
 

 

Butlletí Acord Ciutadà Octubre 2015 

Entrevista al Sr. Oriol Illa 

 

Aquest mes entrevistem al Sr. Oriol Illa, nou president de la Taula d’entitats del 

Tercer Sector Social, institució que representa 34 federacions i grans organitzacions 

del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals aglutinen prop de 3.000 entitats 

socials no lucratives. 

 

1. Quins elements destacaria de la 
trajectòria de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social? 

Els principals elements a destacar de la 
Taula són la cohesió, l’enfortiment, la 
interlocució i la seva veu pròpia. 

La Taula ha estat un instrument que ha 
cohesionat el sector i l’ha enfortit. L’any 
2003, feia la mateixa feina que fa ara però 
no tenia la mateixa fortalesa ni el mateix 
sentiment de pertinença. La interlocució ha 
estat gràcies al pes que ha tingut el sector 
social els últims anys i per l’activitat que ha 
fet la Taula. 

Els anys de la crisi han posat en relleu la 
necessitat del tercer sector social en molts 
àmbits (gent gran, infància, joventut, 
discapacitats, salut mental, etc.) i això ha 
portat a que les administracions ho 
canalitzessin amb la Taula com a 
interlocutor. La Taula representa a 3.000 
entitats que tenen un camp d’activitat molt 
gran però amb  un objectiu en comú: el 
servei a l’atenció a les persones. 

L’últim element a destacar és la veu pròpia, 
hem estat capaços de consensuar una 
posició comuna en molts temes rellevants 
de les polítiques socials. El fet de tenir veu 
pròpia com a actor, també ens dona molta 
més força, perquè ja no és una entitat o 
una federació que parla sobre un tema sinó 
que és tot el sector que té una posició 
sobre una política social. 

 

2. I en temps de crisi encara més, 
no? 

Sí, en temps de crisi s’han destapat més 
emergències socials. Són necessitats que 
han estat molt evidents i ara, amb la crisi 
econòmica, han afectat a sectors de 
població que abans no els afectava. Per 
exemple, és el cas de moltes persones 
treballadores que estan per sota del llindar 
de la pobresa, això evidencia la 
precarització en el mercat laboral. Tots els 
elements derivats de la crisi han posat en 
evidència la necessitat de la feina que es 
feia des de les entitats. 

3. Quins són els principals objectius 
que es plateja la nova junta directiva 
de la Taula que vostè presideix?  



Com a objectius, hem de continuar 
treballant per enfortir el Tercer Sector 
Social, enfortir-nos, cohesionar-nos i 
garantir la territorialització de la Taula per 
ser presents a tot el territori català. El que 
hem fet aquest nou mandat és 
territorialitzar, això vol dir tenir un delegat 
per cadascun dels territoris de les 7 
vegueries. Aquestes persones són del 
territori i dirigents d’entitats del Tercer 
Sector Social i ara faran de delegats 
territorials per tal d’arribar a totes les 
entitats de base.  

La participació també és important, ja que 
la Taula és una entitat de tercer nivell, que 
per sota té 34 Federacions que són entitats 
membres i per sota d’aquestes les 3.000 
entitats de base que hi ha. Nosaltres el que 
volem és que la Taula arribi a totes les 
entitats de base i al contrari, que les 
entitats vegin que la Taula defensa els 
interessos i les seves necessitats.  

4. I els seus principals reptes? 

Com a reptes, el que s’ha de fer és buscar 
solucions a situacions d’emergència, com 
per exemple, les persones sense llar, hem 
de ser capaços d’atendre d’una forma més 
eficient totes les situacions i garantir que 
les polítiques socials donin solucions als 
problemes existents. Aquests últims 3 anys, 
hem posat en marxa dos elements claus, el 
Finan 3 i la Fundació Habitat 3 per ajudar i 
donar resposta a les entitats.  

5. Quina és la situació actual del 
tercer sector social a la ciutat de 
Barcelona? 

La situació del tercer sector social a 
Barcelona no és molt diferent al conjunt del 
país. Potser sí que en temes d’habitatge, 
Barcelona és una mica més complicada que 
altres llocs però a nivell del sector, no és 
molt diferent.  

Si mirem les dades, cal dir que, en aquest 
últim any, ha augmentat el nombre de 
persones ateses. Això és important perquè 
significa que el sector arriba a més gent i 
alhora ens fa ser més conscients de la 
situació actual. Malgrat això, la part 

preocupant és que un terç de les entitats 
tenen una situació econòmica complicada. 

6. En el marc de l’Acord Ciutadà, la 
Taula lidera el grup d’impuls i 
seguiment del projecte tractor “Una 
economia més social”. Quin són els 
seus principals objectius? Quines 
accions es volen impulsar? 

Per a la Taula, liderar i ser el referent 
d’aquest GIS és molt important. La Taula 
vetlla i es preocupa per les polítiques 
socials, però també cal tenir molt en 
compte les polítiques econòmiques perquè 
aquestes sempre van molt lligades a les 
polítiques socials. En el moment que et 
planteges el sistema econòmic des de la 
perspectiva social, això ajuda a resoldre 
moltes altres situacions. Si tenim més 
economia social, tindrem menys polítiques 
socials pal·liatives. Si resolem allò que 
genera més desigualtat que és l’economia, 
després ens serà més fàcil treballar.  

La implicació de la Taula ha de ser tota la 
que nosaltres puguem i la que des de 
l’Acord es cregui que hem de tenir. Per part 
nostra, l’Acord Ciutadà és un instrument 
molt útil, que permet el diàleg i definir 
estratègies conjuntes. A part de tots els 
àmbits on estem presents i continuarem 
estant presents, el tema de l’econòmica 
social és un dels àmbits estratègicament 
més importants.  

7. Per acabar, quin missatge voldria 
compartir amb la resta d'entitats de 
l'Acord Ciutadà? 

Podem anar més lluny i hem de fer moltes 
més coses en aquest moment de canvi i de 
transformació social. Hem de plantejar-nos 
construir una ciutat des d’una altra visió, 
diferent de la d’aquests últims 30 anys, i 
per fer-ho cal posar les polítiques socials i 
les persones al centre.  

L’Acord Ciutadà és un bon instrument per  
avançar gràcies a l’estratègia compartida, 
ja que va més enllà d’una visió conjunta. 


