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1. Programa

9h  Benvinguda a càrrec de Teresa Crespo, pre-
sidenta d’ECAS

09.15h   Conferència marc: ‘Situació i perspecti-
ves del tercer sector d’acció social’, a càrrec 
de Fernando Fantova, consultor en gestió, inter-
venció i polítiques socials 

10.15h Taula rodona: ‘Diferents perspectives 
del tercer sector avui’, amb la participació de:

• Rosa Balaguer, directora del Casal dels 
Infants

• David Fernàndez, periodista i exdiputat 
de la CUP al Parlament de Catalunya

• Joan Segarra, president de La Confede-
ració 

• Montse Pineda, coordinadora d’Incidèn-
cia Política de Creación Positiva 

11.30h Debat obert a partir de les aportacions 
a la taula rodona, dirigit per Pau Vidal

12h Treball en grups al voltant de tres eixos: co-
munitat, administracions públiques i tercer sec-
tor social

13h Posada en comú del treball en grups amb 
la coordinació de Pau Vidal, Montse Fernández 
i Blanca Cegarra

13.45h Cloenda i lectura d’un document de 
consens, a càrrec d’ECAS 
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Benvinguda

“El nostre objectiu és transformar la societat per fer-la més jus-
ta i equitativa. Ho fem treballant en diversos fronts i col·laborant 
amb tots aquells que hi poden contribuir: administracions públiques, 
poders polítics, moviments socials… Però mantenint sempre la 
nostra independència i sense perdre de vista la nostra raó de 
ser: estar al costat de les persones, en especial les més vulnera-
bles, perquè es respectin els seus drets com a ciutadans”.
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Teresa Crespo, presidenta d'ECAS



2. Participants

Fernando Fantova, consultor en gestió, intervenció i polítiques socials

Educador social, llicenciat en psicologia i doctor en sociologia. 
Treballa en l’àmbit de la intervenció social i els serveis socials 
des de 1979 a Espanya i Llatinoamèrica. És militant voluntari 
del moviment veïnal del barri de San Francisco (Bilbao) des de 
1986 i consultor professional independent des de 1999. Ha es-
tat viceconseller d’Afers Socials del Govern Basc. Autor de 10 
llibres i de 200 articles i ponències.

Rosa Balaguer, directora del Casal dels Infants per a l’acció social als barris

Llicenciada en Ciències de l’Educació, postgrau en Direcció i 
Gestió d’Organitzacions No Governamentals i en Lideratge i In-
novació Social a les Organitzacions No Governamentals per 
ESADE. És directora general del Casal dels Infants des del 
1999. Actualment lidera la vocalia d’Incidència pública d’ECAS.

Joan Segarra, president de La Confederació

Llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i diplo-
mat en Direcció d’Empreses per EADA. Tota la seva tasca pro-
fessional s’ha desenvolupat a diferents entitats de l’economia 
social i del tercer sector. Actualment és director de la Sectorial 
d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya, director de la Federació de Cooperatives d’Ensenya-
ment de Catalunya, president de La Confederació i membre de 
la Junta Directiva de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social.
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David Fernàndez, periodista i exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya

Periodista i activista social, ha estat diputat al Parlament de Ca-
talunya per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) entre 2012 i 
2015. És membre del setmanari La Directa -especialitzat en mo-
viments socials- i soci de treball de Coop57, on es va incorpo-
rar el 2005. Actualment coordina el projecte ‘Llums i Taquí-
grafs’ sobre corrupció als Països Catalans.

Montse Pineda, coordinadora d’Incidència Política de Creación Positiva

Diplomada en Salut Pública i Gènere per l’Escola Nacional de 
Salut Pública. A ONU Dones ha participat, entre altres, en els 
processos internacionals de la Comissió de la Condició Jurídi-
ca i Social de la Dona (CSW) i Beijing +15, així com en el moni-
toratge del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals (PIDESC). Ha estat presidenta del Comitè Primer de 
Desembre (Plataforma unitària d’ONG de sida de Catalunya.

Pau Vidal, fundador i director de l’Observatori del Tercer Sector

Expert en funcionament d’organitzacions no lucratives. Carre-
ra de Direcció d’Empreses i MBA a ESADE. Ponent habitual 
en cursos i postgraus sobre el tercer sector i temàtiques so-
cials, així com a congressos i jornades d’àmbit nacional i inter-
nacional. En els darrers anys, des de l’OTS, ha dirigit nombro-
sos projectes d’investigació sobre el tercer sector, la seva es-
tructura i composició i la millora del funcionament de les orga-
nitzacions.
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3. Marc per a la reflexió: “Entre joncs, 
zombis i brots”, per Fernando Fantova

Per a les persones que formen part del Tercer 
Sector Social sembla un fet inqüestionable que el 
conjunt d’entitats d’acció social es conformen 
com un agent social clau en la nostra societat. 
Però aquesta afirmació potser no resulta tan clara 
en altres entorns. Una aproximació que ens per-
met constatar-ho parteix del rol i el tipus de rela-
ció que estableix cada agent amb la resta d’a-
gents i amb el conjunt de la ciutadania. 

Tradicionalment s’han assumit tres sectors dife-
renciats, cadascun dels quals proveeix diferents 
tipus de béns. D’una banda el mercat que es ba-
sa en les relacions d’intercanvi lucratives, d’altra 
el sector públic, que treballa en la garantia de 

drets i obligacions, i per últim la comunitat, la qual 
es mou en el marc de les relacions primàries com 
són les emocions i els afectes. Seguint la clàssica 
representació gràfica de Victor Pestoff, la iniciati-
va social es situa enmig d’aquests tres, fronterer 
a la comunitat, el mercat i l’Estat.

El tipus de relació que s’estableix amb cada 
agent es correspon amb el tipus de bé que pro-
veeix a la societat. La iniciativa social se situa 
dins d’aquest mapa com una mena d’estació in-
termodal que gestiona béns comuns i basa les 
seves relacions en la solidaritat.

7
Font: Esquema basat en el model de Victor Pestoff.



Una forma d’ilustrar les diferències que determi-
nen la raó de ser de cada agent és el tipus de 
relació establerta. Fernando Fantova posa com 
a exemple, en un to distès, que podem provar 
a donar una abraçada a la nostra dentista en 
comptes de realitzar el corresponent paga-
ment, o entendre-ho com un dret i directament 
marxar sense pagar, per tal de comprendre 
que la manera de relacionar-se varia en cadas-
cun dels entorns. 

Tot i així, Fantova apunta que, possiblement, 
les fronteres entre els diferents sectors són 
més aviat difuses o poroses i no és fàcil traçar 
les línies en les quals acaba el sector solidari i 
comença qualsevol dels altres tres; i segura-
ment hi ha organitzacions voluntàries o iniciati-
ves solidàries més properes a l'esfera econòmi-
ca, a l'esfera política o a l'esfera comunitària*. 

Així, en el territori de la iniciativa social, hi tro-
bem diferents ‘tribus’, com són els moviments 

socials, les alternatives autogestionades, l’em-
prenedoria social, l’economia social i solidària i 
el mateix Tercer Sector Social. Aquest últim es 
troba més proper al sector públic que la resta.

En aquest context de sectors i relacions diver-
ses, a l’hora d’articular serveis i intervencions 
socials, Fantova apunta 14 cartes a re(com)par-
tir; les quals poden dur-se a terme des del pro-
pi Tercer Sector Social o bé realitzar-se des 
d’altres sectors. Per exemple, en un servei so-
cial la titularitat pot ser pública, mentre la pres-
tació del mateix va a càrrec d’una entitat social 
i la prestació de serveis auxiliars, a càrrec d’u-
na empresa privada.

D’altra banda, el recent estudi de la Plataforma 
d'Organitzacions No Governamentals d'Acció 
Social ens parla de:

A. L'entitat, la resiliència de moltes i rellevants 
organitzacions (que, com a joncs, resisteixen 
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sense perdre la seva forma) i l'avenç en la 
construcció de xarxes, federacions i confede-
racions.

B. L'avenç notable de dinàmiques de pressió, 
assistencialisme, burocratització i descapitalit-
zació social i estratègica de l'acció voluntària 
en la crisi i l'aixecament truncat del quart pilar 
de l’Estat del benestar (la qual cosa ha fet aug-
mentar el nombre d'organitzacions zombis, 
de morts vivents que semblen iniciativa social 
però ja no ho són).

C. La limitada dinàmica d'innovació i transfor-
mació social (els brots de la qual sorgeixen 
molt més fora que dins del tercer sector d'ac-
ció social) i la molt limitada integració operati-

va entre les organitzacions fora del col·lectiu 
de referència.

Segons Fantova, els joncs necessiten interac-
tuar amb els brots per no tornar-se zombis.

Des d'aquesta lectura de la situació es pot 
apuntar cap a un relat estratègic en el que hi 
pot haver sinergies entre elements com: 

(1) l'impuls d'organitzacions solidàries de cer-
ta escala i capacitat de gestió que aportin 
valor, en clau de concertació, en la cons-
trucció i universalització del sistema públic 
de serveis socials;

(2)  l'apropiació i generació de models de ges-
tió del coneixement i innovació tecnològi-
ca i social que representin arranjaments al-
ternatius entre agents diversos; 
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“El dolor social provocat por la 
crisi ha agafat al Tercer Sector 
Social fora de joc. Toca innovar 

i reconnectar amb l'esència”

“Els brots (transformació social 
fora del Tercer Sector Social) i 
els joncs (organitzacions resi-

lients) es necesiten mútuament”



(3) la gestió de la diversitat de tipus d'organitza-
cions en aliances i xarxes a nivell operatiu, 
de gestió i polític;

(4) l'aplicació d'un enfocament comunitari que 
potenciï la vinculació i l'apoderament de les 
persones en les seves relacions i xarxes 
primàries;

(5) la diversitat de fórmules de relació entre les 
organitzacions solidàries i les institucions po-
lítiques i de repolitització de la iniciativa so-
cial; 

(6) la tornada de les organitzacions a les seves 
arrels i la reconstrucció del seu subjecte i 
designi estratègic, com a productores, ges-
tores i defensores de béns comuns;

(7) l'abordatge del repte de la sostenibilitat de 
les organitzacions, amb regles de joc assu-
mibles de raonable estabilitat;

(8) la institucionalització i reconeixement del ter-
cer sector d'acció social, de la política públi-
ca de foment de la iniciativa social i del 
diàleg civil; i, sobretot,

(9) la densificació de la solidaritat en les orga-
nitzacions; solidaritat que és la seva senya 
d'identitat, raó de ser i aportació a les perso-
nes i a la societat.

Fantova acaba amb una qüestió final per seguir 
reflexionant: Quin relat i, sobretot, quines pràcti-
ques relegitimaran i reconectaran a les entitats 
del tercer sector d'acció social en la vella i sem-
pre nova tasca de construir comunitat política, 

llaços fraterns, béns comuns, ètica ciutadana, 
significats compartits, valor públic i sostenibili-
tat social?
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En primer lloc, cal reconèixer la complexitat so-
cial en la qual convivim. Som actors d’una so-
cietat, d’una comunitat, d’un sistema interde-
pendent, en el qual actuem i ens relacionem.

A més a més, el propi Tercer Sector Social és 
divers i plural, hi ha diferents identitats, orígens, 
voluntats,… però allò que ens uneix són els va-
lors de sector. Quan ens relacionem cal tenir en 
compte aquesta diversitat i reconèixer els dife-
rents rols, posicions i valors que aportem a la 
governança. 

A l’hora de relacionar-nos cal cercar espais de 
trobada, no es tracta de competir amb els al-
tres agents sinó de veure com contribuïm con-
juntament a fer una societat millor.

Per reivindicar el paper del Tercer Sector Social 
en la construcció d’una societat cohesionada i 
transformadora no n’hi ha prou amb ser enti-
tats no lucratives amb àmplia experiència. Cal 
avaluar el nostre impacte, prestar bons serveis i 
ser transformadors per a les persones, aquesta 

és la força i la legitimitat del sector. Hem de ca-
pitalitzar el nostre coneixement i expertesa i ser 
innovadors.

El Tercer Sector Social, si vol ser transformador, 
hauria de passar de veure les persones com a 
beneficiàries de programes executats sense 
elles (sense incorporar-les), a un procés facilita-
dor de l'apoderament d’aquestes persones. És 
necessari que cada vegada més les entitats i 
les persones coprodueixin i esdevinguin ajuda 
mútua i cooperació social entre iguals. 

És a dir, cal pensar de nou la qüestió del poder 
en les organitzacions, fer-les més horitzontals i 
democràtiques, i que els usuaris/àries dels ser-
veis puguin participar en el propi funcionament 
de les organitzacions.
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4. Perspectives sobre rol i governança  
del Tercer Sector Social 

4.1. Quina ha de ser la relació del Tercer Sector Social amb els 
actors socials rellevants?  

"Per ser punta de llança i res-
pondre amb agilitat hem de sis-

tematitzar el nostre coneixe-
ment i invertir en innovació"  

Rosa Balaguer



D’altra banda, es posa sobre la taula que cal 
aprofitar la relació amb els moviments socials 
per aportar de manera conjunta pedagogia, co-
munitat i transformació.

Actualment, la relació entre els moviments so-
cials i el Tercer Sector Social no es configura en 
compartiments estancs. Tot i així, alguna cosa 
no hem fet bé perquè una part dels moviments 
ens assimilin a l’establishment. Té això a veure 
amb la institucionalització del sector? Cal anar 

alerta perquè les estructures que creem poden 
contribuir a la ‘zombificació’.
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"Què podem aportar des de 
l’enxarxament entre sectors? 

Pedagogia, comunitat i        
transformació"                                         
David Fernàndez



Les entitats han de posar els problemes sobre 
la taula (posicionar problemàtiques socials en 
l’agenda pública), fer propostes d’acció i exigir 
que es portin a terme compromisos i es com-
pleixin les lleis. Avui en dia hi ha moltes lleis que 
no es compleixen, i això cal reivindicar-ho des 
del Tercer Sector Social. A més a més, el Tercer 
Sector Social ha de ser capaç d’implicar altres 
actors a favor de la manera de veure la socie-
tat, alineada amb als valors propis de sector.

Una altra manera de fer incidència des del Ter-
cer Sector Social és aportar coneixements i/o 
recursos, així com oferir sinergies amb l’objec-
tiu final de la transformació social. 

 
Per altra banda, s’ha posat de manifest que el 
Tercer Sector Social hauria de poder fer incidèn-
cia en relació a tots els aspectes que defensa i 
que li afecten: drets socials, model empresarial, 
polítiques socials, model econòmic, etc. En 
aquest sentit, la col·laboració entre entitats és 
una estratègia d’utilitat per reivindicar sense por 
tot allò que és consideri convenient. 

Les entitats que tenen “por als micròfons” (a dir 
el que pensen) no volen arriscar la seva posició 
de comfort i, en aquest sentit, caldria fer autocrí-
tica i revisar el nostre narcisisme. En aquesta 
línia, caldria impulsar l’ètica del Tercer Sector 
Social sense caure en “mirar-se el melic”. 

En certa manera, s’ha abandonat la reinvindica-
ció que acompanyava la tasca del sector so-
cial. Cal reivindicar al costat de negociar. 

És fonamental tenir independència econòmica, 
però també ideològica, i no caure en la lluita de 
partits. Els partits que governen van passant, 
però les entitats perduren. 
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4.2. Quina incidència política ha de fer el Tercer Sector Social?

"Posem problemes sobre la taula i 
fem que la societat els reconegui, 

però ens falta exigir que es  
compleixin compromisos i lleis"           

Rosa Balaguer

"Com fem que les entitats que no  
tenim por al micro i les que sí  

col·laborem perquè les represàlies  
no facin tant de mal?"                                    

Montse Pineda



Tot i ser un sector interdependent amb els al-
tres, en cada decisió i acció que es porta a ter-
me cal actuar amb llibertat.

Volem existir i ser com a sector, no estem desti-
nats a desaparèixer perquè tenim una raó de 
ser. 

El Tercer Sector Social se situa de forma subsi-
diària respecte dels altres dos sectors: el primer 
sector (mercat capitalista) és eficient, però gene-
ra pobresa, i l'Estat redistribueix recursos, però 
ho fa de manera centralitzada. En aquest con-
text, el Tercer Sector Social hauria d'incardinar-
se creixentment en l'economia social i solidària 
i, per tant, no pensar-se com un sector sinó 
com un àmbit socioeconòmic transversal que 
vol transformar les relacions econòmiques i polí-
tiques, les quals són l'origen de la desigualtat.

Cal practicar i reivindicar l’ocupació digna com 
a element transformador. Demostrar la validesa 
dels models de l’economia social per gestionar 
i executar és la millor manera de transformar. 

Cal evidenciar l’efecte transformador; la 
coherència entre el que diem que fem i el que 
realment fem ens donarà la legitimitat i el reco-
neixement. Passem dels valors declarats als va-
lors practicats. 
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4.3. Com construir un Tercer Sector Social independent?

"El Tercer Sector està condem-
nat a lidiar entre el mercat, que 
genera pobresa, i l'Estat, que 

no redistribueix"                                         
David Fernàndez

"El reconeixement ens arribarà 
per ser coherents entre els va-
lors declarats i els practicats"                                         

Joan Segarra



5. Tres eixos per aprofundir

El grup de treball de l’eix Comunitat va tenir 
com a punt de partida l’interrogant de ‘Quina 
relació com a Tercer Sector Social volem tenir 
amb altres agents socials?’. 

Les respostes van recollir diferents enfoca-
ments, tot entenent que les relacions són quel-
com natural i, alhora, complex en una societat 
relacional. Parlar en un sentit de comunitat apor-
ta una primera qüestió del debat: i és que al 
parlar de relacions, hi ha tres agents que cen-
tren el discurs. Aquests són el mateix Tercer 
Sector Social, els moviments socials i les admi-
nistracions públiques. 

Alhora de parlar dels canals per establir lligams 
i col·laboracions, les aportacions es vinculen a 
les organitzacions de segon nivell, les platafor-
mes i els consells. En aquest punt són diversos 
els interrogants que es generen sobre per a 
què i entre qui s’estableixen les relacions. El fet 
de definir els motius pot ajudar a contextualitzar 
com es produeixen els contactes. En paral·lel, 
s’obre un debat a l’entorn de la interlocució 
amb altres agents i de si aquesta es produeix 
entre organitzacions o entre persones.

Les reflexions recollides sobre les formes de re-
lacionar-se tenen llocs comuns en el marc de 

les relacions entre iguals. A fi d’establir rela-
cions peer to peer és essencial el coneixement 
i reconeixement mutu. S’aposta per la construc-
ció d’un marc ètic que faci de paraigües en les 
relacions a fi de garantir el respecte i la inde-
pendència de tots els agents. A més, s’aporten 
altres elements que fan referència a la forma 
d’aproximar-se a altres agents, com són la hu-
militat, la confiança i la motivació per aprendre.

Per últim, s’assenyala que parlar de comunitat 
i, per tant, de relacions, implica una pluralitat 
d’actors i motivacions. Per això s’apunta pro-
moure les relacions entre organitzacions i d’al-
tres agents, ja siguin vehiculades des de plata-
formes i espais de relació o bé de forma direc-
ta. Els rols i objectius de les entitats i espais no 
han de limitar la participació. 
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5.1. La comunitat



El grup de treball de l’eix Administració va tenir 
com a punt de partida la pregunta de ‘Quina 
incidència política s’hauria de fer des del Tercer 
Sector?’. 

Van sortir diverses idees per part de tots i totes 
les participants del grup, que vam resumir en 
tres idees generals:

1. La incidència política no és una opció, ha de 
ser una funció inherent al sector. 

Èticament, les entitats socials han de fer in-
cidència per posicionar en l’agenda pública 
aquelles temàtiques que consideren prioritàries, 
arrel de les necessitats identificades en el seu 
dia a dia. El Tercer Sector Social no només ha 
de ser generador de discurs i fomentar la cons-
ciència social, sinó que també ha de ser innova-
dor i proactiu alhora de fer propostes de políti-
ques públiques.

2. Des del Tercer Sector Social, la incidència 
s’ha de fer conjuntament i respectant els inte-
ressos de cada entitat. 

A l’hora de fer incidència, el treball conjunt és 
fonamental i treballar en xarxa pot donar més 
força a les entitats per aconseguir els seus ob-
jectius. Les organitzacions socials han de tenir 
una veu crítica i fer reivindicacions sense por, 
han de tenir total independència a l’hora d’ex-
pressar-se políticament malgrat tenir certa de-
pendència econòmica de l’administració. Tot el 
grup coincideix en que és imprescindible gestio-

nar la por i que una manera de fer-ho és treba-
llar conjuntament. En aquest sentit, les entitats 
de segon nivell poden tenir un rol de representa-
ció de les seves entitats membres i dels seus 
interessos.

3. L’estratègia, el disseny i la implementació de 
les polítiques públiques han de ser comparti-
des entre l’administració i el Tercer Sector So-
cial, des del reconeixement mutu. 

És important que l’administració reconegui l’ex-
pertesa i el valor social que aporten les entitats. 
De manera que aquestes s’incorporin en tot el 
procés de les polítiques públiques, des de la 
detecció d’una problemàtica social fins a la im-
plementació i avaluació de la política pública. Hi 
ha d’haver una estratègia compartida entre els 
dos sectors (públic i Tercer Sector Social). 

En resum, el Tercer Sector Social ha de ser un 
agent transformador de la política i l’administra-
ció pública i tenir un paper proactiu en el camp 
de la incidència.
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5.2. L’administració



Al grup de treball sobre el Tercer Sector Social 
es va reflexionar sobre l'articulació del mateix i 
la seva independència.

Les aportacions recollides durant el debat es 
poden agrupar en 3 grans eixos:

1. Xarxa i coneixement: es va ressaltar la im-
portància del treball en xarxa i de sumar es-
forços. Impulsar projectes des de baix i generar 
una agenda pròpia com a sector. S'ha de prio-
ritzar a partir del coneixement generat per so-
bre del les estructures de poder, de manera 
que l’acord i el pacte siguin el mínim comú de-
nominador. 

2. Participació i temps: la participació real re-
quereix temps, i com a sector hem de ser ca-
paços  de fer els processos amb una velocitat 
que permeti sumar: no es pot anar massa 
ràpid. Per tenir legitimitat com a sector cal fer 
contínuament aquest esforç participatiu i inte-
grador, respectant les diferents veus i mirades 
que en formen part. 

3. Lideratge col·lectiu: el Tercer Sector Social 
compta amb especificitats temàtiques i secto-
rials que cal respectar i aprofitar per impulsar la 
transformació social. Per això, toca plantejar els 
temes des de la gestió coordinada i compartida 
i amb un lideratge col·lectiu real. Això implica 
repensar maneres de fer per evitar el risc d'un 
lideratge únic o personalista. El Tercer Sector 
Social té pluralitat de lideratges.

També es va posar de manifest que el procés 
d'articulació del Tercer Sector Social a Catalu-
nya en els darrers anys ha estat un èxit col·lec-
tiu, però potser en aquest moments les cir-
cunstàncies globals han canviat i hi ha un cert 
esgotament del model de partida.

Així doncs, toca afrontar el repte comú de re-
pensar una nova etapa per a l'articulació del Ter-
cer Sector Social a Catalunya que pugui conti-
nuar els èxits asolits fins ara, essent capaç d'in-
corporar els elements mencionats anterior-
ment: xarxa, coneixement, participació, temps i 
lideratge col·lectiu.
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5.3. El Tercer Sector Social
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ECAS, com a federació d’entitats catalanes 
compromeses en l’acció social, formem part 
del Tercer Sector Social, ens hi sentim plena-
ment implicats i som sensibles al seu deve-
nir. Constatem que en els darrers anys s’ha 
produït l’emergència de canvis de profunda 
significació en consonància, segurament, 
amb el moment convuls que viu el nostre pa-
ís en el context local, nacional i europeu.

És del tot necessari adornar-nos d'aquests 
canvis i reflexionar conjuntament per copsar 
l'abast del seu significat, identificar la direc-
ció del seu moviment, i poder així discernir 
quina ha de ser la nostra aportació específi-

ca, i quina la nostra resposta oportuna, cohe-
rent amb la nostra funció.  Centrats, com 
sempre, en la defensa dels drets, en la con-
secució del benestar de les persones i en la 
promoció dels valors solidaris, volem reflexio-
nar sobre l’impacte que, degut a la nostra ac-
tuació i el nostre posicionament, som ca-
paços d'ocasionar per incidir en el desitjat 
procés de  transformació  vers una societat  
més justa i equitativa.

Defensem valors com l’equitat, la transparèn-
cia, la justícia social, el bé comú, la defensa 
dels més vulnerables, la renúncia al lucre... 
que ens impel·leixen a treballar de manera 
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6. Document de consens d’ECAS

Document de consens llegit per Sonia Fuertes a la jornada



que aquests prevalguin amb garanties. I, en 
conseqüència, com a sector i com a organit-
zació de segon nivell ens sentim obligats a 
vetllar per la seva preeminència i a afrontar, 
si es donés el cas, aquelles actuacions  que 
els vulnerin.

Per possibilitar que el sector actuï amb total 
coherència amb els seus principis, cal pre-
servar la seva independència davant tendèn-
cies, modes, pressions, ja provinguin de la 
societat, de l'administració, o de lobbys del 
propi sector. Hem de fugir de tot servilisme o 
condicionament als interessos particulars, 
partidistes o corporatius que es puguin plan-
tejar. Aquesta actitud crítica, propositiva i lliu-
re és la millor aportació que podem fer per 
merèixer la consolidació de les nostres orga-
nitzacions com a actors en el desenvolupa-
ment de l’acció social en un context com 
l’actual.

Entenem que l’assoliment dels objectius que 
definim des del sector han d’articular-se des 
del principi de subsidiarietat i, en conseqüèn-
cia, ECAS vetllarà pel desenvolupament de 
les entitats de primer nivell, pròximes a les ne-
cessitats, a les comunitats i als territoris, pro-
movent lideratges plurals i respectant la legiti-
mitat, representativitat, trajectòria i expertesa 
de cadascuna d’aquestes organitzacions. 
Aquesta opció ens porta a defensar una arti-
culació del sector en xarxa, que promogui la 
veritable riquesa de la iniciativa social, la de-

senvolupi i sostingui en el temps. Desitgem 
una articulació definitivament allunyada de ver-
ticalitats, hegemonies, institucionalitzacions i 
protagonismes, tan útils en la conjuntura me-
diàtica d'avui com afeblidores en la construc-
ció de respostes adequades  per l'endemà. 
Necessitem lideratges plurals vertebrats amb 
intel·ligència col·lectiva i entenem, també, que 
és fonamental tenir una agenda pròpia i do-
nar-se els temps necessaris perquè els pro-
cessos es facin amb garanties.

Emplacem a les estructures del Tercer Sector 
a fer una anàlisi de la seva situació actual per 
determinar un model imperant que sigui fidel 
als principis inspiradors que configuren la 
identitat de les seves bases. Cal evitar que la 
inèrcia de la institucionalització del sector faci 
trair els nostres valors. I cal també reivindicar 
el valor de la dissidència al propi sector i el 
respecte a la diversitat de mirades.

Creiem que hem de desenvolupar clarament 
la nostra incidència per a la defensa dels 
que més ho necessiten, i per tant hem d’e-
xercir una crítica  constructiva davant de les 
diferents forces polítiques a fi d’aconseguir 
que les polítiques socials donin veritable res-
posta a les demandes socials i situïn en el 
centre de la seva actuació la defensa dels 
drets i la promoció de la ciutadania. 

Per fer-ho possible el Tercer Sector Social 
no s’ha d’identificar amb cap formació políti-
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ca, perquè la societat és plural i ho ha de se-
guir sent, i nosaltres en un moment donat 
podrem influir, representar, exercir d'interme-
diari o sensibilitzar qualsevol de les opcions 
que puguin reeixir, sempre i quan, des de la 
democràcia, defensin una societat més jus-
ta. Aquest posicionament comporta treballar 
amb els diversos governs que rebin el man-
dat democràtic i, reconeixent la seva legitimi-
tat, no deixarem d'exigir sempre i en primera 
instància la responsabilitat política que els 
pertoca per garantir les necessitats bàsiques 
de la ciutadania en reconeixement dels seus 
drets. 

Tanmateix, l’emergència de nous moviments  
socials ens presenta una renovada realitat 
que valorem amb entusiasme en tant que im-
pulsa renovades oportunitats d’implicació, 
participació i actuació. Hem de reconèixer-
los en els nous espais de col·laboració i con-
sens amb noves iniciatives que ens han de 
permetre mantenir-nos fidels a la construc-
ció d’una societat on la justícia, l’equitat, la 
governança ciutadana i la solidaritat siguin 
els seus elements veritablement constitutius.   

Rebutgem la projecció interessada de la imat-
ge d’un tercer sector instal·lat al costat del po-
der polític o econòmic. Podem ser interlocu-
tors, vehicular propostes, col·laborar, pactar... 
però mai hem de pretendre instal·lar-nos en 
altre lloc que no sigui el del reconeixement de 
les necessitats, la denúncia de les mancan-

ces i l’impuls davant dels reptes veritable-
ment transformadors. Aquest és el nostre lloc 
i el nostre discurs, que es fonamenta en l'es-
forç transformador d'una societat instal·lada 
en una deriva que no ens agrada, on s’ante-
posa, sense cap escrúpol, el benefici particu-
lar als  interessos de la comunitat.  

No tenim altre compromís que el de les nos-
tres entitats, ni cap altre camp de treball que 
la lluita contra les desigualtats i l’exclusió. La 
nostra responsabilitat fonamentada en les 
finalitats i missions de les nostres entitats 
ens obliga a treballar per la transformació so-
cial i a avaluar els nostres resultats en la me-
sura que reflecteixin si els homes i les dones 
del nostre entorn poden viure dignament en 
una comunitat més justa, sostenible i so-
lidària.   
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Nom i cognoms
Albert Rosa 
Belén Blanco
Carme Calafat Siquier
Gerardo Tiradani Callejas
Javier Bonomi
Laura marino Avella
Maria José Garcia Ortega
Mercè Aranda Recasens
Miquel Àngel Aragón
Monica Gibanel
Nuria Salas
Olivia González Fernández
Pepa Muñoz
Rosa Armengol 
Rosa Maria Dumenjo Marti
Salvador Carrasco
Thais Lloret Veciana
Xabier Ballesteros Olazabal
Xavi Casanovas

Entitat o grup de recerca
Fundació Astres 
Sociosanitario
ABD
APROAPE
Fedelatina
Generalitat de Catalunya
Casal dels Infants
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Consell d'Associacions de Barcelona
Casal dels Infants
ABD
Ajuntament de Collbató
Grup Cooperatiu TEB
AACIC
Fundació per la Diversitat
Fundesplai
La Colaboradora Barcelona
Serveis Socials Bàsics, Aj. Barcelona
Cristianisme i Justícia
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I. Persones inscrites als grups

Grup de treball Comunitat
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Grup de treball Administració Pública

Nom i cognoms
Àgata Gelpi i LLuch
Agnès Rotger Dunyó
Aina Perelló Bratescu
Anna Brescó i Augé
Antoni Valero Morera
Celso Loureiro Lamas
Elisenda Xifre i Camps
Esther Limón Ramírez
Herrera Pujol
Jordi Tarradellas i Codina
Juan Gerardo Sánchez González
Júlia Montserrat Codorniu
Marina Sánchez Casanovas
Marta Fonseca Granizo
Marta Nomen Brotons
Nuria Llopis Roca
Patricia Bosch Garcia
Pia Ferrer i Jeremias
Raul Moreno Montaña
Sónia Guerra López 
Teresa Roigé
Toni Garin 
Víctor García
Pilar Nuñez Nerin

Entitat o grup de recerca
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Badalona
APS PAMEM
Generalitat de Catalunya
Ajuntament Tarragona IMSS
Cultura Social Associació
Suara Cooperativa
ICS
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Mataró 
Ajuntament de Mataró
CEES
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Grup 33
Departament de Justícia
Fundació Salut i Comunitat
Departament de Treball
Grup Parlamentari Socialista al Parlament
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Programa Làbora
Fundació Salut i Comunitat
Suport Associatiu
Intress
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Nom i cognoms
Agnès Pàmies
Albert Parés
Ana Marin
Andrea Valls Tomas
Angels Cobo i Puig
Anna Ricart Laurans
Anna Sastre
Anna tomas
David Monllau
Eulàlia Mas Conde
Eva Maria Campabadal Prats
Fernando Díaz
Francina Alsina Canudas
Gemma Altell Albajes
Gisela Torns Payà
Ingrid de la Rosa San Román
Isabel Sanz Alonso
Jesus Delgado
Jordi Balot Toldrà
Jordi Lichtenstein Tiviroli
Jordina Mora
José Antonio Ruiz Montes
José Luis Buenache Catalán
Josep Maria Lluch Roca
Laia Grabulosa i Descals
Lluc Martí Pe
Llucià Torras Gubianas
Lluis Rissech
Lluís Toledano i Gaju

Entitat o grup de recerca
Casal dels Infants
Associació Noves Vies
Nexe Fundació
Fundacio salut i Comunitat
Suara Serveis SCCL
Ajuntament St Sadurní d’Anoia
Adesco
Fundacio Els Tres Turons
Fundació Comtal
FCVS
Intress
Càritas Diocesana de Barcelona
FCVS
Fundació Salut i Comunitat
Ajuntament de Badalona
Dincat
Administració pública
Administrador universitari
Fundació Joan Salvador Gavina
Expert
Intress
Fundesplai
Associació SIENA
Fundació Acollida i Esperança
La Confederació
Fundació Catalunya Voluntària
Acció Solidària contra l'atur
Fundació Torras de Beà
Consultor

Grup de treball Tercer Sector Social
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Nom i cognoms
Lorenzo González
Luis Suarez Lopez
Maite Tudela Marí
Maria Rosa Monreal
Marta Obdúlia Gómez
Marta Pulgar
Mireia Montaner
Miren Ainara
Mònica Sabata
Natalia Valenzuela
Núria Valls Carol
Pilar Millán Iglesias
Ramon Nicolau Nos
RAQUEL LEON MAYOL
Raquel Ortega Clotet
Rosa Romeu Tarragona
Sara Gonzalez
Sara Pérez Arroyo
Sonia Fuertes
Sònia Pau Cortada
Teresa Aragonès Viñes
Victoria Mir Labalsa
Xavier Puig Santularia

Entitat o grup de recerca
Iniciatives Solidàries
Ceps Projectes Socials
Fundació Salut i Comunitat
CEESC
Federació ECOM
Arrels Fundació
Social.sic
Fundació Comtal
FOCIR
Fundació IRES
Fundesplai
Creu Roja a Catalunya
Fundació APIP-ACAM
Barabara Educacio SCCL
Casal dels Infants
FUNDESPLAI
TuuuLibreria
AEES Dincat
Fundació Salut i Comunitat 
Diari El Punt Avui
Autònoma
Institut Català de la Salut
Associació CEPS
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II. Convocatòria de la jornada



El grup de treball sobre l’articulació del tercer sector social es crea l’any 2010 en el si d’ECAS 
amb la voluntat d’iniciar un procés de reflexió  sobre l’articulació del tercer sector en el context 
social actual.  

Com a conclusió es dóna resposta a la pregunta ‘Què hem de fer com a sector?’

Es podrien apuntar tres nivells de propostes:

1. Accions posteriors al tancament del document

- Presentació del document a les juntes de la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Confedera-
ció i altres federacions que ho desitgin, i recollir aportacions.

- Fer debats oberts amb persones de les entitats per aprofundir en cadascuna de les funcions 
o sobre les qüestions o reptes que han quedat pendents.

- Tancada una primera versió del document, es podria convocar una jornada de presentació 
pública i debat obert al sector.

- Dedicar una part del proper Congrés del Tercer Sector Social a tractar el tema de l’articula-
ció de forma àmplia.

- Concretar criteris de millora de l’articulació dins de cada funció.

2. Accions o elements a implementar al sector a curt o mitjà termini

- Recull de bones pràctiques al voltant de les diferents funcions.

- Clarificar i delimitar les funcions de la Taula d’entitats del Tercer Sector i de La Confederació.

- Clarificació de rols de cada nivell, concretant-los en la realitat del sector.
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III. Conclusions dels treballs previs sobre 
l’articulació del Tercer Sector Social



- Fer un mapa d’organitzacions o persones amb expertesa en cadascuna de les funcions.

- Constituir un observatori que fos avaluador de les polítiques socials.

- Acords amb les universitats per fer recerques que ens interessin com a sector.

- Definir alguna eina o instrument que permeti prendre decisions a les entitats de 2n o 3r ni-
vell, buscant el màxim consens en els seus nivells inferiors.

3. Com ens imaginem el sector articulat? Escenaris de futur als quals aspirem a llarg 
termini

- Fer un treball de prospectiva de futur concretant diferents escenaris possibles i prenent deci-
sions al respecte.

- Concreció de model o models d’articulació que ens permetin consolidar i avançar com a 
sector.

- Introduir elements de treball sobre l’articulació en el Pla de Suport o en els Plans Estratègics 
de les organitzacions, especialment de 2n i 3r nivell.
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IV. Nota de premsa
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