
 
 
 

MANIFEST DE LA  
TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE 

CATALUNYA 
EN EL MARC DEL  

1er. CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL 
 

Treballant per la inclusió social 
 
 
Més política social, amb les entitats del tercer sector.  

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va convocar 
ja fa sis mesos a les organitzacions i entitats del tercer sector social a 
celebrar un primer Congrés del Sector amb el doble objectiu de 
compartir i analitzar experiències i reflexions sobre els temes 
que ens ocupen i alhora per a donar veu als col.lectius més 
exclosos de la societat i reclamar als poder públics un accent 
més gran en les polítiques socials i en el paper protagonista de 
les organitzacions del tercer sector en el seu desenvolupament. 

La convocatòria ha estat tot un èxit. Això ho confirma les més de 
150 aportacions en forma de ponències i la participació de més de 
500 persones representants de les entitats socials de Catalunya. Així 
com els representants presents del tercer sector de la resta de l’Estat i 
representants d’altres entitats del tercer sector, dels sindicats i dels 
partits polítics. 

La presència dels més alts representants del Govern de la Generalitat 
encapçalats pel President de la Generalitat de Catalunya al llarg del 
Congrés, de la Diputació de Barcelona i l’acolliment de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat, expressa també el reconeixement dels 
poders públics envers les entitats socials i el paper que 
desenvolupen en la societat. 



 

En aquests dos dies, hem tingut ocasió de compartir experiències 
i debatre sobre moltes de les qüestions que la societat catalana i 
les entitats socials te plantejades al damunt de la taula: La llei de 
Serveis Socials i d’Autonomia personal i la seva aplicació. La resposta 
que cal donar des del sector als reptes que ens planteja la nova 
immigració. El paper de les organitzacions socials en la provisió dels 
serveis socials i en la generació de participació, cohesió social i 
ciutadania. La millora de la qualitat i el rigor de la nostra tasca. La 
col.laboració amb el sector públic i el privat mercantil. El treball en 
xarxa entre les entitats del tercer sector. La incorporació de voluntariat 
i participació ciutadana en les organitzacions socials..... 

Per primera vegada, i sense la tutela de l’Administració pública,  
després de quatre anys de fer camí junts en la Taula del Tercer 
Sector, bona part de les entitats no lucratives que treballen a 
Catalunya en favor dels col.lectius més exclosos i amb més dificultats, 
ens hem reunit en aquest Congrés, volem traslladar a la societat 
catalana un doble missatge de demanda i de compromís i volem 
manifestar: 
1.  PACTE i PLA PER LA INCLUSIO SOCIAL A CATALUNYA  
Avui hi ha a Catalunya quasi un milio de persones pobres. S’estima 
que un 18% de la població te uns ingressos anuals inferiors als 
11.700 euros. Aquest nivell de pobresa material, juntament amb els 
reptes que té plantejada la nostra societat: la nova immigració, les 
dificultats per accedir a un habitatge digne, la precarització laboral, 
especialment entre els i les joves, la creixent i complexa vulnerabilitat 
de diversos sectors de la població i la insuficient dotació de recursos 
públics destinats a la inclusió social, demanen l’establiment d’un 
Pacte per la Inclusió Social a Catalunya.  
Un pacte que, de la mateixa manera que ho van fer els Pacte per la 
Competitivitat en el terreny econòmic i de les infrastructures i el Pacte 
per a l’Educació, suposi un gran acord i entre tots els sectors 
implicats, amb objectius, mesures, actuacions i pressupostos a 
impulsar en els propers quatre anys  per a disminuir la pobresa i 
l’exclusió i avançar en les cobertures socials. 
Per a fer efectiva una acció política social i integral, seguint la pauta 
dels Estats Europeus i la resta d’autonomies cal concretar el Pla 



 
d’acció per a la inclusió i la cohesió social de Catalunya que 
esdevingui l’instrument rector de la política social del govern i 
alhora creï sinèrgies amb tots els agents que a Catalunya, tant des de 
l’àmbit públic (govern de la Generalitat, administracions locals,...) com 
des de les organitzacions socials, treballen a favor d’una societat més 
de tots. 
 
2. LA LLEI DE SERVEIS SOCIALS I D’AUTONOMIA PERSONAL 
Amb l’aprovació de la nova llei de Serveis socials hem de 
disposar de l’instrument legislatiu que permeti donar el salt que 
correspon a Catalunya en matèria dels Serveis Socials, en la línia 
de caminar perquè tinguin la mateixa consideració social i política que 
tenen el sistema educatiu i el de salut i esdevinguin una pota sòlida de 
l’estat del benestar. 
Entenem que la Llei ha de resoldre quatre punts que el darrer text no 
incorporava de forma suficient: el dret subjectiu i exigible, el 
caràcter universal i gratuït, la incorporació de la cartera de 
serveis i la primacia expressa del sector no lucratiu en la 
prestació dels serveis públics. 
En aquest sentit pensem que la prestació de serveis socials no 
ha de ser objecte de negoci i que cal prioritzar al sector no 
lucratiu en la contractació i els concerts des dels poders públics 
i entendre que les seves iniciatives i projectes formen part també 
de la xarxa pública. 
Cal garantir, per altra banda que la recent aprovada llei 
d’autonomia personal a nivell d’Estat vagi acompanyada dels 
recursos adequats, no invadeixi les competències de la 
Generalitat en matèria social i incorpori de forma adequada les 
situacions de dependència d’alguns col.lectius com el de les 
discapacitats psíquiques i el de les malalties mentals.  
 
3.  PLA DE SUPORT AL TERCER SECTOR 
L’existència al nostre país d’un ampli i divers teixit associatiu, 
compromès amb el benestar dels ciutadans, especialment d’aquells 
que tenen més dificultats, suposa un potencial que contrasta amb la 



 
feblesa estructural i de recursos de que disposa per tal de fer efectiva 
la seva actuació, tant en matèria de prestació de serveis com de 
canalització de participació ciutadana. Per això, es requereix un Pla 
de Suport al Tercer Sector Social que l’ajudi a estar en 
condicions adequades per a fer la seva funció i a ocupar el rol 
que li correspon a la nostra societat. 
 
 
4. TRASPAS DEL TRAM AUTONÒMIC DEL 0,7% DEL IRPF 
L’anunci del govern de l’Estat perquè l’assignació tributària de la 
renda destinada als programes socials de les ONG passi del 0,52% al 
0,7%, i el recent aprovat Estatut de Catalunya amb el nou marc de 
finançament associat, permet traspassar el 50% d’aquesta 
assignació a la Generalitat en forma de tram autonòmic. En la 
mesura que hi ha més recursos, aquest traspàs no ha de significar 
cap disminució de recursos pels programes gestionats per les entitats 
d’àmbit estatal i el Govern de Catalunya podrà fer us de les seves 
competències exclusives en aquesta matèria. 
 
5. RECONEIXEMENT DEL SECTOR COM A AGENT SOCIAL  
Tal i com estableix el nou Estatut, cal concretar la incorporació 
del tercer sector social en els òrgans de representació impulsats 
per l'administració pública que tinguin com a finalitat promoure  el 
diàleg i  el  consens social, planificar la cobertura de les necessitats 
socials dels ciutadans i observar i preveure l'aparició de noves 
necessitats i per tant de noves respostes socials. En aquest sentit 
s‘hauria de contemplar la participació en el Consell Econòmic i Social,  
la interlocució per als fons estructurals que afecten a persones 
vulnerables, i en els consells de participació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
6. COMPROMIS AMB LA SOCIETAT CATALANA 
Les entitats no lucratives d’iniciativa social de Catalunya, amb motiu 
del 1er Congrés del Tercer Sector Social, volem finalment renovar 
públicament el nostre compromís de treball amb la societat 



 
catalana en general i, en favor dels col.lectius amb més dificultats, en 
particular. 
Aquest compromís incorpora la nostra aposta decidida com a sector 
pel treball amb qualitat, amb rigor i amb  excelència, així com 
l’establiment progressiu de mecanismes i instruments com les 
auditories i d’altres per a fer efectiva la bona gestió i la 
transparència de les organitzacions i el rebuig a qualsevol pràctica 
que perverteixi el bon nom de les ONG i les entitats no lucratives. 
 
7. CRIDA A LA CIUTADANIA 
Finalment, fem una crida a la ciutadania a participar en la vida 
comunitària i en la millora de la col.lectivitat. A participar en les 
organitzacions de forma voluntària i a exercir la condició de 
ciutadans ja sigui reivindicant unes polítiques públiques que generin 
més inclusió i cohesió social,  com essent protagonistes del progrés 
social col.lectius, especialment d’aquells i d’aquelles que tenen més 
dificultats. 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat, 24 de març de 2007 
 


