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Proposta 2012 
 
Diuen que el 2012 serà un any complex i dur com els anteriors, o potser més. Per aquest motiu el Pla 2012 l’hem centrat en tres reptes a 
abordar durant aquest any: 
 

 
A) Focalitzar l’atenció en les persones més vulnerables i treballar per la superació de la pobresa. 

Creiem que en el moment actual cal incidir políticament i molt, per treballar plegats amb orientació envers la superació de la 
pobresa. Les polítiques actuals, el moment macroeconòmic pel que passem, tot el que hem viscut en relació al PIRMI i altres 
polítiques socials fa que haguem d’estar molt atents a l’entorn en tot allò que fa referència a les actuacions relacionades amb les 
persones més vulnerables. Caldrà ser crítics i positius per emetre un missatge independent i constructiu, capaç d’articular 
propostes que alineades amb el nostre valor de corresponsabilitat, aporti llum a la situació actual. Hi veureu Jornades, informes, 
seminaris en aquesta direcció. Posarem especial èmfasi en tot allò relacionat amb la reforma laboral, la situació de l’habitatge per 
els més vulnerables, etc.  
 

B) Ajudar a l’enfortiment de les entitats. 
En aquest moment tant històric que estem vivint ens agradaria aconseguir que les entitats sòcies sentiu que darrere vostre hi teniu 
ECAS per donar-vos suport. Seguirem treballant per donar continuïtat al programa  Alia’t, per ajudar-vos en temes de 
comunicació, per donar suport a tota la feina que es fa des de les comissions i vocalies, etc. 

 
C) Contribuir a la consolidació del tercer sector. 

Com ja estem fent des de l’inici, volem seguir contribuint a la consolidació del Tercer Sector Social del nostre país. Ho continuarem 
fent des dels diversos espais on participem. 
 
Finalment, ressaltar que aquest any iniciarem un Procés de reflexió entorn al rol que ECAS ha de tenir en el context actual i en els 
propers anys. Serà cabdal la vostra participació! 
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Aquest  Pla Operatiu d’ECAS per al 2012 s’ha definit a partir de diferents elements:  
 

� La Missió i els Valors compartits, que orienten el nord de l’entitat,  
 

� La continuïtat, és a dir, tot el que portem fent i que dóna resultats positius, i  
 

� L’adaptació al context, o sigui, les condicions externes i internes del moment.  
 

� Els Fulls de Ruta de les comissions i el Pla Operatiu del 2011 són igualment el punt de referència estratègic que 
marca les directrius i que cal tenir presents en la proposta per a 2012, tal com hem fet en aquest document.  

 
� El Programa Electoral de la Junta, que marca prioritats i formes de treballar. 

 
 
No voldríem acabar aquest text sense recordar quina és la nostra Missió  i quins són els nostres Valors compartits 
 
“Millorar la inclusió i la cohesió social, articulant el sector on treballen les entitats d’acció social catalanes i 
col�laborant des de la confiança” 
 
 
CONFIANÇA | Confiança, des del reconeixement de la legitimitat dels interessos propis de cada entitat, en la capacitat de 
compartir recursos, informació estratègica i bones pràctiques, promovent la iniciativa i l’esperit emprenedor com a factors clau 
en la generació de valor. 
 
PARTICIPACIÓ | Participació, amb respecte a la diversitat, amb capacitat crítica i d’autocrítica, i amb la recerca del consens. 
 
COHERÈNCIA | Coherència, rigor en el funcionament de les entitats, amb transparència i recerca de la qualitat. 
 
CORRESPONSABILITAT PÚBLICA | Corresponsabilitat com a compromís de les entitats en les polítiques del benestar i de 
gestió dels serveis públics. 
 
TRANSPARÈNCIA | Transparència expressada en el fet de facilitar l’accessibilitat a i des de les entitats, i la proactivitat en la 
circulació de la comunicació. 
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I. Pla Operatiu 2012 

 

Vocalies i grups de treball 2011-2013 
 
 
Nova Junta Directiva Responsable  

Presidència  R | Teresa Crespo de Fundació per a la Innovació Social  

Vicepresidència 
R | Xavier Puig (Ceps Projectes Socials)  
R | Rosa Balaguer de Casal dels Infants per a l’acció social als barris 

Secretària R | Sònia Fuertes de Fundació Salut i Comunitat 

Tresorer R | Domènec Domènech de Fundació Mercè Fontanilles 

1 | Vocalia de Capacitació R | Llorenç González d’Associació Iniciatives Solidàries 

2 | Vocalia de Pobresa R | Salvador Busquets d’Arrels Fundació 

3 | Vocalia Aliances  
    (Empresa-entitats-Administració Pública)  

R | A determinar 
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4 | Vocalia de Territorialitat 
R |  Ôutaïle Benabid (Associació ACCEM) 
EC | Girona Cheikh Tourad d’Associació ACCEM 
 Tarragona Joan J. Izquierdo de Fundació en Xarxa 

5 | Vocalia de Consolidació del Tercer   
      Sector (Construcció del Tercer Sector i  
      l’Acció Social) 

R | Sònia Fuertes de Fundació Salut i Comunitat 

6 | Vocalia Gènere R | Fina Rubio de Fundació Surt 

7| Vocalia internacionalització  
     de l’acció social 

R |     Guillem Compte de Fundació Plataforma Educativa 
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Actuacions segons línies estratègiques 
 

Línea estratègica:  A. UTILITAT – Esdevenir l’espai on cercar i oferir alternatives que 
beneficiïn els associats 

 
 
Objectiu operacional: A.1.Millorar les capacitats dels/les professionals de l’acció social i en especial 

dels associats tot oferint: CAPACITACIÓ  
Responsable: Llorenç González  (Associació Iniciatives Solidàries) 
 

Acció de treball: Resultats esperats: Referent  
Coaching i Transferència per a Direccions Generals del 
Tercer Sector Social: Sessions gratuïtes de coaching per a 
grups directius d’entitats. 
 

Pla desenvolupament personal de 
cada directiu. 
 
 

Irene Cañellas / (Transversal) 0 / 
Estructura 
 
 

IV Seminari Comprendre les Desigualtats Socials: Memòria final del IV seminari 
Comprendre les Desigualtats que 
recull els debats i materials 
utilitzats. 
Nombre de participants: 15 
Valoració 8/10 
 

Irene Cañellas / Laia Monterde 
consultora externa 
 

V Seminari Comprendre les Desigualtats Socials:  
 

Posada en marxa el V seminari 
Nombre de participants: 15 
 

Irene Cañellas/ Laia Monterde 
consultora externa 
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Objectiu operacional:  A.2. Continuïtat al Programa ALIA’T 
 
Acció de treball: Resultats esperats: Referent  
Suport a la consolidació d’aliances iniciades amb el 
programa Alia’t  
 
Reunions d’acompanyament estratègic a cada aliança i 
formulació de projectes. 

4 aliances actives desenvolupant 
projectes: 
 
Habitatge d’inclusió 
Mentoratge per a joves 
Dones Directives 
Internacionalització de l’acció social 
 

Consultors externs   

Suport a xarxes locals intersectorials per treballar per la 
inclusió. 
 
Realització d’un procés de dinamització i formació amb la 
Xarxa per la Inclusió de Manresa 

Procés de dinamització Manresa amb 
els següents resultats: 
25 entitats 
Nivell satisfacció 8/10 

Irene Cañellas / Consultors 
externs per projecte Manresa  

Presentar la Guia de Recursos de les entitats per a 
ajuntaments 
 
Fer actualitzacions a la guia existent. 
Edició digital. 

Presentació de la guia a Barcelona 
/Tarragona / Lleida / Girona 
 
 
 

Irene Cañellas  
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Objectiu operacional:  A.3. AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ SOCIAL. Millorar el valor referencial d’ECAS com 
a ‘veu de l’acció social’ mitjançant una definició més clara dels seus 
posicionaments i una major proactivitat com a font d’informació.   

Acció de treball: Resultats esperats: Referent  
Comunicació corporativa d’ECAS.  
Difusió de l’activitat i el posicionament d’ECAS (web, 
butlletins, notes de premsa, facebook i nous canals 
2.0, memòria 2011...) 

Presència pública i visibilitat d’ECAS per donar 
a conèixer la seva tasca, posar-la en valor i 
avalar el seu rol com a referent de l’acció 
social (portaveu de les entitats). 
 
1 Memòria 
20 Butlletins 
2 info presidència 
Aparicions en mitjans 
Xarxes socials 
 

Agnès Felis / Gina Marín  
 
 
 
 

Elaborar materials vinculats a l’activitat d’ECAS 
(campanyes de difusió i comunicació, materials 
informatius per a les activitats) 

Visibilitat de les actuacions d’ECAS i de les 
entitats membres, millora dels resultats 
obtinguts (adaptats als objectius dels propis 
projectes). 
 
 

 
Agnès Felis / Gina Marín  
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoure la presència de causes socials i el 
posicionament d’ECAS als mitjans de 
comunicació (col�laboracions regulars  –Social.cat, 
tertúlies ‘Tots x tots’/COM Ràdio— i puntuals: articles 
d’opinió, propostes d’articles/reportatges, 
declaracions, entrevistes...) 

Divulgació de l’acció social (actuacions de les 
entitats i els seus resultats), sensibilitzar la 
ciutadania vers les problemàtiques socials, 
contribuir a la tasca d’incidència política 
d’ECAS. 
 

Agnès Felis / Gina Marín  
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Editar un directori d’entitats per als mitjans de 
comunicació 

Facilitar el coneixement de les entitats 
membre d’ECAS per part dels mitjans de 
comunicació i propiciar un major contacte 
directe amb elles. 
 

Agnès Felis / Gina Marín  
 
 

Elaborar i publicar la ‘Radiografia de l’acció 
social’ 

Generar coneixement sobre ECAS i l’acció 
social per avalar la nostra representativitat; 
comptar amb dades concretes per construir el 
nostre argumentari i fonamentar les nostres 
propostes.  
 

Agnès Felis / Gina Marín  
 
Condicionat a trobar finançament 
específic. 
 

Establir els portaveus d’ECAS i redactar un 
argumentari  

Document guia per a portaveus. 
 
 

Agnès Felis / Gina Marín  
 

Definir l’estratègia de comunicació 2.0 d’ECAS  
Establir un full de ruta per a la utilització d’eines 2.0 
que contribueixin a una major visibilitat i notorietat 
d’ECAS. 
 

Accions de formació per estructura ECAS. 
 
Accions de formació per entitats 
Explotació de twitter, slideshare, etc. 
Concretar nombre i tipus 
 

Agnès Felis / Gina Marín  
 

Crear continguts audiovisuals (concurs ‘històries 
d’acció social’ per a campanya pobresa; aliança amb 
UAB/UPF + TV3).  
 
Donar a conèixer les actuacions de les entitats d’acció 
social i els seus resultats; contribuir a la 
sensibilització/mobilització de la ciutadania en relació a la 
pobresa; establir noves aliances amb actors de fora del 
sector per incrementar la projecció d’ECAS i de l’Agència 
(augment de la base social + factor pedagògic en el cas de 
les universitats/estudiants); establir nous 
col�laboradors/prescriptors (experts-assessors que 
participin en el projecte, possibles creadors d’opinió-
altaveus en mitjans de comunicació) 
 

10 curts de vídeo sobre col�lectius i causes 
socials. 
 
 

Agnès Felis / Gina Marín  
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Oferir consultoria i serveis de comunicació a 
entitats i altres organitzacions del sector. 
 

Cartera de serveis divulgada. 
 
Hem atès puntualment 10 entitats d’ECAS. 
 
Prestació de serveis de comunicació i 
participació al Col�legi de Treball Social de 
Catalunya. 
 

Agnès Felis / Gina Marín  
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Línea estratègica:  B. REPRESENTATIVITAT. Representar significativament el camp de 
l’acció social a Catalunya 

 
 
Objectiu operacional:  B.1. Reflexió estratègica sobre el rol d’ECAS en el context actual 
 
Acció de treball: Resultats esperats: Referent  
Procés de reflexió estratègica 
Pla de treball definit entre febrer i juny, amb participació a 
diferents nivells interns i externs d’ECAS. 
 
 

Proposta estratègica 2012-2014 per 
aprovar a l’AGO de juliol 

Consultors externs  / Jordi Gusi   

 
 
Objectiu operacional:  B.2.  Reflexionar sobre la CONSOLIDACIÓ DEL TERCER SECTOR 

Grup de Treball:  Sònia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat) 
Paco Estelles (Salesians Sant Jordi)  
Teresa Crespo de Fundació per a la Innovació Social (Fundació per a la Innovació Social)  
Xavier Puig (Ceps Projectes Socials)  
Montse Tohà (Fundació Ires)  
Jordi Foix (Fundació Tres Turons) 
Felisa Pérez (AVBD) 

 
Acció de treball: Resultats esperats: Referent  
Elaborar una proposta sobre el rol dels diferents nivells 
de representativitat en la construcció del sector social 
 

Document de proposta entorn a la 
estructuració del Tercer Sector. 
 

Sònia Fuertes de Fundació Salut i 
Comunitat 
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Objectiu operacional:  B.3. Participació a altres xarxes 
Responsable:  Teresa Crespo de Fundació per a la Innovació Social  
 

Acció de treball: Resultats esperats: Referent  
TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE 
CATALUNYA 
Vicepresidència d’Inclusió i Pobresa  
 
Els grups de treball de la TTS han de determinar el seu pla 
de treball i per tant, de moment no es poden concretar accions 
i resultats. 
 

Participació en el discurs entorn al 
creixement del Tercer Sector posant 
èmfasi a l’ordenació del mateix. 
 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social  
 

GT Inclusió TTS:  Elaboració d’una proposta per al 
futur Pacte Nacional contra la 
Pobresa. 
 
Haver continuat fomentant la 
participació dels usuaris a les 
entitats del sector. 
 
Haver continuat impulsant la reflexió 
i la incidència en temes clau en 
l’àmbit de la inclusió social. 
 
Haver impulsat la incidència política 
de la Taula en relació a la 
problemàtica de l’accés a l’habitatge. 
 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social  
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GT Immigració TTS:  Haver impulsat la incidència política 
de la Taula entorn a les normes i les 
polítiques clau en l’àmbit de la 
immigració. 
 
Haver seguit de prop els debats 
públics entorn a temes relacionats 
amb la immigració. 
 

Ferran Rofín de Fundació Comtal 
i Àgata Sol, coordinadora de la 
Comissió d’Immigració 

GT Innovació i Qualitat TTS Haver elaborat, impulsat i coordinat 
un pla de formació en qualitat per a 
les federacions de la Taula. 
 
Haver elaborat un mapa actualitzat 
de l’estat de la qualitat a les entitats 
socials. 
 
Haver impulsat la cultura de 
l’avaluació entre les entitats. 
 

Esmeralda Almazán i Olga Castro 
d’Intress 

GT Prestació Serveis TTS Haver impulsat la difusió dels models 
de plecs amb clàusules socials fets 
per la Taula.  
 
Haver seguit impulsant una solució a 
la discriminació per l’IVA en la 
concertació. 
 
Haver impulsat un nou model de 
concertació amb el Tercer Sector. 
 

Susanna Martínez de Fundació 
IReS i José Luís Sánchez de 
Fundació Salut i Comunitat 

GT Formació i Inserció   Haver impulsat i coordinat la 
interpel�lació conjunta amb el SOC i 
el Dept. d’Empresa i Ocupació. 
 

Natàlia Pomar, coordinadora de 
la CISL i Xavier Orteu 
d’Insercoop 
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Plataforma d’Infància (PINCAT) Haver participar activament en 
l’elaboració dels Pacte per a la 
Infància. 
 
Haver avançat en el ple 
reconeixement i la interlocució amb 
AAPP i agents socials. 
 
Haver incidit en la legislació i les 
polítiques d’infància. 
 

Anna Sunyer de Fundació 
Plataforma Educativa i Pilar 
Núñez d’Intress 

GT Finançament Haver compartit bones pràctiques 
del sector i conèixer productes i 
serveis d’interès pel sector. 
 
Haver impulsar noves eines de 
finançament al servei de tot el 
sector. 
 
Haver seguit l’evolució de la situació 
financera de les entitats del sector. 
 
Haver impulsat la interlocució amb el 
govern en temes de millora del 
finançament. 
 

Susanna Martínez de Fundació 
IReS i José Luís Sánchez de 
Fundació Salut i Comunitat 
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ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL PER A LA INICIATIVA 
SOCIAL DE CATALUNYA 
 

Continuar mantenint els 
compromisos de la presidència de 
l’Aeisc i de la Confederació 
d’Associacions Empresarials del 
Tercer Sector d’Atenció a les 
Persones de Catalunya. 
 
Continuar interlocutant i fent la 
representació davant d’agents 
polítics i sindicals. 
  
Haver fet incidència política per 
defensar interessos empresarials de 
les entitats socials (serveis de 
denúncies, comunicats de premsa, 
altres iniciatives que sorgeixin). 
 
Haver negociat el conveni col�lectiu 
d’acció social. 
 
Haver negociar el conveni col�lectiu 
del SAD. 
 
Haver assentat les bases per a la 
negociació del conveni col�lectiu 
d’escoles bressol municipals. 
 
Haver participat  
 

Xavier Puig de CEPS Projectes 
Socials 
 
 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Signatura i posada en pràctica de les Clíniques Jurídiques. 

Participació al 100% de les CJ 
pactades en el conveni amb UB 

Jordi Gusi 
Aplicació conveni ECAS-UB 
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CONSELL DE BENESTAR DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
Participar al plenari anual  i altres actes que s’organitzin des 
d’aquest fòrum 
 

Participació al 100% dels plenaris i 
altres actes organitzats. 
 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social 
 

CONSELL NACIONAL DE LES DONES DE CATALUNYA 
(CNDC) 
Participar als 2 plenaris anuals i altres actes que s’organitzin 
des d’aquest fòrum (representativitat a través de la Comissió 
de Gènere) 
  
 

Participació al 100% dels plenaris i 
altres actes organitzats. 
 

Raquel Gil de Fundació Ared 
 

CONSELL MUNICIPAL DE DONES DE BARCELONA (CMDB) 
Participar  al plenari anual  i altres actes que s’organitzin des 
d’aquest fòrum (representativitat a través de la Comissió de 
Gènere) 
 

Participació al 100% dels plenaris i 
altres actes organitzats. 
 

Raquel Gil de Fundació Ared 
 

CONSELL DE BENESTAR DE REUS (CdBR) 
Participar  al plenari anual  i altres actes que s’organitzin des 
d’aquest fòrum (representativitat a través de la Comissió de la 
Territorial de Tarragona) 
 

Participació al 100% dels plenaris i 
altres actes organitzats. 
 

Mayte Fortuny de Fundació per a 
la Innovació Social-Reus 
 

CONSELL NACIONAL DE L’ASSOCIACIONISME I EL 
VOLUNTARIAT SOCIAL 
 

Participació al 100% dels plenaris i 
altres actes organitzats. 
 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social | Irene 
Cañellas 
 

COMITÈ D’AVALUACIÓ DE NECESSITATS DELS SERVEIS 
SOCIALS 
Participació al Comitè d’Avaluació de Necessitat de Serveis 
Socials (CANSS ) 
 
 

Participació al 100% de les reunions 
convocades. 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social 
 

CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA 
 

Participació al 100% de les reunions 
convocades. 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social 
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CONSELL ASSESSOR DE L’OBSERVATORI DEL TERCER 
SECTOR 
Assessorament  a l’observatori en termes d’acció  social  
 

Participació al 100% de les reunions 
convocades. 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social | Jordi Gusi 
  

CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
Participar a les trobades de la comissió 6. Responsabilitat 
social empresarial 

Participació al 100% de les reunions 
convocades. 
 
S’ha aprofundit en els temes a 
treballar d’acord amb els àmbits i el 
coneixement de cada entitat.                                                                                                 
 

Pilar Bosch de Fundació 
Plataforma Educativa 
 

XARXA JURISTES SOCIALS 
Fer present la veu de la comissió d’Immigració d’Ecas dins la 
Xarxa  de Juristes Socials  
 

Participació al 100% de les reunions 
convocades. 

Ferran Rofin de Fundació Comtal 
  

ACORD CIUTADÀ PER A UNA BARCELONA INCLUSIVA 
Participar  a la Taula de deliberació de l'Acord Ciutadà per una 
Bcn Inclusiva. 
Participar a les activitats que s’organitzin. 

 

Participació al 100% de les reunions 
convocades. 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social | Jordi Gusi 
 

 
 

  

Objectiu operacional:  B.4. Enfortiment de la xarxa ECAS 
Responsable:  Teresa Crespo de Fundació per a la Innovació Social (Fundació per a la Innovació Social)  

 
INCORPORAR 10 NOVES ENTITATS SÒCIES 
 
 
 
 
 

Incorporació de noves entitats: 
7 a Barcelona 
1 a Tarragona 
1 a Girona 
1 a Lleida 
 
 
 

Irene Cañellas 
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FIDELITZACIÓ DELS SOCIS 
Els socis interactuen amb la federació i n’estan fidelitzats. 
 

Percentatge de permanència durant 
2012: 95% 
 
Percentatge de participació a les 
AGO: 80% 
 
Percentatge de participació en 
Comissions: 80% 
 
Percentatge de participació en 
procés de Reflexió estratègica: 80% 
 
 

Irene Cañellas 
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Línea estratègica:  C. INCIDÈNCIA POLÍTICA – Esdevenir interlocutor per a la societat i 
l’administració en el camp de l’acció social 

 
 
Objectiu operacional: C.1. Liderar el treball de lluita contra la POBRESA 

Responsable:  Salvador Busquets (Arrels Fundació) 
  
Acció de treball: Resultats esperats: Referent  
Aportar informació estadística sobre pobresa que pugui 
ser útil al sector 
Difondre trimestralment dades estadístiques i fer valoració de 
les mateixes  
Difondre via web les dades estadístiques i crear un espai virtual 
d’opinió  
 

Informe anual d’indicadors ‘Monitor 
d’Indicadors Socials de Catalunya’. 
 
2 informes trimestrals específics 
d’àmbit i col�lectiu 

Salvador Busquets d’Arrels 
Fundació / Teresa Crespo de 
Fundació per a la Innovació 
Social / Irene Cañellas 
 

Col�laborar amb l’administració en Pla de Xoc contra la 
Pobresa de la Generalitat de Catalunya 
 

Participem en el pla de xoc en tant 
que experts col�laboradors 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social 
 

Organitzar jornada sobre RMI i pobresa 
 

Hem celebrat la Jornada amb els 
següents resultats: 
 
80% entitats d’ECAS hi han 
participat 
 
Nivell satisfacció 8/10 
 
Disposem de document de 
conclusions 
 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social / Natàlia 
Pomar, coordinadora CISL / 
Irene Cañellas / Ariadna Vives 
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Organitzar una jornada amb ponents del seminari sobre 
desigualtats socials i directius d’entitats  
 

Disposem de document de 
conclusions entorn als reptes de 
futur per combatre les desigualtats 
socials a Catalunya  
 

Irene Cañellas / Laia Monterde, 
consultora externa 
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Objectiu operacional:  C.2. Mantenir una AGENDA DE REUNIONS POLÍTICA I LEGISLATIVA 
Responsable:  Teresa Crespo de Fundació per a la Innovació Social (Fundació per a la Innovació Social) i 
Junta Directiva 

 
Acció de treball: Resultats esperats: Referent  
Mantenir agenda de reunions amb Consellers i Directors 
Generals del  govern de la Generalitat de Catalunya per 
fer seguiment de les polítiques socials i la seva legislació:  
Benestar Social i Família / Justícia / Empresa i Ocupació / 
Ensenyament i Governació  

Ens hem reunit amb totes les 
conselleries i DG amb les que tenim 
relació. 
Hem participat en el disseny i/o 
desplegament legislatiu de polítiques 
familiars, immigració, penitenciari,  
ocupació, gènere, VIH/Sida   
 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social | Membres de 
Junta Directiva | Jordi Gusi  | 
Coordinadors d’àmbit / Ariadna 
Vives 
 
 

Trobada d’entitats amb alcalde de Barcelona  Hem traslladat propostes en matèria 
de polítiques municipals des dels 
àmbits de família, gènere, 
immigració, ocupació, VIH/sida, 
pobresa i presons 
 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social / Jordi Gusi / 
Irene Cañellas / Ariadna Vives 

Presentació d’ECAS als nous presidents dels partits 
PP 
PSC 
ERC 
Ciutadans 

 

 
Ens hem reunit amb tots els 
presidents dels partits amb 
representació parlamentària i els 
hem presentat les nostres propostes 
en matèria de polítiques socials 
 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social / Jordi Gusi / 
Ariadna Vives 

Presentació ECAS als polítics àmbit social a Madrid 
 

Ens hem reunit amb tots els 
representants catalans al Congrés 
dels Diputats de l’estat i presentat 
les nostres propostes en matèria de 
polítiques socials 
 

Teresa Crespo de Fundació per a 
la Innovació Social / Jordi Gusi / 
Irene Cañellas / Ariadna Vives 
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Línea estratègica:  D. COMISSIONS – Entitats Catalanes d’Acció Social estructura el seu 
treball a partir de grups de treball que desenvolupen accions 
encaminades a satisfer les necessitats d’utilitat, representativitat i 
incidència política detectades per les pròpies entitats sòcies 

 
Objectiu operacional:  D.1. Pla operatiu de les comissions d’àmbit i territori   

 

D.1. COMISSIÓ DE GÈNERE 
 
Contribuir a l’assoliment de l’equitat de gènere en la societat catalana denunciant les desigualtats existents i oferint eines transversals per a 
eliminar aquestes injustícies 
 

Accions Resultats esperats Referent 

Formació adreçada a professionals de les entitats 
socials 
Acció 1. Inserció i Gènere 
Acció 2. Abordatge de les violències  
Acció 3. Altres accions formatives pendents de 
concretar (violència bàsic, protocols d’assetjament, 
etc.) 
 

Dotar els professionals de l’acció social de 
coneixements i eines per a millorar la 
intervenció amb dones 
 
Nombre de participants 
Resultat avaluació 

Fina Rubio (vocalia JD gènere) i 
Estel Crusellas de Fundació Surt 
/ Irene Cañellas / totes les 
membres de la comissió 
 

Xarxa de Dones Directives 
Acció 1. Definir el projecte operatiu  
Acció 2. Consolidar una base de lideratge 
Acció 3. Realitzar una activitat de projecció pública 
 

Pla d’actuació 
Acte de presentació pública 

Fina Rubio (vocalia JD gènere) i 
Estel Crusellas de Fundació Surt 
/ Irene Cañellas 
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Incidència política: 
Acció 1. Reunions amb administració pública per 
promoure l’accés als plans d’igualtat de les entitats >50 
treballadors. 
 
Acció 2. Informar les entitats sobre les convocatòries 
de subvenció a la incorporació de plans d’igualtat. 
 
Acció 3. Participació amb  vocalia de gènere a reunions 
amb administració pública i altres espais on es parli de 
temes relacionats amb gènere 
 

Dinamitzar la xarxa per tal que esdevingui un 
espai referent dins l’acció social. 
 
 
 
Aconseguir accés al finançament de Plans 
d’Igualtat per les entitats de menys de 50 
treballadors  
 
 

Fina Rubio (vocalia JD gènere) i 
Estel Crusellas de Fundació Surt 
/ Irene Cañellas 

Incidència pública:  
Redacció articles opinió 
 
 

Nombre d’article publicats: 2 
 

Fina Rubio (vocalia JD gènere) i 
Estel Crusellas de Fundació Surt 
/ Irene Cañellas  

Creació de discurs comú entorn a l’equitat de 
gènere com a eix social i polític 
Elaborar discurs incident davant l’administració i la 
ciutadania que desperti interès vers les dones i els rols 
que se li adjudiquen 

Document / Manifest sobre l’equitat de gènere 
al Tercer Sector 

Fina Rubio (vocalia JD gènere) i 
Estel Crusellas de Fundació Surt 
/ Irene Cañellas 
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D.2. COMISSIÓ D’IMMIGRACIÓ 
 
Contribuir a la convivència i la cohesió social a Catalunya promovent la integració sociolaboral i l'accés a l’habitatge de les persones 
migrades amb especial atenció als joves migrants 
 
Organització i celebració de tallers/debats amb 
experts en l’àmbit d’immigració en diferents 
àmbits: joves, cohesió social i convivència, el pas de 
l’acollida a la ciutadania, etc. 
 

A partir dels debats sorgits als tallers/debats 
es consensuaran els  posicionaments. Creació 
de discurs. I es definiran les accions de 
denuncia i/o incidència política i pública que 
se’n derivin. 
 

Àgata Sol, coordinadora 
Condicionat a ingressos  

Jornades de treball internes de transferència de 
coneixement: Generar  un espai de reflexions, 
resolució problemàtiques comunes, donar resposta a 
noves necessitats detectades, etc. A les reunions de la 
comissió 
 

S’aprofundeix el coneixement que les entitats 
tenen entre elles i es creen noves sinergies de 
treball i de cooperació a desenvolupar des de 
la Comissió 
 

Àgata Sol, coordinadora 
 

Formació continua: Jornades sobre Gestió de la 
diversitat, cohesió social i convivència a nivell europeu. 
En la que es convida a experts del món universitari i a 
entitats i associacions d’immigrants per crear una 
posició comuna. 
 

S’elabora una  proposta consensuada, arran la 
celebració de les jornades, i accions 
d’incidència política i pública 
 

Àgata Sol, coordinadora 
 

Dotar d’informacions rellevants sobre migracions 
la pàgina web de l’ECAS. Informes, estudis, circulars 
d’estrangeria, etc. 
 

La Comissió és un referent en temes 
d’immigració perquè és representativa del 
teixit associatiu que treballa en l’àmbit, tant a 
nivell d’entitats com associacions 
d’immigrants. I això  facilita el treball 
d’incidència política i pública i la seva visibilitat 
La Comissió té accés a informació en matèria 
d’immigració de forma sistematitzada, 
actualitzada, etc. 
 

Àgata Sol, coordinadora 
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Incrementar la representativitat de les entitats 
d’immigració a ECAS. 
Com a membre d’ECAS o entitats col.laboradores: Es 
proposa integrar a SOS Racisme, Mescladís, Bayt-al-
Taqafa, Salut i Família,; ATIMCA; Associació 
d’uruguaians de Catalunya,  Associació treballadors 
paquistanesos, etc 
 
Establir relacions amb cadascuna de les entitats de 
segon nivell.  
 

Nombre entitats: 4 
 
 
Nombre reunions amb entitats 2on nivell: 4 
 
 
 
 

Àgatha Sol, coordinadora 
 

Recerca de finançament públic i privat per garantir 
la continuïtat de la Comissió d’immigració i de les 
activitats programades 
 

100% d’autofinançament comissió 
 

Àgatha Sol, coordinadora 
 

Realitzar articles d’opinió (notícies d’actualitat, 18 
de  desembre- Dia del Migrant, ...)  
 

Articles publicats: 3 
  
 

Àgatha Sol, coordinadora 
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D.3. COMISSIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
 
Contribuir a la inserció social i laboral de les persones en situació o risc d’exclusió social, principalment joves i aturats de 
llarga durada, mitjançant la intermediació laboral amb empreses i la realització de processos d’orientació i formació. 
 
 
Objectiu  Específic 1: Establir una estratègia entorn els certificats de professionalitat i la formació ocupacional 
 
Analitzar la guia publicada pel SOC entorn la formació 
ocupacional atorgada 2011. 
 

Identificar criteris de concessió de la Formació 
Ocupacional per tal de dividir el territori i 
analitzar la formació segons els criteris: 
territori, col.lectiu i sectors. 
 

Natàlia Pomar, coordinadora 
 

Establir aliances entre entitats per tal de presentar 
propostes de formació conjunta. 
 

Aconseguir un mínim de 3 aliances en l’àmbit 
de la formació. 
 

Natàlia Pomar, coordinadora 
 
 

Establir relacions estratègiques amb el Consorci de 
Formació de Catalunya. 
 

Obtenir major informació sobre el nou 
escenari de la formació. 
 

Natàlia Pomar, coordinadora 
 

Establir relacions operatives relacionades amb la 
formació i la intermediació, amb els diferents 
departaments del SOC. 
 

Que des del departament d’Empresa i 
Ocupació es valori el treball de les entitats i 
siguin considerades un element estratègic en 
la formació de col�lectius vulnerables 
 

Natàlia Pomar, coordinadora 
 

Objectiu  Específic 2: Continuar amb la tasca realitzada a partir de la Jornada Fem Equip! (Empresa Inclusiva) per tal 
d’aconseguir estratègies i aliances entorn la orientació laboral i la intermediació. 
 
Establir relació estratègica amb AEDIPE (RRHH)  
 

Signatura d’acord de col�laboració que 
permeti millorar la intermediació i la inserció. 
 

Natàlia Pomar, coordinadora 
 

Establir sinèrgies amb Foment del Treball, en 
coordinació amb Fundació Èxit i proposar estratègies de 
col�laboració amb empreses 
 

 Natàlia Pomar, coordinadora 
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Establir relació estratègica amb ESADE per tal d’avaluar 
possibles aliances. 
 

Signatura d’acord de col�laboració en el marc 
de les metodologies de competències per a 
joves. 
 
Validació del diccionari normatiu (experts en 
rrhh i/o competències) 
 

Natàlia Pomar, coordinadora 
 

Divulgació dels productes de orientació i intermediació 
de les entitats, al sector empresarial.  
 
 

Tramesa de 3.000 mails de divulgació dels 
productes d ela Comissió. 

Natàlia Pomar, coordinadora 
 

 

Objectiu  Específic 3: Elaborar propostes de millora i de seguiment del programa de RMI.  

Redacció de propostes en col�laboració conjunta entre 
Benestar, Empresa i Ocupació i ECAS. 
 
 

Document amb propostes Natàlia Pomar, coordinadora 
 

Organitzar  la jornada “Propostes contra la Pobresa” de 
ECAS. 
 

Nombre participants 
Nombre entitats 
Presència en mitjans 

Natàlia Pomar, coordinadora 
 

Intercedir perquè les entitats d’ECAS siguin 
proveïdores en el nou marc de contractació. 
 
 

Clàusules que prioritizin entitats amb 
experiència i capacitat en perfils en risc 
d’exclusió social  
 
Aconseguir convocatòries específiques de 
formació ocupacional per persones en risc 
d’exclusió social i dirigides a entitats.  
 

Natàlia Pomar, coordinadora 
 

Realitzar reunions amb ETT i altres agències 
privades de col�locació per establir sinèrgies i 
col�laboracions en l’àmbit de la inserció sòciolaboral. 
 

Entrevistes amb 2 agències de col�locació. Natàlia Pomar, coordinadora 
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D.4. COMISSIÓ DE FAMILÍES 
 
Contribuir a la millora de la situació de les famílies lluitant contra l’empobriment d’aquestes i ajudant a la integració de les nouvingudes, 
des d’un enfocament transversal i fomentant una gestió del temps enriquidora. 
 
Empobriment de les famílies: protecció a les 
famílies 
Acció 1. Estudiar bateria d’accions urgents de protecció 
a la família. (gener). 
 

Ser influents a nivell polític promovent 
polítiques preventives i de protecció a la 
família com a eix nuclear de tota persona. 
Determinar ajuts a famílies que cal 
preservar.  
 

Eva Mosquera d’Intress, 
coordinadora / Irene Cañellas / 
tots els membres de la comissió 
/ consultor extern 

Empobriment de les famílies: protecció a les 
famílies 
Acció 2. Propostes a l’administració en polítiques 
familiars (Secretaria per a les Famílies i/o BsiF). 
 

Concretar en un informe a entregar a 
Administració i publicar.  
 
 

Eva Mosquera d’Intress, 
coordinadora / Irene Cañellas / 
tots els membres de la comissió  

Jornada anual (temàtica a decidir) 
 

Posar a l’abast dels professionals de l’àmbit 
de la família coneixements per a millorar la 
seva intervenció 
 

Eva Mosquera d’Intress, 
coordinadora / Irene Cañellas / 
tots els membres de la comissió  

Intervenir en el Pla Nacional de Valors 
Informar-se del contingut 
Determinar opinió ECAS. 
 

Aportar la perspectiva de la família al pla Eva Mosquera d’Intress, 
coordinadora / Irene Cañellas / 
tots els membres de la comissió  

Incidència pública: aparicions en mitjans de 
comunicació 
Acció 1. Redacció articles opinió 
Acció 2. Participació a tertúlies 
Acció 3. Campanya Dia Internacional de les Famílies 
(relacionat amb risc pobresa) 
 

Ser influents a nivell societat i visualitzar la 
tasca de les entitats socials  
 
Nombre d’aparicions: 2  
 

Eva Mosquera d’Intress, 
coordinadora / Irene Cañellas  
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Integració de famílies nouvingudes: 
Acció 1. Treball conjunt amb Comissió d’immigració per 
treballar des dels grups d’intercanvi de coneixements 
amb associacions de migrants  
 

Aportar valors culturals i socials des de la 
vessant de la família a incorporar en els 
processos d’integració de les persones 
nouvingudes   
 
 

Eva Mosquera d’Intress, 
coordinadora / Irene Cañellas / 
tots els membres de la comissió  
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D.5. COMISSIÓ D’ÀMBIT PENITENCIARI 
 
Contribuir a la millora del model penitenciari i del procés de sortida de les presons, amb especial atenció a la immigració, mitjançant un 
treball en la cohesió de les entitats i la seva visibilització pública 
 
Incidència política: 
Propostes sobre el Document “El model de rehabilitació 
a les presons catalanes”   
 

 
Document amb propostes de millora.  
 

 
Patricia Bosch de Fundació Salut 
i Comunitat, coordinadora / 
Isabel Alonso de Lligam / 
Arantxa Hernáez de Fundació M. 
Fontanilles / Eva Mosquera 
d’Intress / Esther Borrego de 
Fundació Acollida i Esperança 
 

Elaboració de discurs metodològic sobre 
rehabilitació i reinserció. 
 
 

Document amb la proposta d’ECAS en 
relació a la rehabilitació i reinserció.  
 
Disposar d’una carta de presentació 
actualitzada. 
 
Document amb conclusions de la Jornada de 
2011. 
 

Pilar Murillo de Fundació Ires / 
Raquel Felicó de Fundació Ared / 
Estela Arqué d’Alba / Susanna 
Sala de Cedre / Irene Cañellas    

Apropament a actors que intervenen en la 
rehabilitació de la persona.  
Establir amb les administracions públiques competents 
una interlocució constant per part de la comissió 
presentant el treball i resultats de les entitats membres 
de la mateixa. 
 

Nombre de reunions amb jutges: 4 
 
Visita a l’Escola Judicial  

Patricia Bosch de Fundació Salut 
i Comunitat, coordinadora / 
Irene Cañellas 
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Incidència pública: 
Ser incidents amb la ciutadania i agents implicats en els 
processos de rehabilitació de les persones privades de 
llibertat. 
 

Aparicions a mitjans de comunicació: 3 
 
 

Patricia Bosch de Fundació Salut 
i Comunitat, coordinadora / 
Irene Cañellas 

Formació:  
Participar en pla formatiu en tant que formadors i que 
participants (Centre Estudis Jurídics, ). 
 

Participar en tant que ponents i participants 
als plans formatius del CEJFE 
 
 

Patricia Bosch de Fundació Salut 
i Comunitat, coordinadora / 
Irene Cañellas 
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D.6. COMISSIÓ DE RECURSOS RESIDENCIALS, VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL 
 
Contribuir a la millora de la integració de les persones amb VIH-Sida, especialment aquelles amb trastorn mental o toxicomanies, 
mitjançant un major coneixement de les seves necessitats canviants, una millora del servei ofert per les entitats socials i una major 
integració en la xarxa pública de serveis 
 
 
Acreditació  
 

Millorar i homogeneïtzar els protocols 
d’atenció de les entitats de la comissió.  
 
Ampliar els col�lectius atesos donant 
resposta a les noves necessitats.  
 
Millorar el procés de derivació d’usuaris cap 
a les entitats.  
 
 

Mijail Acosta de Fundació Acollida i 
Esperança, coordinador  
 

Integració normalitzada a la xarxa 
pública  
 

Aconseguir un accés normalitzat dels 
usuaris de les entitats a la xarxa pública de 
serveis 
 
Donar a conèixer la comissió i la feina de 
les entitats que en formen part. 
 
Donar a conèixer la realitat que atenen les 
entitats a la societat 
 
Assolir una major cohesió en el discurs de 
la comissió. 
 
Establir la comissió com a representant de 
les entitats davant les administracions 
públiques. 
 

Mijail Acosta de Fundació Acollida i 
Esperança, coordinador  
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Evolució de les necessitats dels usuaris 
 

Millorar el servei de les entitats coneixent 
amb major profunditat les necessitats dels 
usuaris. 
 
Ampliar, amb el suport de l’administració, 
els recursos oferts en base a les noves 
necessitats dels usuaris. 
 

Mijail Acosta de Fundació Acollida i 
Esperança, coordinador  
 

Trastorn mental i toxicomanies 
 
 

 Mijail Acosta de Fundació Acollida i 
Esperança, coordinador  
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D.7. COMISSIÓ  TERRITORIAL DE TARRAGONA 
 
Creació d’un espai relacional obert a les 
entitats de Tarragona: 
Acció 1. Mapeig d’entitats tarragonines 
d’acció social i convidar-les a participar a les 
reunions de la territorial o altres formats 
d’espais relacionals 
 

Créixer en nombre d’entitats. 
 
Nombre d’entitats 3 
 

Vivian Cano de Cerc@, coordinadora  
Joan J. Izquierdo de Fundació en Xarxa, 
coordinador 
Irene Cañellas 

Creació d’un espai relacional amb els 
municipis on les entitats són presents: 
Presentació de la guia de serveis de les 
entitats. 
 
 

Nombre d’entitats assistents a la 
presentació: 20 
Nombre aparicions a mitjans de 
Tarragona:3 
 

Vivian Cano de Cerc@, coordinadora  
Joan J. Izquierdo de Fundació en Xarxa, 
coordinador 
Irene Cañellas 

Noves fórmules de finançament per a 
les entitats: 
Formació sostenibilitat entitats. 
 

Nombre participants: 20 Vivian Cano de Cerc@, coordinadora  
Joan J. Izquierdo de Fundació en Xarxa, 
coordinador 
Irene Cañellas 
 

Edició de la III setmana Tarragona 
Inclusiva  
 
Visualització de les entitats tarragonines i la 
seva tasca entorn a la lluita contra l’exclusió 
social  
 

Nombre d’entitats assistents a la 
presentació: 20 
Nombre aparicions a mitjans de 
Tarragona:3 
 
 
 

Vivian Cano de Cerc@, coordinadora  
Joan J. Izquierdo de Fundació en Xarxa, 
coordinador 
Irene Cañellas 

Celebració d’un dinar d’entitats amb 
l’Alcalde de Tarragona per presentar les 
entitats. 
 

Nombre d’entitats assistents: totes les de 
ECAS  

Vivian Cano de Cerc@, coordinadora  
Joan J. Izquierdo de Fundació en Xarxa, 
coordinador 
Irene Cañellas  
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D.8  COMISSIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
 
Contribuir a l’assoliment de la integració i la cohesió social a Girona aportant respostes innovadores en els àmbits de la inserció laboral, 
l’habitatge i el desenvolupament comunitari 
 
Consolidar la cohesió i sentit de 
pertinença a la comissió  per part de les 
entitats integrants a través de la 
reformulació dels objectius estratègics propis 
 

Nou full de ruta de la comissió. 
 

Cheikh Tourad d’Accem, coordinador  
 Irene Cañellas 

Creació d’un espai relacional amb els 
municipis on les entitats són presents: 
Presentació de la guia de serveis de les 
entitats 
 

Oferir la nostra expertesa als ajuntaments i 
diputació  
Nombre d’entitats assistents a la 
presentació: 10 
Nombre aparicions a mitjans de Girona: 1 
 
 

Cheikh Tourad d’Accem, coordinador  
 Irene Cañellas 

Noves fórmules de finançament per a 
les entitats: 
Formació sostenibilitat entitats. 
 

Nombre participants: 20 
 
 
 

Cheikh Tourad d’Accem, coordinador  
 Irene Cañellas  
 tots els membres de la comissió 
 
 
 

 


