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Les entitats del Tercer
Sector tornen a La Farga
El segon congrés d’ONG té com a eix central l’atenció a les persones
La Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya convoca els dies 26 i 27 de març
el seu segon congrés a La Farga. Després de l’èxit de la primera edició, celebrada l’any
2007 també a L’Hospitalet,
S
l’eix central d’aquesta convocao
tòria, triat pel Comitè Científic
c
del congrés, és l’atenció a les
i
persones. La Taula agrupa 26
a
federacions que representen
l
3.000 entitats sense ànim de
lucre que treballen en el camp
social, oferint serveis per a la inserció i contra l’exclusió.
El Segon Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya té com a objectius reclamar més i millors polítiques socials públiques en l’actual
context de crisi; enfortir les relacions
entre el tercer sector social, les administracions públiques i altres agents
socials, i mobilitzar i enfortir les entitats del tercer sector.
Aquestes temàtiques, així com
qualsevol tema d’interès per al col·
lectiu, seran objecte de debat de les
dues conferències centrals, en les
quals experts nacionals i internacio-
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qual cosa fa que els serveis destinats als més desafavorits es vegin
disminuïts. Per això plantegem que
el sector públic prengui mesures
excepcionals per als col·lectius més
vulnerables i també per a les ONG
a les quals prestem servei”.
Com a novetat, el congrés incorpora en aquesta edició una mostra
d’entitats que ocuparà 1.225 m2 de
la nau central de La Farga on es donarà a conèixer el treball de les 26
federacions sòcies, tant a assistents
al congrés com a visitants.
La participació ha estat especialment significativa en aquesta
segona trobada. L’organització ha

gabriel cazado

La novetat d’aquesta
edició és una mostra
d’entitats que ocuparà
1.225 m2 per donar
a conèixer el treball
de les 26 federacions
que formen la Taula

El Primer Congrés del Tercer Sector Social es va celebrar l’any 2007 també a La Farga

nals tractaran del tercer sector com
a agent de transformació social en
temps de crisi i del seu paper en el
nou sistema de serveis socials. També hi seran presents als col·loquis, a

les 32 taules temàtiques i a l’àgora
del congrés, on hi haurà 100 tallers
d’intercanvi d’experiències i bones
pràctiques. El president de la Taula, Carles Barba, vol fer una “crida

pública en aquest temps de crisi
per evitar que els més febles surtin
perjudicats. La situació econòmica
–afegeix– també fa que les subvencions es congelin o es redueixin, la

rebut 200 propostes i experiències,
que es presentaran a les taules
temàtiques o bé a l’àgora, i preveu
l’assistència de 1.000 participants.
En el Primer Congrés del Tercer
Sector Social es van inscriure més
de 600 persones i l’ampli suport
institucional que va rebre va fer
palès el reconeixement del sector.
# cristina sánchez
Pàgina web del congrés:
www.congrestercersector.cat

