
ÀNGELS GUITERAS
«El tercer sector és imprescindible 
per afrontar les conseqüències 
socials de la crisi»

«Nosaltres ens ocuparem que el 
debat independentista no tapi en 
campanya el debat social»

La presidenta de la Taula del Tercer Sector demana no reduir més la despesa social

Guiteras defensa l’acció de  
les entitats per pal·liar la crisi

TONI SUST
BARCELONA

L
a presidenta de la Taula del 
Tercer Sector, Àngels Guite-
ras, va afirmar ahir al Fò-
rum Primera Plan@ que l’ac-

ció de les entitats socials serà «im-
prescindible» per combatre les 
conseqüències socials que la crisi 
econòmica ha provocat. Guiteras va 
advertir que no es tracta només de 
problemes estrictament econòmics, 
i va al·ludir a la forma com en èpo-
ques anteriors es va caminar cap a la 
recessió, en bona part com a resultat 
de l’absència de determinats valors. 
Com a exemple, va recordar que en-
tre els anys 80 i el 2008 les empreses 
van reinvertir un 40% dels beneficis 
i van repartir la resta. En contrast, 
l’anomenat tercer sector, va preci-
sar, «reinverteix el 100% dels seus be-
neficis».

PUJADA D’IMPOSTOS / «El nostre gran 
repte és treballar en xarxa per donar 
respostes globals i reduir costos mit-
jançant l’economia d’escala», va 
afirmar Guiteras, que va apostar per 
la «internacionalització» de les enti-
tats socials. També va recordar el 
mal moment que viuen les entitats 
socials que treballen a Catalunya i 
les que cooperen en altres països. 
Per a obtenir recursos, va advocar 
per elevar el percentatge mitjà d’im-
post sobre la renda, del 32%, mitja-
na espanyola, al 44%, l’europea. La 
Taula agrupa 31 federacions que, al 
seu torn, serveixen de marc a 4.000 
entitats socials. La seva activitat to-
tal suposa el 3% del PIB, va explicar 
Guiteras, que, no obstant, va adme-
tre que el tercer sector té una marca 
«amb molt potencial però no gaire 
visible. Intentarem arribar millor a 
la gent».
 La presidenta de la federació de 

tàries a garantir no només la solvèn-
cia tècnica i econò-
mica sinó també la 
social. H

federacions es va mostrar contun-
dent a l’abordar la possibilitat que 
l’independentisme, centre del debat 
polític català des de la manifestació 
de la Diada, acabi eclipsant el debat 
social, en especial durant la campa-
nya electoral: «Som aquí per evitar-
ho», va replicar Guiteras.
 La presidenta de la Taula va abor-
dar el polèmic impagament per part 
de la Generalitat del concert social 
el mes de juliol passat, i va recordar 
que el conseller de Benestar Social, 
Josep Lluís Cleries, es va comprome-

tre que els pagaments es facin abans 
de final d’any. Unes hores després, 
va transcendir un nou impagament 
dels concerts, en el camp social, edu-
catiu i sanitari, de quantitats que ha-
vien d’haver-se satisfet el 30 de se-
tembre.

RESPONSABILITAT SOCIAL / Guiteras va 
fer una proposta plantejada per eli-
minar males pràctiques empresari-
als: va advocar perquè els contrac-
tes públics incloguin condicions 
que obliguin les empreses adjudica-

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil  
o a e-periodico.cat 

DANNY CAMINAL

El director d’EL 
PERIÓDICO, Enric 
Hernàndez, i Àngels 
Guiteras, ahir.

«El Tercer Sector té la seva pròpia 
manera de protestar. Hi ha mol-
tes maneres de reivindicar i de 
pressionar l’Administració. Les 
entitats socials necessiten pre-
visió i planificació en els paga-
ments que corresponen a l’Admi-
nistració per poder gestionar de 
manera viable les seves organit-
zacions. Tant el Govern de la Ge-
neralitat com el conseller de Ben-
estar Social, Josep Lluís Cleries, 
s’han compromès a fer efectiu el 
pagament corresponent al con-
cert de juliol abans que s’acabi 
aquest any».

web
Les preguntes de la@

¿Les entitats 
protestaran pel no 
pagament del juliol? 
JOAN FERNÁNDEZ (CORNELLÀ)

«La despesa que s’ha fet en l’ope-
ració de rescat dels bancs ha d’es-
tar condicionada al fet que hi ha-
gi una inversió en les polítiques 
socials. No podem, per un costat, 
gastar tants diners en aquest ti-
pus de rescats i, al mateix temps, 
patir tantes dificultats per acon-
seguir recursos que resulten im-
prescindibles per millorar el ben-
estar de les persones. Pel que fa a 
la dació en pagament i la inicia-
tiva legislativa popular en favor 
seu, que la Taula del Tercer Sec-
tor recolza, confiem a sumar més 
firmes i també que s’aconseguei-
xi una sensibilització més gran 
d’aquesta via i de la dels lloguers 
socials». 

EDUARD PÉREZ (L’HOSPITALET)

¿Com veu el rescat 
bancari? ¿I la ILP 
de la dació?

«Des de la seva creació, el 2003, 
la Taula del Tercer Sector ha es-
tat pendent d’ocupar-se d’incidir 
en la política a favor de les políti-
ques socials. Ens preocupem de 
les perspectives polítiques i par-
lem amb els partits. Aquesta set-
mana ens hem reunit les 31 fede-
racions d’entitats que integren la 
Taula per posar en comú i deter-
minar quines són les prioritats 
que hem de defensar en el camp 
polític. Amb vista a les eleccions 
autonòmiques del 25 de novem-
bre i a la gestió del Govern que go-
verni després, el nostre objectiu 
és que la despesa en política soci-
al no baixi».

TERESA GARCÍA (BARCELONA)

Vénen eleccions. 
¿Què n’espera dels 
partits catalans?
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TERESA CRESPO
Presidenta d’ECAS

«Guiteras destaca 
la racionalitat i 
l’esperança del sector. 
Però m’ha faltat la 
concreció 
d’alternatives de futur»

JOSEP LLUÍS CLERIES
Conseller de Benestar Social

«El Tercer Sector és un 
gran exponent del valor 
del compromís. 
Generalitat i entitats 
multipliquem forces 
davant la vulnerabilitat»

l’opinió dels assistents

JOAQUIM BALSERA
Alcalde de Gavà

«Un discurs ple de 
racionalitat i 
d’esperança. Des del 
compromís s’ha de 
treballar amb el sector 
per la cohesió social»

RAMON VILA
Director Acció Social F. Pimec

«Els empresaris i els 
autònoms que s’han 
quedat sense feina, 
80.000 a Catalunya, 
també són exclosos 
laborals i socials»

JOSEP ESCARTÍN
Síndic de Greuges de Sabadell

«Hem escoltat la veu 
dels que no en tenen,  
de la gent que pateix en 
pròpia pell una manera 
vergonyosa de sortir de 
la crisi»


