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  II El contex

Un llarg període de creixement  

-El Tercer Sector i el Tercer Sector Social han viscut dues dècades de 
creixement que estava portant a reptes de consolidació i estabilització. 

-El creixement ha dotat el sector de més visibilitat, dimensió i presència 
social, conferides per l’aportació del valor social i comunitari que li són 
propis. 

-El desenvolupament del sector ha implicat un nou grau de complexitat a 
les entitats que ha fet necessària la incorporació d’eines específiques de 
gestió i funcionament organitzatiu, i la necessitat de nous perfils 
professionals que el sector no havia requerit fins llavors. 

-El Tercer Sector Social ha guanyat reconeixement com un actor social 
rellevant i legítim, tot i que encara s’ha d’avançar més. 

-La crisi ha posat sobre la taula noves necessitats social a les quals 
respondre, al temps que ha provocat una disminució dels recursos. 

 

La situació actual 

-L’arribada de la crisi ha comportat noves prioritats i necessitats socials 
sobre les quals treballar, però no s’ha correspost a un augment de recursos 
financers. 

-La nova situació està afectant tots els àmbits d’actuació del Tercer Sector 
Social, però sobretot les entitats que actuen en els sectors més afectats 
per la crisi econòmica: inserció social i laboral, quart món i pobresa, 
joventut i infància i immigració. 

-Hi ha la necessitat de prioritzar les activitats i els col·lectius més 
directament vinculats amb la missió i raó de ser. 

-Les entitats que pateixen més tensions són les que a l’arribada de la crisi 
es trobaven en un procés de diversificació i creixement.  

-Les organitzacions participants en els grups de discussió han expressat la 
voluntat de millorar el seu funcionament i gestió, enfortir l’estructura 
financera i la gestió econòmica. Altres reptes que es destaquen són la 
necessitat d’augmentar la col·laboració entre entitatsi aportar creativitat i 
innovació. 



  El contextII

Reptes en un entorn de crisi 

-Prioritzar i escollir els principals camps d’actuació d’acord amb la missió i 
raó de ser. 

-Afrontar la limitació de recursos i les dificultats financeres. 

-Reforçar el treball en xarxa entre les entitats. 

-Donar visibilitat a les noves necessitats socials mitjançant la incidència 
política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  III Les persones

La rellevància de les persones al Tercer Sector Social 

-A les entitats socials hi conviuen una varietat de col·lectius amb diverses 
motivacions i capacitats. Aquestes s’han de saber gestionar i implicar en el 
treball per a un objectiu comú.   

-La missió és el principal element de cohesió d’aquestes persones. 

-La base social de les entitats comprèn no tan sols les persones sòcies sinó 
tots els col·lectius que s’hi involucren: les persones que hi col·laboren de 
forma econòmica, les que hi treballen de manera voluntària o remunerada, 
les persones destinatàries... 

-Disposar d’una base social activa i participativa és clau en el treball de les 
entitats per a la transformació social. 

-La implicació de la base social també ajuda a avançar en la viabilitat 
econòmica, augmenta la legitimitat de les organitzacions, l’efectivitat a 
l’hora de fer incidència política i la visibilitat social. 

 

Les persones destinatàries 

-La situació actual ha comportat un augment de la vulnerabilitat de les 
famílies i un canvi en les necessitats de les persones destinatàries; canvis 
als quals les entitats s’han d’adaptar. 

-L’entrada de nous col·lectius amb risc d’exclusió pot comportar una 
disminució d’oportunitats i d’atenció social als col·lectius en què s’havien 
centrat les entitats en els últims anys, i per tant augmentar el risc de 
fragmentació social.  

-Moltes famílies tenen menys capacitat per accedir a serveis que 
requereixen certa implicació econòmica i als quals fins ara estaven accedint 
(per exemple, casals d’estiu, serveis per a gent gran...).  

-L’augment de les necessitats socials propicia que les persones 
destinatàries s’impliquin en l’activitat de les entitats. Això repercuteix de 
forma positiva en la tasca de transformació social de les organitzacions 
socials. 



  III Les persones

Les persones sòcies i col·laboradores 

-El compromís econòmic de les persones sòcies i col·laboradores permet 
garantir la independència i sostenibilitat de les organitzacions, així com la 
capacitat d’aquestes per decidir com afrontar la seva missió.  

-Les entitats han de saber potenciar i diversificar aquests tipus de 
col·laboracions. Per exemple, a través de la comunicació, la segmentació o 
la involucració en activitats. 

-Desenvolupar la participació de les persones que col·laboren i/o són sòcies 
de les entitats és una forma d’avançar en la tasca de transformació social 
que promouen les organitzacions socials. 

 

El voluntariat 

-Les persones voluntàries generen dinamisme dins les entitats i 
contribueixen a fer arrelar la missió de l’organització en la societat. 

-Mantenir un voluntariat actiu i motivat implica la dedicació de recursos de 
temps i gestió per part de les entitats.  

-S’han diversificat els perfils de persones que s’impliquen en les entitats de 
forma voluntària. A part dels perfils tradicionals s’han incorporat homes 
adults, persones prejubilades, aturades i nouvingudes.  

-Les entitats tenen el repte de comprendre les diferents necessitats dels 
nous col·lectius que s’hi aproximen, adaptar-s’hi i saber vincular-los a les 
seves activitats.  

-També cal saber involucrar els perfils tradicionals (joves, dones...) que 
han evolucionat junt amb la societat i presenten noves necessitats i 
maneres de treballar. 

-Es reclama que els òrgans de govern tinguin un paper actiu dins les 
entitats i compleixin amb la funció d’aportar una visió estratègica en el si 
de les entitats. Es plantegen reptes en la comunicació, renovació i augment 
de la diversitat d’aquests equips. 



 
III Les persones

L’equip remunerat 

-El creixement del sector durant les dues darreres dècades ha permès que 
es pugui desenvolupar una trajectòria professional en el Tercer Sector 
Social.  

-La incorporació de persones remunerades als equips de treball ha permès 
millorar la qualitat de les activitats que presten les entitats i complementar 
el rol de les persones voluntàries. 

-El sector estava immers en la construcció d’un marc laboral propi i de 
millora de les condicions laborals, però el context econòmic ha frenat el seu 
desenvolupament. 

-Les entitats tenen el repte d’implicar aquestes persones en la seva missió i 
transmetre’ls els valors, en un exercici de transformació social. 

 

Reptes en la gestió i el desenvolupament de les 
persones 

-Augmentar la implicació de la base social de lesorganitzacions en la missió 
i els valors de l’organització  

-Integrar els nous perfils de voluntariat  

-Millorar el funcionament dels òrgans de govern  

-Oferir carreres professionals atractives  

-Desenvolupar un marc de relacions laborals específic delTercer Sector 
Social 

 



  IV Les organitzacions i les seves activitats

Valors i aportació del Tercer Sector Social 

-Quan les entitats són capaces de definir, expressar els valors i la missió i 
fer que siguin compartits per tots els col·lectius que la formen estan duent 
a terme una tasca de transformació tant de les persones involucrades com 
de la societat en general. 

-El Tercer Sector Social contribueix a la millora social i de la convivència. 
Actua com a pont entre individus i administracions. Afavoreix la creació de 
capital social i millora la cohesió social. 

-La missió és el motor i l’eix sobre el qual gira tota l’organització. Les 
activitats que duen a terme les entitats, així com els serveis, persones, 
qüestions econòmiques i financeres, comunicació... estan influïdes per la 
missió i encaminades al seu compliment. 

 

L’acció social i la prestació de serveis 

-La prestació de serveis i l’acció social són el mitjà a través del qual es 
compleix la missió de les entitats, al mateix temps que permeten concretar 
la voluntat de transformació social en accions tangibles, estructurar, 
visibilitzar tasques i, en definitiva, capacitar per a la detecció de noves 
necessitats socials. 

-Reflexionar estratègicament sobre per què i com es presten serveis 
permet situar-los al lloc que els pertoca dins les organitzacions. 

-En la prestació de serveis el Tercer Sector Social aporta un valor afegit 
basat en el compromís, la proximitat, la vocació i el tracte personalitzat. 

-Les empreses mercantils han entrat amb força en l’àmbit dels serveis a les 
persones. És un fet que ha comportat tensions en les entitats del sector 
social, que es troben competint amb actors centrats en la lògica del 
benefici i orientats a l’optimització de costos. 

-En un escenari de lliure mercat on només condiciona el preu a l’hora de 
prestar un servei determinat, hi ha el perill que les entitats d’acció social 
quedin relegades a aquelles àrees menys rendibles, sense capacitat de 
competir. 

-La inclusió de clàusules socials en la contractació pública suposa el 
reconeixement de l’Administració pública a les entitats del Tercer Sector 
Social com a principals aliats en la prestació de serveis a les persones.  

-Cada vegada es fa més evident la implicació conjunta d’entitats socials i 
Administració pública a l’hora de dissenyar i impulsar serveis, de forma que 
la prestació és més eficient i es realitza des de la coordinació. 



ooo IV Les organitzacions i les seves activitats

La incidència política 

-La incidència política ha guanyat pes dins de les organitzacions. Cada 
vegada més entitats l’adopten com a objectiu estratègic, està més 
estructurada i més connectada amb la missió de les entitats. 

-Les entitats es troben amb el repte de gestionar l’equilibri entre prestar 
serveis i realitzar incidència política.  

-Moltes entitats de segon i tercer nivell centren els seus esforços en fer 
incidència política en els temes més propers a les organitzacions que 
representen. A aquestes entitats se’ls reconeix més fàcilment la legitimitat 
per a realitzar incidència i no tenen la dificultat de gestionar aquesta 
activitat amb la prestació de serveis.  

-Cal fer evident la participació de les entitats en els espais de decisió 
política per tal que siguin reconegudes com a interlocutors de ple dret per 
als temes propis del sector. D’altra banda, la incidència política és una 
activitat clau per a evitar la retallada dels drets socials. 

-Segons les entitats, el reconeixement dels drets socials i el finançament 
són els temes que més marcaran l’agenda de la incidència política dels 
propers anys. 

 

Gestió i funcionament de les entitats 

-El creixement de les entitats socials ha propiciat la progressiva 
incorporació de la gestió organitzativa. Algunes d’aquestes eines s’han 
aprofitat d’altres sectors, algunes s’han adaptat a la pròpia realitat i valors 
del sector, i d’altres s’han hagut de crear de forma específica.  

-Dins les entitats també s’ha donat un procés de professionalització. S’hi 
han incorporat persones que fins llavors havien estat allunyades del sector; 
la qual cosa ha comportat el repte de transmetre’ls els valors propis del 
sector i implicar-los en la missió.  

-Fruit del context actual moltes organitzacions es troben amb la necessitat 
de realitzar una reflexió estratègica que els permeti tenir una visió clara 
sobre quina és la seva raó de ser, quina activitat és prioritària i quina és la 
seva projecció de futur, per tal de poder fer els passos necessaris per a 
dirigir-s’hi.  

-La transparència i la rendició de comptes s’estan incorporant en el 
funcionament de les entitats, com a eines que permeten construir 
confiança social i comunicar els valors i activitats que realitzen. No obstant, 
cal avançar en l’establiment de processos sistematitzats que ajudin a 
transmetre la informació als diferents col·lectius de l’organització.  



  IV Les organitzacions i les seves acivitats

-Mesurar l’impacte que les accions realitzades per les entitats socials tenen 
sobre la societat continua essent un repte a desenvolupar. 

 

L’estructura econòmica i financera  

-El finançament preocupa les organitzacions socials. La disminució en el 
finançament, tant públic com privat, afecta a la continuïtat de projectes 
actuals i a l’adjudicació de noves línies d’actuació. Alhora, les entitats estan 
patint el retard en els pagaments de l’Administració. 

-Les organitzacions socials tenen la necessitat de replantejar fórmules de 
gestió econòmica i financera que els permetin aconseguir una major 
solidesa. Per exemple, cal passar de la gestió per comptes d’explotació a la 
gestió per balanços, o treballar per la patrimonialització de les entitats. 

-Malgrat que el finançament públic representi, de mitjana, la meitat del 
pressupost que mouen les entitats, hi ha una forta dependència d’aquesta 
modalitat d’ingressos. Cal avançar en el pas a fórmules de finançament 
més estables, com convenis pluriennals, contractes o concerts. 

-Cal avançar en la diversificació del finançament. Les opcions de banca 
ètica i cofinançament prenen força en la provisió de recursos. Tanmateix, 
les entitats comencen a realitzar activitats que, a partir d’implicar la base 
social, permeten aconseguir cert finançament. 

 

Reptes organitzatius 

-Enfortir l’estructura econòmica i financera de les entitats del Tercer Sector 
Social 

-Apostar per incorporar criteris de gestió, per millorar l’eficàcia i l’eficiència 
de les entitats  

-Mesurar l’impacte i evidenciar el valor afegit del sector 

-Impulsar la cultura de la transparència i la rendició decomptes 

 



ooo V Les relacions

L’estructuració i vertebració del Tercer Sector Social  

-S’ha avançat de forma notable en el procés d’estructuració i vertebració 
de les entitats socials: s’ha desenvolupat la col·laboració entre entitats de 
base, s’ha potenciat el treball en xarxa i s’han consolidat organitzacions de 
segon i tercer nivell. 

-L’escenari actual demana l’establiment d’aliances i la potenciació 
d’estructures de segon i tercer grau. La col·laboració entre les entitats 
socials permet compartir costos i maximitzar la capacitat per a mantenir les 
activitats i la qualitat amb què es realitzen. 

-Les organitzacions de segon i tercer nivell faciliten la col·laboració entre 
entitats i afavoreixen el manteniment de la cobertura dels serveis, la 
proximitat a les persones destinatàries i la diversitat d’entitats del territori. 

-La vertebració de les coordinadores, federacions i xarxes permet crear un 
discurs col·lectiu que possibilita que el Tercer Sector Social pugui 
interaccionar al màxim nivell polític. 

 

El Tercer Sector Social i l’Administració pública 

-El Tercer Sector Social i l’Administració pública comparteixen la 
preocupació pels afers públics. El reconeixement mutu d’ambdós actors 
com a responsables dels afers socials, així com l’establiment d’una relació 
de mútua confiança i col·laboració és clau per donar resposta de les 
necessitats socials. 

-L’avenç cap a una relació de coresponsabilitat construïda des de rols clars i 
definits, des del reconeixement mutu i des d’unes relacions de confiança i 
transparència passa per la millora aspectes com: la simplificació de 
processos i la reducció de tràmits burocràtics, el treball des del partenariat, 
la consideració de l’aportació del valor social, l’estabilitat del finançament i 
l’afavoriment de la diversificació de les fonts d’ingressos, el reconeixement 
del Tercer Sector Social com a agent social o la participació del sector en 
els òrgans consultius. 

-El Tercer Sector Social actua com a multiplicador dels efectes que tenen 
els recursos públics: el finançament privat que reben les entitats socials 
complementa la dedicació econòmica de l'Administració pública a l’acció 
social. 



ooo V  Conclusions i perspectives 

 

La relació amb l’empresa 

-El Tercer Sector Social i el món empresarial han de superar els estereotips 
que tradicionalment els han allunyat i passar a reconèixer-se com a actors 
socials rellevants.  

-L’evolució cap a la responsabilitat social corporativa per part de les 
empreses i la consolidació del Tercer Sector Social com a agent social 
rellevant situen aquests dos actors en un bon moment per a l’apropament i 
el reconeixement de l’aportació de valor mutu. 

-L’aproximació del sector i l’àmbit mercantil s’ha de concretar amb l’avenç 
cap a relacions estratègiques basades en el coneixement, la confiança i el 
benefici mutu. 

 

Reptes en l’àmbit relacional 

-Impulsar la col·laboració entre entitats  

-Consolidar les estructures de segon i tercer nivell  

-Evolucionar les relacions amb l’Administració pública,amb un enfocament 
de confiança  

-Construir ponts de relació amb l’empresa privada 

 


