col·lectius; construeixen
un espai cívic de participació i de responsabilitat; i contribueixen -juntament amb
els poders públics- al benestar, la qualitat de vida, la inclusió i la cohesió social.
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Algunes xifres

2. El Tercer Sector Social

A Catalunya el Tercer Sector Social és un actor social, polític i econòmic de primer
ordre, que actua en la defensa dels drets socials, la prestació de serveis a les
persones més vulnerables, la sensibilització ciutadana i el foment del voluntariat i el
compromís cívic.

Les entitats socials a Catalunya
atenen a 2,1 milions de persones.

Entitats			

6.800

Volum econòmic			

2,8% del PIB

Persones contractades			

102.000

Persones voluntàries			

300.000

Persones destinatàries			

2..100.000

Font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social.

Forma jurídica de les entitats:

Classificació de les entitats segons el seu principal
col·lectiu destinatari:
Salut mental 2%
Persones drogodependents 4%

Altres 13%

19% Infants i joves

Pobresa i exclusió 5%

Coop.
d’iniciativa social 4%

Persones immigrades 7%
15% Dones
Associació

65% Associació
65%
64%

Fundació 18%

Malalties 8%

76%

Fundació
18%
18%
17%

Altres col.lectius 12%

Coop. d’iniciativa social
4%
5%
3%

Altres
4%
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13%
13%

Anuari 2013
Anuari 2009
llibre Blanc 2003

Persones amb discapacitat 14%

14% Gent gran

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector va celebrar el
seu desè aniversari l’any 2013

“

Què és la Taula?

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització formada
per 32 federacions i organitzacions que representen en conjunt a prop de 4.000
entitats socials no lucratives: associacions, fundacions, cooperatives i empreses
d’inserció.
La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies, que
són les principals organitzacions representatives del sector i que agrupen
entitats que atenen els col·lectius més diversos: infància i família, joves, persones
immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents,
persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre,
persones amb problemes de salut mental, etc.
La Taula del Tercer Sector dóna visibilitat a les tasques que realitzen les entitats
socials del país en defensa de les persones amb vulnerabilitat social, promou una
societat més solidària i amb més justícia i equitat, i contribueix a estendre el
benestar als col·lectius socials més desfavorits. A més, representa el sector davant les
administracions públiques i la societat en general.

La Taula del
Tercer Sector esta
formada per 32
federacions que
representen a
prop de 4.000
entitats socials.

“
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3. La Taula d’entitats del Tercer

Entitats membres

Sector Social de Catalunya

Càritas Catalunya
Càritas és una entitat de l’Església
catòlica que treballa contra la desigualtat i l’exclusió social dels sectors
més pobres de la societat. És un pont
de solidaritat entre les persones que
tenen mitjans –materials, culturals,
humans– i els qui en necessiten.
Càritas Catalunya agrupa 10 Càritas
diocesanes, les quals compten amb
una xarxa de prop de 600 Càritas
parroquials i interparroquials. Pel fet
del coneixement pròxim que té de
les necessitats de l’entorn, posa en
marxa els equipaments i serveis que
veu més necessaris en cada moment.
➔➔www.tarraconense.cat

Comitè Català de Representants
de Persones amb Discapacitat
– COCARMI
El Comitè Català de Representants
de Persones amb Discapacitat
(COCARMI) és una plataforma
de la qual formen part: ONCE,
COCEMFE CATALUNYA, ECOM,
FEPCCAT, FESOCA, ACAPPS, Salut
Mental Catalunya , DINCAT i Down
Catalunya. En conjunt agrupa prop
de 700 entitats socials catalanes que
actuen en el camp de la discapacitat,
amb la voluntat de participar de ple
en la vida social i política catalana
per defensar els drets de les persones
amb discapacitats, que representen gairebé un 9% de la població
catalana.
➔➔www.cocarmi.cat

Confederació ECOM
La Confederació ECOM Catalunya és
l’ens de referència en l’àmbit català
d’ECOM, un moviment associatiu
creat el 1971 per les organitzacions de
persones amb discapacitat física, 141
a Catalunya, que actua per promoure
una major inclusió i qualitat de vida
per al col·lectiu, per fomentar l’exercici dels seus drets i per la millora
dels serveis i prestacions. També
dóna suport a les seves entitats i les
representa i en defensa els seus interessos, així com els del col·lectiu en
general, davant les Administracions
Públiques i els organismes de participació del sector.
➔➔www.ecom.cat

Coordinadora de Comunitats
Terapèutiques i Pisos de
Reinserció per a Drogodependents
de Catalunya
La Coordinadora de Comunitats
Terapèutiques i Pisos de Reinserció
de Catalunya neix l’any 2001 com
a grup de treball, i es formalitza
legalment com a associació el gener
del 2008. Actualment la formen 11
entitats que gestionen serveis de
Comunitat Terapèutica, Pisos de
Reinserció i Centres de Dia per a drogodependents, tots ells integrats a la
xarxa pública (XAD) de Catalunya.

Creu Roja
La Creu Roja és un moviment internacional amb presència a més de 180
països. A Catalunya compta amb 95
delegacions, i hi actua des de 1863
com a organització humanitària i
d’acció voluntària arrelada a la societat, que dóna respostes integrals
des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i
emergències, a problemes socials, de
salut i mediambientals.
➔➔www.creuroja.org

Discapacitat Intel·lectual
Catalunya - DINCAT
Dincat agrupa més de 300 entitats
sense ànim de lucre que donen
servei a les persones discapacitades
i defensen els seus drets. Aquestes
entitats atenen 30.400 persones des
de 630 centres, on hi treballen 5.000
professionals. Dincat vetlla per la
defensa, l’exercici ple dels drets, i la
qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual i de les
seves famílies.
➔➔www.dincat.cat

Empresa Social – Cooperatives
d’atenció a les persones
Empresa Social és la sectorial de
cooperatives no lucratives d’atenció
a les persones de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya.
Està formada per més de 70 cooperatives no lucratives i treballa a l’interior
de la Federació per avançar en el
desenvolupament d’un model propi de
gestió dels serveis d’atenció a les persones. La Federació de Cooperatives
de Treball és una organització de base
associativa que agrupa les cooperatives de treball de Catalunya amb
els objectius de donar una resposta
coordinada en la defensa del cooperativisme, contribuir a la consolidació
d’un teixit cooperatiu sòlid, i potenciar
i donar suport als processos que
incorporen els valors de la democràcia
i l’autogestió a l’empresa.
➔➔www.cooperativestreball.coop

Entitats Catalanes d’Acció
Social - ECAS
Entitats Catalanes d’Acció Social
(ECAS) és una associació que neix
el juny de 2003 com a fruit de la
fusió d’organitzacions que treballen
a Catalunya en l’àmbit social amb
la voluntat de donar resposta a les
necessitats de col·lectius amb situació de marginació o risc d’exclusió.
La intervenció de les més de 95
entitats membres es fonamenta en
la lluita per la igualtat d’oportunitats
per a tota la població, gràcies a la
participació en el món laboral, la
incorporació a la societat i l’accés a
la formació.
➔➔ www.acciosocial.org
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Escoltes Catalans Fundació Catalana d’Escoltisme
Laic Josep Carol
Escoltes Catalans és l’associació
laica de l’escoltisme català que
aplega 4.000 infants i joves en més
de 40 agrupaments d’arreu del país.
La Fundació Escolta Josep Carol
és una entitat creada per Escoltes
Catalans per promoure l’educació
dels infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors de
l’escoltisme.
➔➔www.escoltes.org

Federació d’Associacions de
Gent Gran de Catalunya - FATEC
La Federació d’ Associacions de Gent
Gran de Catalunya (FATEC) és una
entitat sense ànim de lucre, que
agrupa més de 500 associacions i
casals de persones grans del nostre
país. Impulsa activitats en favor de
la promoció de les persones grans
a la nostra societat, donant suport
a la vida activa de la gent gran i
cercant millores i solucions a problemes concrets davant dels poders
públics.
➔➔www.gentgran.org

Federació d’Associacions
Culturals i Educatives de
Persones Adultes - FACEPA
La Federació d’Associacions
Culturals i Educatives de Persones
Adultes (FACEPA) és una federació de 14 entitats sense ànim de
lucre que treballen bàsicament en
el camp de l’educació i la cultura
per promoure la superació de les
desigualtats socials, la participació
ciutadana en tots els seus àmbits i
les relacions solidàries entre persones i col·lectius.
➔➔www.facepa.org

Federació d’Associacions de
Familiars de Malalts d’Alzheimer
de Catalunya – FAFAC
La Federació d’Associacions de
Familiars d’Alzheimer de Catalunya
(FAFAC) és una organització de caràcter no lucratiu que treballa contra els
múltiples efectes que produeixin les
demències. A més, serveix de nexe
d’unió entre 12 associacions de familiars de malalts d’Alzheimer i altres
demències. Treballa també per sensibilitzar la societat, ajudar en investigació i reclamar a les administracions les ajudes necessàries perquè
tant el malalt, com els familiars i els
cuidadors, visquin aquesta malaltia
amb qualitat i dignitat humana.
➔➔www.fafac.info

Federació Catalana d’Entitats
Contra el Càncer - FECEC
La Federació Catalana d’entitats
contra el Càncer (FECEC) és una
entitat sense ànim de lucre que
integra els esforços en la lluita
contra les malalties oncològiques
de les seves 13 entitats membres.
La Federació treballa principalment
en quatre àrees: la divulgació i la
prevenció, la recerca psicosocial,
el voluntariat i la informació,
per portar a terme la seva missió
fundacional.
➔➔www.fecec.cat

Federació Catalana d’Entitats
d’Ajuda al Drogodependent – FCD
La Federació Catalana d’Entitats
d’Ajuda al Drogodependent (FCD)
agrupa 25 entitats sense ànim
de lucre que treballen en el camp
de les drogodependències a tot
Catalunya, atenent de forma
professional i especialitzada a
persones afectades per l’ús o abús
de substàncies que poden generar
dependència, i a les seves famílies.
➔➔www.fcd.cat

Federació Catalana
de Donants de Sang
La Federació Catalana de Donants
de Sang pretén divulgar, fomentar
i orientar el comportament de la
societat per assolir una conscienciació ètica i responsable de la donació
de sang i plasma a Catalunya.
Agrupa més de 30 associacions de
donants de sang presents a tot el
territori català.
➔➔www.donantsdesang.org

Federació Catalana de
Voluntariat Social – FCVS
La Federació Catalana de
Voluntariat Social (FCVS), creada el
1989, és un espai de treball conjunt,
i una organització de suport, per
a les entitats que treballen amb
voluntariat en l’àrea social, contra
l’exclusió i en el suport a col·lectius
vulnerables. Agrupa prop de 300
organitzacions catalanes contra
l’exclusió i pel creixement de les
comunitats i els individus.
➔➔www.voluntaris.cat
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3. La Taula d’entitats del Tercer

Entitats membres

Sector Social de Catalunya

Federació Catalana de Llars
de Salut Mental
La Federació Catalana de Llars de
Salut Mental agrupa 8 organitzacions que gestionen llars residència
i llars assistides per a la tutela
i la integració social de malalts
mentals, i d’altres dispositius i
metodologies amb un model comunitari semblant, amb l’objectiu de
millorar l’atenció a les persones
amb trastorn mental sever, a les que
aquestes entitats donen suport.

Federació Catalana de la Unió
Democràtica de Pensionistes
La UDP és una organització que
defensa els drets de les persones
pensionistes i de la gent gran en
general, i promou la millora del seu
benestar. La Federació Catalana
fou creada l’any 2008 i agrupa 12
associacions territorials, les quals
compten amb més de 50.000
persones jubilades i pensionistes
afiliades.
➔➔www.udpfc.org

Federació d’Entitats amb
Projectes i Pisos Assistits - FEPA
La Federació d’Entitats amb
Projectes i Pisos Assistits (FEPA) es
va constituir el 1999 i té com missió
representar, defensar i promocionar
les entitats que atenen a joves tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió
social, en procés d’emancipació i
autonomia, així com oferir recursos
i serveis que donin resposta a les
necessitats plantejades. Actualment
aglutina 45 entitats de tot l’estat
espanyol, 30 de les quals de
Catalunya.
➔➔www.fepa18.org

Federació d’Entitats d’Atenció
i d’Educació a la Infància
i l’Adolescència - FEDAIA
La Federació d’Entitats d’Atenció i
d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) és una federació
sense ànim de lucre nascuda l’any
1994 que agrupa i representa 74
entitats d’iniciativa social d’arreu
de Catalunya que treballen amb
infants, adolescents i joves desemparats o en risc d’exclusió social i les
seves famílies. En aquest àmbit, és
l’agent social referent a Catalunya
i treballa amb el suport, la col·
laboració i el reconeixement de les
diferents organitzacions del tercer
sector i les diferents administracions competents.
➔➔www.fedaia.org

Federació d’Entitats d’Assistència
a la Tercera Edat - FEATE
La Federació d’Entitats d’Assistència
a la Tercera Edat (FEATE) té la finalitat de donar serveis útils i propers,
així com defensar i promocionar els
interessos socials, econòmics i culturals dels seus associats i fomentar
la solidaritat entre les 60 entitats
federades mitjançant serveis i
activitats assistencials i la promoció
dels Centres Assistencials.
➔➔www.feate.org

Federació d’Entitats
Llatinoamericanes de Catalunya
– FEDELATINA
Federació d’Entitats
Llatinoamericanes de Catalunya
(Fedelatina) engloba més de 100
associacions dedicades a la integració i la cohesió social de la societat
catalana envers les persones immigrades que provenen de d’Amèrica
Llatina i les retornades. Neix amb
clara vocació democràtica i amb
valors de transparència, pluralitat
i representativitat per a reconèixer
plenament els interessos generals
d’aquests col·lectius.
➔➔www.fedelatina.org

Federació d’Organitzacions
Catalanes de Gent Gran, Dones
i Família – FOCAGG
La Federació d’ Organitzacions
Catalanes de Gent Gran, Dones i
Família (FOCAGG) és una entitat
que desenvolupa a tot Catalunya
programes encaminats a dinamitzar, representar, donar suport i
facilitar informació a les 30 entitats
federades, així com fer arribar les
inquietuds dels col·lectius representats a les administracions i a la
societat en general.
➔➔www.focagg.org

Federació Catalana de Paràlisi
Cerebral i etiologies similars
- FEPCCAT
La Federació Catalana de Paràlisi
Cerebral i etiologies similars
(FEPCCAT) es constitueix l’any 2000
amb la intenció d’aglutinar les
entitats catalanes que tenen com
a objecte la defensa dels drets i
interessos de les persones amb
paràlisi cerebral o etiologies similars, l’assistència, la promoció de la
seva autonomia, la inclusió social i
laboral i en definitiva, la millora de
la seva qualitat de vida. La FEPCCAT
forma part de la Confederació estatal ASPACE.
➔➔www.fepccat.org
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Fòrum de Salut Mental
El Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a
Catalunya és una associació sense
afany de lucre, d’entitats d’iniciativa
cívica proveïdores de serveis d’assistència pública en salut mental,
concertades amb els diferents
àmbits de l’administració catalana
que donen resposta a l’atenció a la
salut mental, tant a nivell sanitari
com social i laboral. Fundada l’any
1994, en l’actualitat té 20 entitats
adherides amb un total de 200 serveis concertats i diversos programes
assistencials, docents i de recerca
distribuïts per tot Catalunya.
➔➔www.forumsalutmental.com

Fundació Catalana de l’Esplai
La Fundació Catalana de l’Esplai
es va constituir l’any 1996 amb la
missió d’educar els infants i els joves
en el lleure i promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat
transformadora i d’inclusió social. La
Fundació és el resultat i suma d’un
conjunt d’entitats i projectes, amb
més de trenta anys d’història, que
han fet pinya entorn uns mateixos
objectius. Treballa amb la comunitat
educativa, amb la xarxa social i amb
les administracions públiques, amb
una orientació i presència especial
en els territoris i col·lectius més
necessitats.
➔➔www.esplai.org

Fundació Pere Tarrés –
Coordinació Catalana de
Colònies, Casals i Centres d’Esplai
És una entitat no lucrativa d’acció
social i educativa amb la finalitat
de promoure l’educació en el lleure
d’infants i joves. Amb el temps,
la seva acció s’ha ampliat a altres
àmbits de l’acció social com ara la
formació, la recerca i la gestió en
el Tercer Sector. La seva tasca està
avalada per 50 anys d’experiència,
i pels més de 335.000 beneficiaris i
beneficiàries que cada any participen als diferents projectes i serveis.
La Fundació agrupa la Coordinació
Catalana de Colònies, Casals i
Centres d’Esplai, amb prop de 200
serveis i centres d’esplai adherits.
➔➔www.peretarres.org

ONCE Catalunya
ONCE Catalunya treballa per a la
consecució de l’autonomia personal
i la plena integració de les persones
cegues o amb deficiències visuals
greus. Els seus projectes treballen
per a la inclusió educativa; formació
i inserció laboral; rehabilitació
integral; autonomia personal;
accessibilitat universal; impuls de la
I+D;promoció de fons bibliogràfics
accessibles i de l’accés a la cultura;
impuls de la pràctica de l’esport;
millora de la percepció social de la
ceguesa.
➔➔www.once.es

Orde Hospitalari Sant
Joan de Déu
L’Orde Hospitalari Sant Joan de
Déu és una institució religiosa que
agrupa a Catalunya un important
grup de centres i de serveis que
actuen en l’àmbit socio-sanitari:
Sant Joan de Déu-Serveis Socials;
Hospital Sant Joan de Déu
d’Esplugues; Sant Joan de DéuServeis de Salut Mental; Escola
Universitària d’Infermeria Sant Joan
de Déu; Institut Borja de Bioètica; i
Fundació Sant Joan de Déu.
➔➔www.ohsjd.es

Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya – Fundació Josep Sans
Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya és una entitat d’educació
en el lleure sense ànim de lucre
que ofereix als nens, nenes i joves
l’aventura de créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta i guia, per
mitjà de 143 agrupaments en tot el
territori de Catalunya. La Fundació
Josep Sans és una entitat sense
afany de lucre d’àmbit català, que té
com a missió col·laborar en l’educació dels infants i joves mitjançant el
suport a moviments i institucions
de joventut catalanes que emprin el
mètode escolta i guia.
➔➔www.escoltesguies.cat

Moviment Laic i Progressista
– MLP
El Moviment Laic i Progressista
(MLP) es defineix com una eina per
a una transformació en profunditat
de la societat partint de la base de
l’ideari laic i progressista. Les més
de 130 entitats que formen part de
l’MLP ho fan per voluntat pròpia,
per actuar coordinadament des de
diferents perspectives de l’activisme
social i cultural tot generant sinèrgies per ser més fortes i més lliures,
i optimitzar i compartir esforços,
recursos, capital humà.
➔➔www.mlp.cat

Voraviu
Voraviu és una entitat que coordina
els esforços de 6 organitzacions
que treballen per a la integració
social i laboral de les persones amb
intel·ligència límit i millorar la seva
qualitat de vida, així com promoure
un millor coneixement i conscienciació de la realitat del col·lectiu al
qual nosaltres atenem i que es troba
en terra de ningú.
➔➔www.voraviu.org
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3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

L’Assemblea General de la Taula del tercer
Sector es reuneix tres vegades l’any.

La missió de la Taula del Tercer Sector és doble:
• Incidir en les polítiques socials catalanes, amb l’objectiu de millorar el benestar de
les persones i aconseguir la seva plena inclusió social.
• Vertebrar i enfortir el propi sector, consolidar les entitats i obtenir el
reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les
administracions públiques i el conjunt de la societat catalana.
La visió que inspira aquesta missió és el desig d’aconseguir que les organitzacions
del Tercer Sector Social siguin motors de transformació social i creació de futur
col·lectiu treballant per:
• Una societat en la qual els drets socials de totes les persones siguin reals i efectius
• Un país on totes les persones participin activament en la creació del seu futur
• Un espai públic de participació ciutadana on l’aplicació i l’ampliació de drets civils
per a tothom assoleixi fites d’alta cohesió social

“

La Taula del
Tercer Sector vol
aconseguir que
totes les entitats
siguin motor de
transformació
social
14

Missió, visió i valors

“

I aquesta missió se sustenta en els valors de la solidaritat, la dignitat, la igualtat i
la responsabilitat. També en el ferm compromís amb el benestar de les persones,
especialment d’aquelles que tenen més dificultat per desenvolupar una vida
en plenitud de drets i llibertats, i en l’aposta per aprofundir en les dimensions
democràtiques representatives, participatives i de governança, on el Tercer Sector
adquireixi una funció d’agent social cada cop més visible.

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

Impulsar polítiques públiques de
benestar és un dels objectius de la
Taula del Tercer Sector.

Pla Estratègic 2013-2015

L’Assemblea General de la Taula del Tercer Sector del 10 de juliol de 2012 va aprovar les sis
línies estratègiques següents per al període 2013-2015:
I – Impuls i defensa dels drets socials
Defensar un marc legal de reconeixement dels drets socials i de ciutadania, impulsar
polítiques públiques d’inclusió, cohesió, participació i benestar, i fomentar la
participació i la representació dels col·lectius més vulnerables.
II – Reconeixement del sector
Seguir construint un discurs comú del nostre sector, donar a conèixer a la societat
l’aportació de les entitats, i consolidar i enfortir el ple reconeixement de la Taula com a
agent social i com a interlocutor davant les institucions i el conjunt de la societat.
III – Enfortiment i millora de les entitats del sector
Fomentar i donar suport a la innovació i la millora contínua de les entitats del sector,
a fi que siguin reconegudes per la qualitat i l’excel·lència de la seva acció, i impulsar un
marc legal i unes polítiques públiques que contribueixin a enfortir les seves capacitats i
a reconèixer els seus valors i especificitat.

“

Les entitats
han de ser
reconegudes
per la qualitat i
l’excel·lència de la
seva acció

“

IV- Internacionalització del sector
Intensificar la col·laboració amb el Tercer Sector Social d’altres territoris, i participar
de forma creixent en les xarxes europees del Tercer Sector i en les seves actuacions
d’incidència política davant les institucions europees.
V – Participació i compromís de les entitats membres
Promoure la participació i la implicació de les entitats sòcies i adherides en les
activitats de la Taula, fomentar la comunicació, la reflexió i el debat interns, i
aconseguir un impacte creixent de les actuacions de la Taula sobre les entitats socials
presents arreu del territori.
VI – Millora de les capacitats de la Taula
Reforçar les capacitats organitzatives, humanes, econòmiques i materials de la Taula, i
dotar-la de la màxima coherència estratègica i funcional per respondre adequadament a
les necessitats i demandes del sector i de la societat.
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3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

11 representants de les entitats sòcies,
elegits per l’Assemblea General,
conformen la Junta Directiva.

El 10 de juliol del 2012, l’Assemblea General de la Institució va escollir els membres de
la nova Junta Directiva fins a l’any 2015. Després d’algunes substitucions posteriors,
els seus membres actuals són els següents:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Vicepresident:
Vicepresidenta:
Secretària:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

“

La Junta Directiva
es reuneix cada
mes per a fer el
seguiment de
les principals
activitats de la
institució
16

Junta Directiva

“

Àngels Guiteras (FCD)
Marta Poll (COCARMI)
Francesc Estellés (FEDAIA)
Núria Valls (Fundació Catalana de l’Esplai)
Teresa Crespo (ECAS)
Rafael Ruiz de Gauna (Fundació Pere Tarrés)
Enric Morist (Creu Roja Catalunya)
Sebastià Jòdar (Fed.Cooperatives)
Enric Ollé (FATEC)
Enric Arqués (Fòrum de Salut Mental)
Oriol Illa (MLP)

Les vicepresidències i les vocalies s’encarreguen de fer el seguiment de temes
específics: desenvolupament de les lleis socials; inclusió i pobresa; reptes del sector;
relacions amb la Confederació; seguiment del Pla de Suport; pla de comunicació;
internacionalització; etc. La Junta també compta amb una Comissió Permanent,
formada per 6 dels seus membres. Des del naixement de la institució, ara fa 10 anys,
la Junta Directiva s’ha reunit en 125 ocasions.

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

El 2013 el Consell Assessor va reflexionar
sobre les relacions entre el Tercer
Sector i els Mitjans de comunicació i
sobre com des del Tercer Sector podem
contribuir a fer una ciutadania més
compromesa.

Consell Assessor

Des de l’11 de gener de 2011 la Taula del Tercer Sector compta amb un Consell Assessor
format per 26 experts de diverses disciplines i procedències:
Carles Barba: Vicepresident de la Fundació
Catalana de l’Esplai i President de la Taula 2007-2009

Antoni Mustera: Economista, Soci de l’Àrea
Tributària d’Addvante Economistes & Advocats

Víctor Bayarri: Director de la Consultora Social
Alter Civites

Josep Maria Pascual: Director de la Consultora
Estratègies de Qualitat Urbana- EQU

Núria Carrera: Cap de Gabinet de Creu Roja
Catalunya i Presidenta del Col·legi Oficial de
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de
Catalunya

Milagros Pérez Oliva: Periodista del diari El País

Ignasi Carreras: Director de l’Institut d’Innovació
Social d’ESADE i Director General d’Intermón-Oxfam
1988-2005

“

26 experts de
diverses disciplines
i procedències
configuren el
Consell Assessor

“

Jordi Porta: President del Centre UNESCO de
Catalunya i President d’Òmnium Cultural 2002- 2009
Joan Recasens: Professor de Dret Administratiu
a la UB i Assessor del Gabinet de la Presidència del
Govern de l’Estat 1987-1993

Francesc Escribano: Director de Televisió de
Catalunya 2004-2008

Joaquim Sabater: President de la Taula 20032004 i Secretari General de Càritas Barcelona
1999-2005

Jaume Funes: Psicòleg i educador, adjunt del Síndic
de Greuges per a la defensa dels Drets dels Infants
2004-2006

Joan Subirats: Catedràtic de Ciència Política a
la UAB i Director de l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la UAB fins 2009

Carme Gómez: Professora de Psicologia a la UAB i
Directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà

Rosa Suñol: Directora de la Càtedra d’investigació
en Qualitat de la Facultat de Medicina de la UAB

Oriol Homs: Director de la Fundació CIREM

Núria Terribas: Directora de l’Institut Borja de
Bioètica

Joan Majó: Ministre d’Indústria 1982-1986 i Alcalde
de Mataró 1979-1983
Pilar Malla: Síndica de Barcelona 2004-2009 i
Directora de Càritas Barcelona 1993-1998

Ricard Valls: Director de Zohar consultoria i
President d’”Entropía. Soluciones para ONG”

Maite Montagut: Professora de Sociologia a la UB

Pau Vidal: Fundador i Coordinador de l’Observatori
del Tercer Sector

Isabel Montraveta: Directora de Programes
Socials de la Fundació La Caixa 1991-1996

Maria Assumpció Vilà: Síndica de Barcelona i
Presidenta de la Taula 2004-2007

Júlia Montserrat: Professora de polítiques socials
a la Universitat de Girona

Eulàlia Vintró: Tinent d’alcalde de Benestar Social i
Educació de l’Ajuntament de Barcelona 1983-1989

17

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

Els ‘esmorzars de comunicació’ són
un espai trimestral d’intercanvi entre
els responsables de comunicació de
les entitats sòcies i els directius dels
principals mitjans de comunicació.

“

Actualment, hi ha
en marxa 11 grups
de treball formats
per representants
de les diferents
entitats sòcies
18

“

Equip tècnic i grups de treball

L’equip tècnic de la Taula del Tercer Sector està format per:
Direcció General:
Toni Codina
Àrea d’Organització:
Anna Albareda
Àrea d’Acció Social:
Lluís Toledano
Àrea de Comunicació:
Rai Barba
Àrea de Projecció:
Judith Calabria
Adj. Organització:
Laura Gallego
Les principals actuacions es debaten i s’impulsen per mitjà de Grups de Treball
formats per representants de les entitats sòcies. Actualment funcionen els 11 grups
següents:
• Articulació del sector
• Concertació i contractació pública
• Finançament
• Habitatge
• Immigració
• Inclusió social i pobresa
• Innovació i qualitat
• Inserció socio-laboral
• Internacionalització
• Participació
• Socio-sanitari
Altres espais de treball conjunt són els ‘Esmorzars de comunicació’, destinats als
responsables de comunicació de les entitats membres; i la Plataforma d’Infància de
Catalunya (PINCAT), que reuneix el conjunt d’entitats membres que actuen en l’àmbit
de la infància i l’adolescència.

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La PINCAT va signar el 19 de juliol
de 2013 el Pacte per a la Infància,
juntament amb el Govern i altres
institucions de la societat catalana.

“

La PINCAT
agrupa 20 de les
organitzacions
membres de la
Taula del Tercer
Sector

“

Plataforma d’Infància
de Catalunya

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) es crea el febrer de 2011 com una
iniciativa del propi sector per fer visible la realitat de la infància al nostre país. Està
formada per 20 de les organitzacions membres de la Taula del Tercer Sector, que
agrupen més de 900 entitats que treballen per a la infància i l’adolescència.
Els diferents projectes i serveis d’aquestes entitats sumen en conjunt 750.000
places per atendre els infants i adolescents, amb 15.510 professionals i 12.300
voluntaris. Els àmbits d’intervenció d’aquest conjunt d’entitats són els següents:
salut i sociosanitari; lleure; acció social; educació i formació; i atenció a les famílies
La PINCAT pretén impulsar els drets de la infància a Catalunya, especialment
per a aquella amb menys oportunitats i més vulnerabilitat; vetllar perquè en totes
les polítiques públiques es tingui present la perspectiva de la infància; generar xarxa
i impulsar el treball transversal entre les organitzacions; sensibilitzar la societat i els
poders públics respecte la infància i els seus drets; i propiciar polítiques en favor de
la participació activa de la infància.
La PINCAT va participar l’any 2013 en tot el procés d’elaboració del Pacte per a la
Infància, impulsat pel Govern català, i en va ser una de les institucions signants. El
Pacte pretén impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels
infants i adolescents, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a aquests
ciutadans i ciutadanes, i facilitin nous espais per a la construcció del seu present i
del seu futur.
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3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector va formar
part del jurat del Premis als Mitjans de
Comunicació 2013 de l’Ajuntament de
Barcelona

Participació en institucions

La Taula del Tercer Sector interactua permanentment amb altres organitzacions
socials. Actualment forma part o està present en els òrgans directius de les següents:
• Cooperativa FINAN3
• European Anti Poverty Network
• Consell Català del Moviment Europeu		 (EAPN) - España
• Charter per la diversitat de Catalunya
• Plataforma de Organizaciones
• Associació FIARE-Catalunya		 de Infancia
• Acord Ciutadà per a un Barcelona Inclusiva
La Taula ha signat els darrers anys diversos ‘pactes nacionals’ impulsats pel Govern
català, al costat d’altres Administracions i organitzacions de la societat civil
catalana, com el Pacte Nacional de l’Habitatge, o el Pacte per a la Infància, o el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir. Així mateix col·labora amb les principals institucions
públiques catalanes per mitjà de la participació en nombrosos òrgans consultius i de
participació:
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

“

La Taula del Tercer
Sector ha entrat
recentment al
Consell de Treball
Econòmic i Social
de Catalunya
20

“

Generalitat de Catalunya
–– Consell general de serveis socials
–
–– Consell d’associacionisme i voluntariat
–
–– Consell assessor de l’habitatge		
–– Consell de promoció de l’accessibilitat i
–
supressió de les barreres arquitectòniques
–
–– Consell de diplomàcia pública de Catalunya		
–– Taula ciutadania i immigració
Ajuntament de Barcelona
–– Consell de ciutat
–– Consell econòmic i social de Barcelona
–– Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Taula de desnonaments
Comitè d’ètica dels serveis socials
de Catalunya
Observatori català de la família
Comissió d’aspectes socials de la
junta consultiva de contractació

– Consell municipal de benestar social
– Comissió mixta de compra responsable
– Comissió mixta de llançaments

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer sector té subscrit un
conveni de col·laboració amb el Consell
de l’Advocacia de Catalunya per a la
defensa conjunta dels drets socials.

“

El Pla de Suport al
Tercer Sector Social
és un acord entre
el Govern català i
la Taula del Tercer
Sector per a l’impuls
i l’enfortiment de les
entitats socials

“

Acords de col·laboració

La Taula del Tercer Sector té subscrit, des del 17 de setembre de 2012, un acord de
col·laboració amb el Govern català per a l’impuls i l’enfortiment de les entitats
socials: el Pla de Suport al Tercer Sector Social de Catalunya. També manté acords
anuals de col·laboració amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.
La Taula uneix forces amb els altres agents socials de la societat civil catalana per
a la defensa dels drets socials i la millora del benestar de la població. Té subscrit un
conveni de col·laboració amb el Consell de l’Advocacia de Catalunya per a la defensa
legal dels drets socials. Ha promogut el canvi de la legislació hipotecària a Espanya
amb els sindicats, el moviment veïnal i altres organitzacions socials, per mitjà d’una
Iniciativa Legislativa Popular que va recollir l’any 2012 un milió i mig de signatures.
També interactua i es coordina amb altres plataformes del Tercer Sector dels àmbits
cultural, juvenil, ambiental i de cooperació internacional, així com amb l’Observatori
del Tercer Sector.
Dins del mateix Tercer Sector Social, la Taula manté una estreta col·laboració
i coordinació amb la Confederació Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya,
que representa i defensa els interessos de les entitats del sector en l’àmbit de la
negociació col·lectiva, en especial en els temes de prestació de serveis i contractació
pública.
En relació al Tercer Sector Social d’altres territoris, la Taula té establert una acord
de col·laboració amb ‘Tercer Sector Social Illes Balears’, i manté relacions fluïdes amb
la ‘Plataforma del Tercer Sector’ d’Espanya i amb la ‘Chambre de l’Économie Sociale et
Solidaire” de Llenguadoc-Rosselló.
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Més i millors
polítiques
socials

Enfortiment
del sector

Activitats 2013

El 2013 ens va deixar una intensa activitat de la Taula del
Tercer Sector en tots els àmbits, tant en la defensa dels drets
socials, com en la millora i l’enfortiment del sector. En uns
moments d’emergència social i de moltes dificultats de les
entitats per continuar fent la seva tasca, la Taula del Tercer
Sector va reforçar i ampliar la seva interlocució davant dels
poders públics i dels diversos agents socials per fer sentir la

Reconeixement
del sector

veu de tot el sector.
Els capítols següents recullen les principals activitats
portades a terme per la institució en el darrer any.
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4. Més i millors polítiques socials

La Taula del Tercer Sector va presentar
12 propostes d’actuació al M.H.
President Mas, el 2 de juliol de 2013

“

Més de 90 reunions
institucionals l’any
2013 per incidir en
les polítiques socials
i defensar els drets
socials

“

Defensa dels drets socials

“Avançar en igualtat i drets socials” va ser el lema del IV Congrés del Tercer Sector
Social convocat per la Taula del Tercer Sector el novembre de 2013. I, en coherència
amb aquest objectiu, durant tot l’any la institució va dur a terme una activitat
incansable d’incidència política, interlocució i presentació de propostes. Tres
documents principals van recollir les seves demandes: el ‘Full de ruta social’ per a la
legislatura 2012-2016, presentat el mes de gener al nou Govern català; 12 propostes al
President Mas, presentades en la cimera del President amb els 32 presidents de les
entitats membres de la Taula, el 2 de juliol; i el Manifest final del IV Congrés del Tercer
Sector Social, del dia 28 de novembre
Aquest tres documents coincidien a demanar la priorització de la inversió
social i l’enfortiment del Tercer Sector i l’economia social. Pel què fa a propostes
d’actuació més específiques, la Taula del Tercer Sector va plantejar durant el 2013 les
següents: uns ingressos mínims per a tota la ciutadania, millorar i potenciar el parc
d’habitatge social, reactivar els programes de rehabilitació de reclusos, garantir els
programes de beques menjador, la sostenibilitat dels Centres Especials de treball,
l’impuls d’un model català de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència, i
garantir la qualitat en els procediments de contractació pública de serveis d’atenció
a les persones.
Aquestes, i altres propostes, es van presentar i defensar en més de 90 reunions
institucionals durant tot l’any, amb els partits polítics, el Govern català, les 4
Diputacions provincials, les entitats municipalistes, l’Ajuntament de Barcelona, el
Síndic de Greuges, i els altres agents socials. I també davant del Govern espanyol, per
mitjà de diverses reunions amb la Secretaria d’Estat de Serveis Socials.
Per donar a conèixer el posicionament del Tercer Sector en els diversos àmbits de
les polítiques socials, durant el 2013 la Taula del Tercer Sector va seguir publicant un
Dossier mensual, emmarcat dins la col·lecció de ‘Dossiers del Tercer Sector’ dedicats
a diversos temes d’actualitat social i del propi sector: pobresa energètica, ajuda
alimentària, l’estigma en salut mental, els Centres Especials de Treball, la cronicitat,
l’accessibilitat, l’atur juvenil...
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4. Més i millors polítiques socials

El 17 d’octubre, Dia Internacional contra
la pobresa es va fer públic el manifest
‘La pobresa és evitable. Contra la
desigualtat: justícia social’

“

La Taula del Tercer
Sector representa
a Catalunya a
l’European
Anti-poverty
Network (EAPN)
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“

Lluita contra la pobresa
i les desigualtats

En tant que representant a Catalunya de l’European Anti-Poverty Network (EAPN),
la Taula del Tercer Sector va seguir fent de la lluita contra la pobresa un dels seus
principals missatges i objectius durant l’any 2013. En un context d’increment continu
de les desigualtats i les situacions d’exclusió social, en el Dia Internacional contra la
Pobresa, el 17 d’octubre, la Taula del Tercer Sector va ser rebuda per la presidenta del
Parlament de Catalunya, va organitzar i convocar un acte institucional, i va prendre
part en una acció reivindicativa juntament amb altres organitzacions de la societat
civil catalana.
En el marc dels treballs del Departament de Benestar Social de la Generalitat
per avançar cap a un Pacte Nacional per a la lluita contra la pobresa, la Taula del
Tercer Sector va fer-hi aportacions i va realitzar propostes concretes per aprofundir i
ampliar les polítiques en aquest àmbit.
La Taula també va reflexionar sobre les causes d’aquesta situació, i va criticar en
nombrosos espais i moments les polítiques d’austeritat europees que han generat
més pobresa i més desigualtats en els països del sud d’Europa. A finals d’octubre la
Taula del Tercer Sector li va poder transmetre aquesta preocupació al president del
Parlament Europeu, Martin Schulz, en el transcurs de la reunió mantinguda amb ell
durant una visita oficial a Barcelona.

4. Més i millors polítiques socials

L’eficàcia dels serveis d’atenció a
les persones està en risc per males
pràctiques de les administracions
en la contractació pública.

“

La Taula del Tercer
Sector va alertar de
males de pràctiques
en la contractació
pública d’algunes
administracions en
serveis d’atenció a
les persones

“

Qualitat dels serveis públics
d’atenció a les persones

La preocupació per la preservació de la qualitat en els serveis públics socials i
d’atenció a les persones va focalitzar una part important de l’activitat de la Taula
del Tercer Sector durant l’any 2013. Amb l’agreujament de la crisi econòmica i les
dificultats pressupostàries de les Administracions, les entitats socials van venir
observant la proliferació de pràctiques en la contractació pública que no garantien la
correcta execució dels serveis i en posaven en risc la qualitat i l’atenció efectiva a les
necessitats de les persones ateses.
Per aquest motiu, la Taula del Tercer Sector, conjuntament amb la Confederació
patronal del sector, van fer pública el mes de gener la declaració ‘L’eficàcia dels serveis
d’atenció a les persones està en risc per males pràctiques de les Administracions en
la contractació pública’. La declaració denunciava situacions de preponderància dels
criteris econòmics sobre els tècnics i socials; d’afavoriment de les baixes temeràries;
d’impossibilitat d’afrontar els costos reals del servei, les ràtios legals i els convenis
laborals del sector; de fórmules matemàtiques poc proporcionals; de millores
voluntàries de caràcter econòmic; etc.
Amb la finalitat de denunciar aquestes males pràctiques i demanar plecs
que preservin la qualitat dels serveis que l’Administració externalitza, la Taula i la
Confederació van dur a terme durant l’any una intensa activitat d’interlocució amb les
principals Administracions del país. Com a resultat d’aquests contactes, el Síndic de
Greuges de Catalunya es va comprometre a elaborar un document de recomanacions
en aquest àmbit, que va fer públic el mes de novembre amb el títol de “Proposta de
bones pràctiques en la contractació de serveis d’atenció a les persones”. També són
destacables algunes disposicions incloses en instruccions aprovades durant l’any per
l’Oficina de Supervisió de la Contractació Pública de la Generalitat i per l’Ajuntament
de Barcelona, en relació a diversos dels problemes esmentats.
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5. Enfortiment del sector

Més de 300 persones van assistir a la
presentació pública de l’Anuari 2013 del
Tercer Sector Social

“

El Tercer Sector
Social català compta
amb 6.800 entitats,
300.000 voluntaris,
102.000 persones
contractades i
representa el 2,8%
del PIB
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“

Anuari 2013 del
Tercer Sector Social

El 2 d’octubre la Taula del Tercer Sector i l’Observatori del Tercer Sector van presentar
en un acte al Caixafòrum de Barcelona l’Anuari 2013 del Tercer Sector Social, realitzat
amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. Aquest nou Anuari actualitzava les
dades de l’anterior anuari de l’any 2009 i del Llibre Blanc de 2003. En l’estudi s’hi
quantifiquen i analitzen les entitats socials de Catalunya, el seu impacte sobre la
societat, la seva activitat econòmica, el nombre de professionals i voluntaris amb
què compta, d’on provenen les seves fonts de finançament i, en definitiva, identifica
les tendències i l’evolució del Tercer Sector Social català i permet conèixer quin ha
estat l’impacte de la crisi en les organitzacions socials catalanes.
Les xifres més destacables d’aquest informe són l’increment del voluntariat que
mobilitza el sector en un 23% des de l’any 2007, fins a un total de 300.000 persones;
l’increment del nombre de beneficiaris en 430.000 persones, fins a un total de 2,1
milions de persones; la pèrdua d’uns 18.000 llocs de treball en el sector des de l’any
2009 situant-se de nou en el volum d’ocupació de 100.000 persones que generava
l’any el 2,8% del PIB català; i la desaparició o cessament d’activitat d’unes 700 entitats
des de l’inici de la crisi econòmica.

IV Congrés del Tercer
Sector Social

5. Enfortiment del sector

Més de 2.000 persones van participar en el
IV Congrés del Tercer Sector Social sota el
lema ‘Avançar en igualtat i drets socials’

“

2.018 participants,
173 ponents,
2 conferències,
4 col·loquis, 10 debats,
62 experiències,
60 estands, 14 rutes...

“

La Taula del Tercer Sector va organitzar el IV Congrés del Tercer Sector Social els dies 27,
28 i 29 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona sota el lema
‘Avançar en igualtat i drets socials’. Hi van participar 2.018 persones; va comptar amb la
intervenció de 173 ponents; hi va haver 2 conferències plenàries, 4 col·loquis, 10 debats
i s’hi van presentar 62 experiències; va comptar amb una mostra d’entitats amb 60
estands que, entre d’altres, va ser visitada per 350 estudiants de disciplines i carreres
d’àmbit social; i, com a activitats noves, va oferir 14 rutes per conèixer in situ serveis i
projectes innovadors de diferents entitats social d’arreu del país; i un espai específic de
projecció de vídeos realitzats per entitats socials. A més, els tres millors vídeos foren
premiats: ‘5è Estudi Observatori de Vulnerabilitat: habitatge i col·lectius vulnerables’
(de la Creu Roja Catalunya), ‘Scene Mob ECOM’ ( de la Confederació ECOM) i ‘Rutina’ (
de la Xarxa pel Foment de la Inserció Laboral).
El Congrés va comptar amb una alta representació institucional: la presidenta del
Parlament, Núria de Gispert; el conseller de la Presidència del Govern, Francesc Homs;
el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas Colell; la consellera de Benestar
Social i Família, Neus Munté; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i la Tinent d’Alcalde de
Qualitat de Vida, Maite Fandos.
La lectura del Manifest final del IV Congrés va recollir les principals conclusions,
propostes i demandes adreçades a les Administracions i a la ciutadania per tal de
fer possible un avenç en igualat i en drets socials. El Manifest estava estructurat en
quatre grans blocs: recuperar la inversió en polítiques socials, garantir els drets socials
bàsics, enfortir el teixit de les entitats socials del país i esdevenir ciutadans més actius i
compromesos.

Vídeo:
Els millors moments del IV Congrés

➔
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Campanya ‘Tu formes
part de la solució’

5. Enfortiment del sector

Per tercer any, la Taula del Tercer Sector va dur a terme una campanya de
comunicació adreçada a tota la ciutadania per donar a conèixer la tasca de les
entitats socials del país i demanar un suport i una implicació més gran de la
població. La campanya es va realitzar en les setmanes prèvies al IV Congrés,
amb el missatge ‘Tu formes part de la solució’, i va comptar amb la col·laboració
desinteressada de l’empresa Mediapro. La campanya també apel·lava a la
responsabilitat dels ciutadans en el pagament d’impostos, els comportaments
de bon veïnatge, el consum de productes de l’economia solidària i altres actituds
individuals que contribueixen a la cohesió social.
Durant el mes de novembre els principals mitjans de comunicació públics
van emetre l’espot de la campanya. També es van emetre falques de ràdio, es van
publicar baners en mitjans digitals i es va posar en marxa el portal web, www.
tuformespartdelasolucio.cat, que va incloure, entre d’altres, una borsa de voluntariat
en col·laboració amb la Federació Catalana de Voluntariat Social. Els mitjans que
van col.laborar-hi van ser, entre altres, Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio,
Barcelona Televisió, Ràdio Estel i Canal Metro de Transports Metropolitans de
Barcelona.
Durant el mes de novembre, a Barcelona, la campanya també va tenir visibilitat
per mitjà de 400 banderoles als carrers de la ciutat, gràcies a una acord de
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

La campanya va convidar els
ciutadans a implicar-se més en
la defensa dels drets socials

“

L’espot de la campanya
es va emetre en els
principals mitjans de
comunicació del país
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“

Vídeo:
Espot campanya ‘Tu formes part de la solució’

➔

Enfortiment de les
capacitats financeres

5. Enfortiment del sector

El 12 de juny la Taula del Tercer Sector
va convocar la jornada Finan3 per
presentar les possibles solucions
financeres per ajudar les entitats
socials a afrontar la crisi

“

Finan3 permetrà crear
un fons solidari del
Tercer Sector Social
de Catalunya a partir
de les aportacions de
les entitats del propi
sector

“

L’any 2013 la Taula del Tercer Sector va aprovar en la seva Assemblea General del 19 de
novembre la creació de FINAN3, una cooperativa de serveis per a l’enfortiment de les
capacitats financeres de Tercer Sector Social català. L’aprovació va estar precedida
per una llarg procés de diagnòstic de les necessitats financeres del sector i de les
millors solucions per donar-hi resposta, en el marc d’un projecte finançat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
Les polítiques de consolidació fiscal executades per les diferents Administracions
Públiques i les tensions de tresoreria que les afecten són la principal causa de les
dificultats financeres que, des de l’inici de la crisi, han afectat greument moltes
entitats socials. Una situació agreujada per la restricció del crèdit bancari, la
carència de mecanismes singulars de finançament per al Tercer Sector, i les
mancances financeres del propi Tercer Sector Social: baixa capitalització, devaluació
de la qualificació de les garanties, escassos actius tangibles, etc.
Tota aquesta problemàtica fou debatuda en una jornada convocada per la Taula
del Tercer Sector el 12 de juny, a l’auditori de la seu de l’ONCE Catalunya, a la qual
hi van assistir unes 300 persones; i també en un debat específic en el marc del IV
Congrés del Tercer Sector Social, el 28 de novembre.
Per donar resposta a aquestes necessitats d’enfortiment financer del sector, la
nova cooperativa FINAN3 va néixer amb l’objectiu inicial de crear un fons solidari del
Tercer Sector Social de Catalunya a partir de les aportacions de les entitats del propi
sector; facilitar l’accés al crèdit, a partir d’acords amb entitats de la banca ètica i
social per complementar les garanties de les operacions creditícies; i oferir un servei
d’acompanyament financer per a les entitats del sector.
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6. Reconeixement del sector

El 20 de març, Àngels Guiteras va
intervenir en el ‘Fòrum Europa’ i va ser
presentada pel conseller d’Economia i
Coneixement, Andreu Mas-Colell.

Vídeo:
Conferència d’Àngels
Guiteras al ‘Fòrum
Europa-Tribuna Catalunya’.

➔
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Presència pública

En el 2013 la Taula del Tercer sector va seguir treballant per ampliar la seva projecció
social i avançar en la millora de la comunicació externa i interna de la institució. Va
aparèixer als mitjans de comunicació en 344 ocasions: 177 en premsa escrita: 76 en
ràdio; i 36 a televisió. Durant l’any els principals diaris van publicar 17 articles d’opinió
signats per la presidenta de la Taula del Tercer Sector, 6 més que el 2012. A més, la
institució va emetre 50 notes de premsa, va publicar 112 notícies al seu web www.
tercesector.cat, i el butlletí mensual va superar els 12.000 subscriptors.
Entre d’altres, la Taula del Tercer Sector va aparèixer en alguns dels programes
de més audiència dels mitjans de comunicació catalans: ‘Els Matins a TV3’, El Matí
de Catalunya Ràdio, ‘El Món a RAC1’, ‘8 al dia’... A més, la presidenta de la Taula del
Tercer Sector, Àngels Guiteras, va ser convidada a intervenir en una vintena d’actes
públics, entre els quals destaca la conferència que va donar al ‘Fòrum Europa-Tribuna
Catalunya’ el dia 20 de març.
El 2013 la institució va estrenar nou web, amb un disseny renovat, nous
continguts, millor posicionament en els buscadors, vinculació directa amb les xarxes
socials, millor navegació des de mòbils i tàblets, i un apartat d’intranet per a les
entitats sòcies. Durant l’any el web va tenir 32.819 visites.
A les xarxes socials, l’usuari de twitter (@taula3sector) va assolir la xifra de 5.802
seguidors (un 79 % més que el 2012), i el compte de facebook va arribar a 3.156 ‘amicsm’agrada’. Paral·lelament es van anar actualitzant els àlbums penjats a Flickr i es van
penjar nous vídeos al compte de Youtube de la institució.
La Taula del Tercer Sector va organitzar 3 ‘Esmorzars de comunicació’, unes
trobades amb els responsables de comunicació de les entitats sòcies i els directius
dels principals mitjans de comunicació. Els tres convidats del 2013 van ser: Xevi Xirgo,
director de El Punt Avui, Josep Cuní, director de ‘8 al dia’ i Toni Ayala, cap de redacció
de ’20 Minutos-Catalunya’.

6. Reconeixement del sector

La Taula del Tercer Sector va participar
en la primera reunió del Pacte Nacional
pel Dret a Decidir al Parlament de
Catalunya el 26 de juny.

“

La Taula del Tercer
Sector va participar
en 119 reunions i
actes durant el 2013

“

Relacions institucionals

Durant el 2013, la Taula del Tercer Sector va tenir una interlocució al màxim nivell
amb els principals administracions, partits polítics i institucions del país. Va
participar en 119 reunions i actes que van permetre fer un pas molt important per
consolidar el seu reconeixement com a agent social de primer ordre.
La Taula del Tercer Sector es va reunir dues vegades amb el president de la
Generalitat, Artur Mas, i també, en diferents moments, amb: la vicepresidenta
del govern, Joana Ortega; el conseller d’economia, Andreu Mas-Colell; el conseller
de Justícia, Germà Gordó; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila; la
consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté; el conseller d’Empresa i
ocupació, Felip Puig; el conseller de Salut, Boi Ruiz; i la consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau. També es va reunir amb la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; i
l’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Paral·lelament, la Taula del Tercer Sector es va reunir amb tots els presidents
dels grups parlamentaris per presentar-los el ‘Full de ruta social’ per a la legislatura
2012-2016; va comparèixer en comissions del Parlament de Catalunya en dues
ocasions, per valorar els impagaments de les administracions a les entitats socials,
i per valorar les notícies sobre malnutrició infantil; i va participar en les reunions al
Parlament de Catalunya del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
A més, durant el 2013, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras
va intervenir en nombroses actes organitzats per la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, partits polítics, sindicats,
altres agents socials i entitats del propi Tercer Sector Social.
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6. Reconeixement del sector

El 31 d’octubre la Taula es va reunir amb
el President del Parlament Europeu,
Martin Schulz i van visitar una entitat
social.

“

La Taula del Tercer
Sector va participar
en el I Congrés
de l’Economia
Social i Solidària
de la Mediterrània
celebrat a Tunis
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“

Relacions amb Espanya i Europa

En el 2013 la Taula del Tercer Sector va seguir participant en els òrgans directius de
la Xarxa espanyola de lluita contra la pobresa (EAPN-ES), i va mantenir relacions
freqüents amb la Plataforma del Tercer Sector i la Plataforma de organizaciones
de infancia. També va reunir-se amb el Secretari d’Estat de Serveis Socials, i va
participar en nombrosos actes a la capital de l’Estat. En quant a EAPN, la Taula va
assistir a la seva assemblea general a Alcalà de Henares, el mes de novembre, i al II
Congrés de Participació celebrat a Valladolid.
Amb altres territoris de l’Estat destaquen les relacions amb ‘Tercer Sector Illes
Balears’, amb qui la Taula va subscriure un acord de col·laboració l’any 2012; i amb
“Saren Sarean”, la xarxa del Tercer Sector Social del País Basc.
En l’àmbit internacional, en el 2013 la Taula del Tercer Sector es va reunir amb
el president del Parlament Europeu, Martin Schulz, en el marc d’una visita oficial a
Barcelona; i va fer un pas endavant creant un grup de treball intern per fomentar la
internacionalització, i entrant a formar part del Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya-DIPLOCAT.
A més, a l’abril una delegació de la Taula del Tercer Sector va viatjar a França
per establir vies de col·laboració amb les institucions del Tercer Sector i l’Economia
Social del Llenguadoc-Rosselló. I al maig una delegació de la Taula i d’altres entitats
socials de Catalunya van participar en el Congrés de l’Economia Social i Solidària de
la Mediterrània (MEDESS) celebrat a Tunis.
Totes aquestes institucions germanes van tenir presència en el IV Congrés del
Tercer Sector Social celebrat a Barcelona el novembre, amb un estand, com a ponents
o amb la participació de congressistes.

7. Informe econòmic

Informe econòmic

En el 2013 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va dur a terme
activitats per valor de 683.902,73€ €. Presentem a continuació els estats financers,
que van ser auditats per ViR Audit SLP. Una còpia completa de l’informe d’auditoria
està disponible a www.tercersector.cat

Balanç de situació (31/12/2013)
Actiu
Actiu no corrent

Patrimoni net i Passiu
65.877,64 €

Patrimoni net

299.629,77 €

Immobilitzat intangible

21.107,54 €

Fons socials

68.769,76 €

Immobilitzat material

37.347,58 €

Resultat de l’exercici

25.379,50 €

Inversions financeres a llarg termini

4.912,50 €

Subvencions i donacions

Actius per impost diferit

2.510,02 €

Passiu corrent

Actiu corrent
Deutors
Periodificacions a curt termini
Tresoreria
Total actiu

434.216,66 €
431.857,16 €
1.527,59 €
831,91 €
500.094,30 €

205.480,51 €
200.464,53 €

Deutes a curt termini

133.626,78 €

Proveïdors i creditors diversos

38.384,58 €

Remuneracions pendents de pagament

6.857,70 €

Deutes amb les administracions públiques

21.595,47 €

Total patrimoni net i passiu

500.094,30 €
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7. Informe econòmic

Compte de pèrdues i guanys 2013

Fonts d’ingressos 2013

Quotes d’entitats membres

81.407,90 €

Serveis i inscripcions a activitats

55.322,08 €

Subvencions publiques
Generalitat - Dept. Benestar Social i Família

470.319,05
190.179,49 €

Quotes d’entitats membres
Serveis i inscripcions a
activitats
Dept. Benestar Social i Família
Ajuntament Barcelona

Ajuntament de Barcelona

114.000,00 €

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

40.000,00 €

Ministeri de Sanitat, Política social
i Igualtat36

Ministeri de Sanitat, Política social i Igualtat

90.000,00 €

Departament d’Empresa i Ocupació
Institucions i empreses
Altres
Total ingressos per activitats

36.139,56 €
110.832,23 €

Despeses de personal

-294.307,44 €

Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors
Tributs

Distribució de la despesa 2013

-225549,99 €
-68757,45 €
-339.508,95 €
-364.408,28 €
24.899,33 €

Amortitzacions

-10.086,41 €

Altres resultats

0,07 €

Total despeses d’explotació

Altres

724.042,45 €

-40.000,00 €

Càrregues socials

Institucions i empreses

6.161,19 €

Ajuts concedits i altres despeses

Sous i salaris

Departament d’Empresa i Ocupació

-683.902,73 €

Serveis Generals
Organització
Comunicació
Actes i Campanyes
Polítiques socials
Enfortiment del sector
IV Congrés
Anuari
Finan’3

Ingressos financers
Despeses financeres

0,00 €
-14.219,12 €

Resultat financer

-14.219,12 €

Resultat abans d’impostos

25.920,51 €

Impost sobre beneficis

-541,01 €

Resultat de l’exercici

25.379,59 €
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Rocafort 242 bis 2n
08029 Barcelona
T 93 310 57 07
www.tercersector.cat

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és
una institució nascuda l’any 2003 amb l’objectiu d’agrupar i
representar el conjunt de les entitats no lucratives d’iniciativa
social que actuen en la defensa dels drets socials i l’atenció a les
persones. Està formada per 32 federacions i organitzacions que
aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats socials catalanes.

En conveni amb:

