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GRUP A 

Què ha de ser ECAS per a les entitats membres?  

 

Quins reptes i oportunitats té ECAS per complir la seva funció vers les 

entitats membres en els propers dos anys? 

REPTES:  

1. Ser facilitador de relacions entre les entitats 

PISTES PER AVANÇAR: 

Impulsar aliances 

Recolzar les comissions d‟àmbit 

Mantenir informació directa 

Promoure projectes compartits respectant sempre la dinàmica de les 

entitats 

 

2. Posicionament estratègic: fer de lobbys davant els poders 

públics 

PISTES PER AVANÇAR: 

Actuar a partir de la visió global del sector 

Ser veu de les entitats 

Oferir formació en temes estratègics 

 

3. Defensar interessos comuns 

PISTES PER AVANÇAR: 

Trobar equilibri entre operatius sense ser operadors 

Que no es creïn competències entre la representació d‟ECAS i la de les 

entitats  

Coordinació amb plataformes de segon nivell 

 

4. Recolzament a entitats 

PISTES PER AVANÇAR: 

Posar en comú els projectes 
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Fer projectes comuns 

Cuidar processos transversals, BDD, RRHH, qualitat, mantenir 

comunicació 

 

NECESSITATS DETECTADES: 

1. Tenir informació estadística immediata, a temps real 

2. Presentar solucions a problemes detectats (no instal·lar-nos en la 

queixa, buscar solucions i aportar-les a l‟Administració) 

3. Generar criteris comuns 

4. Ser capaços de plasmar reflexions per escrit 

5. Servei d‟informació de convocatòries  

6. Treballar per la sensibilització vers la societat, de manera que 

tingui més informació sobre la situació social 

GRUP B 

Què ha de ser ECAS per al tercer sector social?  

 

Quins reptes/ oportunitats té ECAS per complir la seva funció vers el 

tercer sector social? 

REPTES: 

1. ECAS ha de contribuir a enfortir el tercer sector i a la seva 

articulació 

 

Les aportacions han de contribuir a salvaguardar la diversitat i la 

territorialitat del sector i les seves organitzacions. 

 

2. La marca ECAS s’ha de posar en valor 

 

No és prou reconeguda pel sector i potser resulta poc intel·ligible, 

perquè toca molts àmbits d‟actuació. La marca ha de identificar-se 

més pel COM fem les coses que pel QUÈ fem concretament.   

 

La marca no és el resultant de les característiques de cada entitat, 

sinó la forma d‟organitzar-nos. Posar en valor un estil de fer: 

Participatiu, amb transversalitat, Integrador, plural, creatiu. 

 

Cal afinar en què i com i saber-la explicar perquè s‟entengui des de 

fora. 

 

3. Posar en valor la diversitat de la organització. 

 

Seguir sent cadascú com és, estem còmodes (s‟ha de poder 

entendre des de fora). La forma de relacionar-nos marca una 

diferència, vist des de fora. 
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GRUP C 

Què ha de ser ECAS per a la societat?  

 

Quins reptes/oportunitats té ECAS per complir la seva funció vers 

la societat? 

 

REPTES: 

 

1. Fer visible la tasca social de ECAS.  

 

No som visibles davant la ciutadania, però sí davant 

l‟Administració pública. A voltes fins i tot hi ha confusió sobre si 

som Administració. Tenim la necessitat que es percebi 

l‟impacte positiu de la nostra feina (atenció al perill de cobrir 

espais que corresponen al Govern). 

 

Necessitat d‟informar, comunicar, com volem que ens vegi la 

societat, aprofitant la conjuntura social i política.  

 

Cal  donar a conèixer buits i canviar el model (des de la 

professionalitat, la capacitat resposta, allunyant-nos visió 

caritativa – sí corresponsabilitat). 

 

2. Erigir-nos com una veu de denúncia, altaveu.  

 

Manca de pedagogia amb la societat. Consensuar i generar 

discurs que promogui consciència social. 

 

3. Estar oberts a altres models de participació   

 

Aprofitar el potencial de la “Ciutadania espontània” aportant el 

nostre coneixement en gestió i participació.  

 

4. Aconseguir el millor de la institucionalització de les 

entitats (sostenir, aconseguir canvis) i de la ciutadania 

espontània (participació, identificació personal) 
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GRUP D 

Què ha de ser ECAS per als poders públics / 

responsables de les polítiques socials? 

 

Quins reptes/oportunitats té ECAS per complir la seva funció vers 

els poders públics / responsables de les polítiques socials? 

 

REPTES: 

 

1. Ser òrgan de consulta en la definició i aplicació de 

polítiques públiques 

 

ECAS ha de ser un òrgan de consulta i interlocució previ i 

durant l‟aplicació de polítiques socials. 

 

Som sensors objectius davant els poders públics del que està 

passant al territori; podem tenir molta informació, amb un 

gran bagatge. L‟hem de saber tractar i explotar. Cal crear 

equip d‟anàlisi i tractament per ser interlocutor vàlid, perquè 

el que hem „sentit‟ serveixi per dissenyar polítiques i 

alternatives al que s‟està fent. 

 

2. Prendre posició davant el canvi de paradigma 

 

L‟Estat s‟inhibeix de les seves obligacions/responsabilitats, i 

les entitats hem de saber reaccionar. Cal generar equips 

d‟anàlisi i creació d‟opinió i elaborar alternatives en polítiques 

socials.  També cal fiscalitzar els responsables de les polítiques 

socials. 

 

Proposta de ”Laboratori social”: posar a prova les polítiques 

que volem proposar. Proves pilot per avaluar eficàcia i 

resultats. Reforçar valors.  

 

3. Mantenir una Relació equilibrada amb Administració. 

 

Crítics però també constructius, ser col·laboradors solvents 

sense contemporitzar excessivament, marcant límits. Aportar 

coneixement, dissentir quan calgui. 

 

Cal disponibilitat per part de les entitats, i les persones, ja que 

implica dedicació i compromís. 

 

 


