
“Des de l’economia social es 
gestionen serveis de qualitat”

··· Què és la Confedera-
ció?

La Confederació és l’as-
sociació empresarial que 
agrupa aquelles entitats del 
tercer sector que fan activi-
tat econòmica i per tant ac-
tivitat empresarial en l’àm-
bit dels serveis d’atenció a 
les persones, ja sigui en col.
laboració amb l’administra-
ció pública o amb altres ti-
pus de clients. 

Nosaltres com a Con-
federació agrupem totes 
aquestes entitats del tercer 
sector des d’aquesta ves-
sant de defensa de les ne-
cessitats i interessos del 
sector.

··· Què fa la Confedera-
ció?

Inicialment naixem per fer 
els dos temes que fa habitu-
alment una associació em-
presarial: negociació de 
convenis col·lectius i gestió 
de la formació pels profes-
sionals del sector i això ho 
continuem fent. En aquests 
moments negociem 7 con-
venis, ens asseiem amb els 
sindicats i d’altres organit-
zacions empresarials, en 
aquest cas mercantils i ne-
gociem convenis convenis 
sectorials com el de lleure, 
acció social, atenció domici-
liària, discapacitat, etc.

 L’altre gran pota és l’ac-
cés a la formació de qual-
sevol professional del ter-
cer sector que necessi-
ti formar-se en qualsevol 
àmbit, tant l’àmbit més tèc-
nic d’allò que fa com altres 
àmbits com la informàtica o 
idiomes. 

Aquestes dues funcions 
s’han complementat al llarg 
dels anys amb la tasca d’in-
cidència política i d’interlo-
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cució amb les administraci-
ons públiques, sobretot per 
tots aquells temes lligats a 
la millora de la contractació 
pública de serveis d’atenció 
a les persones.

··· Quines són els rep-
tes de les entitats del 
tercer sector que ges-
tionen serveis?

Nosaltres com a associ-
ació el que volem és  en-
fortir les nostres organitzaci-
ons.Per fer això, sobretot en 
moments de dificultats soci-
als com els que tenim ara, el 
sector necessita estar fort i 
ser reconegut com a agent 
social clau per la construc-
ció d’una societat més jus-
ta i cohesionada. 

Alhora, que cadascuna 
d’aquestes organitzacions 

estigui forta el que acabarà 
fent serà enfortir un model 
de gestió de serveis a les 
persones, un model d’eco-
nomia social. Aleshores, el 
repte de les entitats és de-
mostrar que des de l’econo-
mia social es poden gestio-
nar serveis de qualitat, apor-
tant valor i impacte social.

··· Quina és la participa-
ció de la Confederació a 
l’Acord Ciutadà?

Nosaltres vam entrar en 
l’Acord Ciutadà a partir del 
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projecte tractor d’una eco-
nomia més social. Conei-
xíem l’Acord però no hi ha-
víem entrat al detall. Quan 
es va proposar vam veure 
clar que hi haviem de formar 
part.  Ara estem en aquest 
grup amb voluntat d’aportar, 
de conèixer, i de construïr 
aquest projecte entre tots.

··· Com valora l’impuls 
del projecte Tractor una 
economia més social? 

És un projecte que té un 
valor important perquè su-
posa defensar un model 
d’economia social. A més 
va lligat a la gestió d’uns 
determinats serveis que el 
que acaben fent és cuidar 
les persones. Per tant, va-
lorem molt positivament que 
sigui un dels eixos estratè-
gics per una economia so-
cial en el marc de la ciutat 
de Barcelona.

··· Quin són els princi-
pals reptes de futur de 
l’Acord Ciutadà? 

Hem fet la primera part 
de la feina entre tots, que 
és crear xarxa i que és molt 
important. Però, com sem-
pre que crees xarxa, des-
prés ve la segona part, que 
és la difícil i que és concre-
tar aquest treball en accions 
que arribin a donar resultats 
que arribin a la gent. 

El compromís que hem 
signat tots té un valor impor-
tantíssim, però ara hem de 
fer el salt. Moltes vegades 
qualsevol tipus d’organitza-
ció es queda en la primera 
part. El repte són les accions 
que aconsegueixin fets que 
arribin a la gent. Derivat d’ai-
xò, entenem que, si ho fem 
bé, aconseguirem demos-
trar que hi ha una altra ma-

nera de fer economia, una 
economia més social que 

vetlla per l’interès col.lectiu i 
el benestar de les persones. 
Demostrarem amb l’experi-
ència que això és possible.

Joan Segarra. LA CONFEDERACIÓ.

“Una Barcelona més 
social pot ser una 
realitat. Podem arribar 
a esdevenir un model 
a exportar arreu del 
món”

“Ara el  repte de les 
entitats és demostrar 
que des de l’economia 
social es poden 
gestionar serveis de 
qualitat, amb gran valor 
i impacte social”

• L’entitat:  La Confederació

• Projecte tractor:  Una economia més social  

• Agrupa: 1.200 organitzacions

• Lloc web: www.laconfederacio.org

• Email:  info@laconfederacio.org

··· Per acabar, quin mis-
satge voldria compar-
tir amb la resta de mem-
bres de l’Acord Ciuta-
dà?

Barcelona és en tots els 
nivells un referent en moltes 
coses i en aquest tema tam-
bé podem ser una experièn-
cia d’èxit. Demostrar que hi 
ha una pluralitat a Catalu-
nya en general, però a Bar-
celona en concret d’associ-
acionisme, de cooperativis-
me, d’organitzacions... 

Tot això és una riquesa 
importantíssima i pot de-
mostrar que una Barcelo-
na més social pot ser una 
realitat i que pot ser un mo-
del a exportar.


