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F
a unes quantes set-
manes ha vist la 
llum l’Anuari 2013 
del Tercer Sector Soci-
al, una eina que ens 
ha de permetre a 
les entitats socials 

del país quantificar el sector: saber 
quants som, qui som, com ho fem, 
per a qui ho fem, amb quin finan-
çament comptem... i cap a on po-
dem anar.
 Les entitats socials que atenem 
més de dos milions de catalans 
hem vist com ha baixat el finan-
çament públic destinat a les nos-
tres accions, però alhora hem gua-
nyat complicitat ciutadana. Avui 
en dia comptem amb la complici-
tat de 300.000 voluntaris i volun-
tàries i, dia a dia, aconseguim tenir 
més presència pública i més visibi-
litat. 
 L’Anuari 2013 del Tercer Sector Soci-
al posa de manifest que les entitats 
socials tenim una important relle-
vància per a la cohesió del país i al 
voltant de la nostra missió: la ver-
tebració de les entitats socials que 
treballem per avançar en drets so-
cials, per la igualtat i la qualitat de 
vida de les persones, sense exclusi-
ons.

Ciutadania activa
L’Anuari 2013 ens permet disposar 
d’una eina que resulta molt útil per 
explicar què representem i quina 
és la dimensió del nostre sector, i al-
hora per continuar impulsant-ne el 
reconeixement i la importància de 

prioritzar la inversió pública en po-
lítiques socials, de posar al centre 
les persones i de promoure la ciuta-
dania activa.
 Amb la publicació de l’anuari 
volem explicar a tothom qui som 
i com ho fem. El Tercer Sector té el 
paper d’enfortir la societat civil i la 
dimensió social de la democràcia. 
Som un actor referent clau a l’hora 
de transformar els individus en ciu-
tadans i articular l’esfera individu-
al amb la social. Fa falta, així doncs, 
avançar, no solament en la partici-
pació, sinó també en el compromís. 
Quan una persona s’implica en la 
societat i hi participa és quan els 
individus i els grups socials adqui-
reixen la verdadera quota de poder 
social i les persones poden experi-
mentar la seva verdadera capacitat 

de transformació social i de l’en-
torn en què es desenvolupen. 
 Cal entendre el Tercer Sector 
com la gran infraestructura orga-
nitzativa amb capacitat de generar 
cohesió i desenvolupament social i 
també democràtic que avui neces-
sitem d’una manera prioritària. 
És clar que el Tercer Sector aposta 
per l’apoderament de la societat ci-
vil organitzada i pel desenvolupa-
ment del compromís i la responsa-
bilitat social de la ciutadania. Ara 
bé, que ningú s’enganyi, això no 
significa, ni ho volem, una dismi-
nució del paper de l’Estat del ben-
estar ni tampoc un afebliment del 
protagonisme dels governs demo-
cràtics. Ben al contrari. El que de-
sitgem és una transformació del 
rol dels governs representatius de 
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la ciutadania i que els recursos pú-
blics invertits en polítiques soci-
als tinguin un impacte més decisiu 
i més d’acord amb les necessitats 
dels ciutadans.
 Això significa que cal deixar 
completament de banda la concep-
ció que segrega per un costat el sec-
tor públic i per un altre el sector 
privat i la iniciativa social i ciuta-
dana. Cal, doncs, parlar d’estratègi-
es compartides i desenvolupar pro-
grames i projectes en xarxa.
 Avui, més que mai i a tot Euro-
pa, hem d’establir unes relacions 
molt fortes entre els governs terri-
torials, és a dir regionals, i molt es-
pecialment amb els governs locals; 
ja que des de la proximitat podrem 
fer una aliança més forta i refermar 
la complicitat entre el Tercer Sec-
tor i els poders públics.

Aposta valenta
Des d’una aposta valenta i ambi-
ciosa per consolidar les polítiques 
de benestar i de manera conjunta, 
identificarem millor les necessitats 
socials, establirem una millor co-
operació i ampliarem el compro-
mís cívic i social de la ciutadania. 
Necessitem responsabilitat públi-
ca per enfortir la responsabilitat 
social. Des del Tercer Sector Soci-
al seguirem treballant per comba-
tre la pobresa, preservar la cohesió 
social, mantenir el nostre Estat del 
benestar i garantir els drets socials 
de tota la ciutadania, independent-
ment de la seva condició. 
 Som conscients de la responsa-
bilitat que tenim, i sabem que som 
un actor dins la nostra societat. 
Que podem i volem anar molt més 
lluny. Sense cohesió social és im-
possible afrontar la crisi. Sense co-
hesió social no és possible trobar 
nous camins per al desenvolupa-
ment econòmic i social.

El treball de les entitats del Tercer Sector no ha de significar que els governs perdin el protagonisme
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