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Nota de premsa 
 

El Tercer Sector Social de Catalunya celebra 20 anys 

d’associacionisme empresarial  
 

 La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya – La 

Confederació - celebra el seu 20è aniversari a Palau Robert de Barcelona. 

 

 Entitats i representants polítics destaquen el rol de La Confederació com a 

instrument clau per enfortir el sector no lucratiu de serveis a les persones. 

Barcelona, 3 de maig de 2017 - La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de 

Catalunya - La Confederació - ha celebrat avui el seu 20è aniversari amb l’acte “20 anys 

d'associacionisme empresarial al Tercer Sector Social de Catalunya: passat, present i 

futur”. 

Joan Segarra, President de La Confederació ha obert l’acte destacant el rol La 

Confederació en els seus 20 anys de vida, contribuint al procés d'articulació i construcció del 

què és avui el Tercer Sector Social al nostre país: “un agent social i econòmic reconegut , 

estructurat, amb capacitat d'incidència i de transformació social”. Igualment ha reivindicat el 

sector com a aliat estratègic de l’Administració Pública en la provisió de serveis d’atenció a 

les persones i ha reclamat davant els representant institucionals un nou marc de 

col·laboració públic-social que garanteixi la qualitat dels serveis i la reinversió del beneficis 

des de la no lucrativitat. 

Per la seva banda, l’Hble. Sra. Neus Munté, Consellera de la Presidència de la 

Generalitat de Catalunya ha felicitat a La Confederació per la seva trajectòria i 

contribució a l’estructuració del Tercer Sector Social, un sector d’activitat econòmica 

rellevant i estratègic per la cohesió social del país.  

Durant l’acte, s’ha posat en valor l’aportació de La Confederació al reconeixement del Tercer 

Sector Social com a sector generador d’activitat econòmica i ocupació; fomentant la 

regulació del marc de relacions laborals amb la signatura de 7 convenis col·lectius 

sectorials; reclamant un millor finançament del sistema de serveis socials; incidint política i 

socialment  per la defensa d’un model de concertació i contractació pública que garanteixi la 

qualitat dels serveis i el màxim retorn social; fomentant la formació contínua dels 

professionals del sector i potenciant al màxim el capital humà de les organitzacions; 

millorant la competitivitat empresarial del Tercer Sector Social, i generant  espais de reflexió, 

d’intercanvi de bones pràctiques, de millora contínua i de construcció col·lectiva de 

coneixement. 
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La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les 

entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que 

presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. En el seu conjunt agrupa prop de 

1.200 organitzacions que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en 

diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció 

domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i 

altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la 

gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres (www.laconfederacio.org)  
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