PRESENTACIÓ ANUARI 2013 DEL TERCER SECTOR SOCIAL:

Les entitats socials catalanes atenen 430.000
persones més des de l’inici de la crisi
OBJECTIU ANUARI: En aquesta nova edició, l’estudi aprofundeix en l’impacte de la crisi i en el rol de
les entitats socials en aquest context. L’objectiu principal és identificar la situació de les organitzacions
socials davant de la realitat actual per tal de dibuixar les línies estratègiques de futur.
MOSTRA: Un total de 738 entitats han participat en l’elaboració de la publicació, mitjançant les dades i
la informació aportades a través de qüestionaris.
ANTECEDENTS: És la quarta vegada que es realitza un estudi panoràmic sobre el tercer sector social.
Les anteriors van ser el Llibre Blanc del Tercer Sector Civico-social (2003) i les edicions dels anuaris
2009 i 2011.
NOTA: Les dades publicades en l’Anuari 2013 corresponen a les dades de tancament de 2011. Les dades
de 2012 que s’aporten en algun apartat són provisionals.

Radiografia del Tercer Sector Social: idees clau
Les entitats socials catalanes atenen 430.000 persones més des de l’inici de la crisi
(de 2007 a 2011)
•

Persones ateses: 2.130.000 (+25%  430.000 persones).

•

Nombre d’entitats: 6.800 (- 9,4%).

•

Nombre persones voluntàries: 300.000 (+23%).

•

Nombre persones contractades: 102.000 (=).

•

Volum econòmic: 2,8% PIB català (=).

El Tercer Sector Social està format per Associacions,
Fundacions i Cooperatives d’iniciativa social:

L’àrea de Barcelona concentra quasi el 70% de totes les
entitats socials catalanes:

Els collectius destinataris i les activitats:

•

Les entitats de discapacitat contracten 1/3 dels treballadors i representen
1/3 de l’activitat l’econòmica del sector.

•

Les entitats d’infància i joves mobilitzen el 30% de tot el voluntariat social i
representen el 19% de les entitats del sector.

•

La meitat del voluntariat social collabora amb entitats d’infància i joves i en
l’àmbit de les malalties.

Nivell d’ocupació similar a 2007:
Malgrat que l’ocupació és
pràcticament igual que el
2007, el sector ha perdut
18.000 treballadors en els 2
últims anys.

Un 10% menys d’entitats:
El pressupost mig de les organitzacions socials és de 865.818€ - uns 100.000€
superior a la mitjana del 2007-, al temps que s’ha de tenir en compte que hi ha
hagut una reducció de prop del 10% en el nombre d’entitats. Les dades
suggereixen que s’està vivint un procés de concentració del tercer sector social.
Del total d’entitats que s’han dissolt o es mantenen inactives, el 44%
tenen com a principal collectiu destinatari les persones immigrades.

El finançament privat ha compensat la davallada del
finançament públic:
El volum econòmic total s’ha mantingut en nivells similars: el finançament privat ha
augmentat un 5% respecte de 2007, alhora que el públic ha baixat un 5%.

D’on prové aquest finançament?

Més complicitat social: augment de la solidaritat i més
persones voluntàries:
Al 2011, s’estima que gairebé 300.000 persones estaven fent voluntariat a les
entitats del Tercer Sector Social. Un 23% més que el 2007.
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Reptes de futur: idees clau:
•

Les entitats socials catalanes estan atenent a més persones amb uns
recursos similars als d’abans de l’inici de la crisi.

•

Continuar enfortint el Tercer Sector Social per tal de donar resposta a les
necessitats socials emergents.

•

El Tercer Sector Social juga un paper clau en la cohesió social en temps de
crisi.

•

La ciutadania està cada cop més implicada en el Tercer Sector Social. Però
s’ha de seguir treballant per aconseguir una major visibilitat del sector i la
complicitat de la ciutadania.

Per a més informació:
Rai Barba (Taula del Tercer Sector)-678.524.650–comunicacio@tercersector.cat
Rebeca Febrer (Observatori Tercer Sector)-625.02.24.25-comunicacio@obervatoritercersector.org

