
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

 
La Taula del Tercer Sector demana als governs que 

prioritzin la lluita contra la pobresa 

 

Àngels Guiteras: “Catalunya serà social o no serà” 

 

Barcelona, 17 d’octubre de 2012.- La Taula del Tercer Sector ha organitzat aquesta 

tarda un acte institucional en motiu del Dia Internacional contra la pobresa. L’acte 

s’ha celebrat al Centre Moral i Cultural del Poble Nou i hi ha assistit unes 300 

persones del món polític i social del país. A l’acte hi ha intervingut la presidenta de 

la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, el conseller de Benestar Social i Família, 

Josep Lluís Cleries i l’alcalde d eBarcelona Xavier Trias. L’acte ha estat presentat pel 

periodista Jaume Barberà. 

 

Durant la seva intervenció, Guiteras ha demanat als governs que “necessitem ser 

un país que es fa fort lluitant contra la pobresa i les desigualtats” i els ha demanat 

que: 

 

-S’oposin a les polítiques antisocials de l’Unió Europea i siguin critiques amb tots els 

governs que les acaten, sense manifestar explícitament el seu desacord, i fer palesà 

la seva oposició.  

 

- Unes institucions, que donin prioritat i estabilitat a la política social, i la situïn en 

els mateixos nivells que la mitja dels països de l’Unió Europea. I això passa per que 

els ingressos fiscals sobre PIB passin del 32% actual al 44%  de la mitja de l’Unió 

Europea dels 15, i cal fer-ho de manera equitativa es a dir perseguint al frau, i fent 

pagar més a les rentes més altes. 

 

- Que el seu funcionament institucional sigui objectiu, fiable, previsible i equitatiu, 

perquè generin confiança en la societat civil i contribueixin el seu enfortiment, i 

potenciïn que la ciutadania assumeixi la seva responsabilitat pública i el seu 

compromís cívic.  



 

En vistes a les eleccions del proper 25-N al parlament de Catalunya, Guiteras ha 

anunciat que “per estar a l’alçada en la cruïlla històrica i política que estem vivint,  

les entitats socials, a través de la Taula del Tercer Sector, posarem a disposició dels 

partits polítics catalans, en els propers dies, un seguit de mesures i propostes per 

reconduir aquesta situació de creixent pobresa i poder construir una Catalunya més 

social i justa. Catalunya, serà social o no serà”. 

 

Guiteras també ha lamentat que “no ens podem permetre més aquesta situació i 

veure com els nostres actius i el nostre país va “socialment enrere’”. 

 

Per la seva banda, el conseller Cleries ha ressaltat que “els drets nacionals i els 

drets socials caminen alhora" i perquè “el consens al voltant del Pacte contra la 

pobresa facilitarà la continuïtat del procés en la propera legislatura”. 

 

Durant la seva intervenció, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias ha apostat perquè 

els valors i la ma manera d’actuar del Tercer Sector es traslladin a la ciutadania per 

sortir més enfortits de la crisi. Trias ha defensat que “la cultura, la sanitat i el 

benestar no només són despesa”. 

 

Tant el conseller com l’alcalde han lloat la feina de les entitats socials en un 

moment de crisi econòmica. 

 

 

 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització 

constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En 

formen part 31 federacions i agrupacions que representen prop de 4.000 entitats 

no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social. 

 

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no 

lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector 

inclou 7.500 entitats, representa un 2,8% del PIB, compta amb 245.000 voluntaris, 

dóna feina a 100.000 persones i presta serveis a 1,7 milions de persones. 

 

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a contactar amb: 

 

Rai Barba 

Taula del Tercer Sector 

678 524 650 / 93 310 57 07  

comunicacio@tercersector.cat 

www.tercersector.cat 

mailto:comunicacio@tercersector.cat
http://www.tercersector.cat/


Segueix-nos a: 

 Facebook: facebook.com/tercersector.cat 

i Twitter: @taula3sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


