
 

 

| acta reunió 

 

Via Laietana, 54 1er 

08003 Barcelona 

www.acciosocial.org 

 

ECAS │ Entitats Catalanes d‟Acció Social  

ecas@acciosocial.org 

T. 93 268 22 22  F. 93 310 04 83  

 

 

Agència de Comunicació Social  

comunicacio@acciosocial.org 

T. 93 268 34 42 M. 657 515 361 

 

 

Marató TV3 contra la pobresa  

Reunió amb entitats ECAS | 14.02.2012, 12:30h 

 

Assistència 

1. Annabel Pallàs (in via) 

2. Carme Méndez (Secretariat Gitano)  

3. Daniel Julià (REIR) 

4. Dolors Calvo Torrecillas (APIP) 

5. Domènec Domènech (Mercè Fontanilles) 

6. Eduard Mateus (APIP) 

7. Esther Adrover (AVBC) 

8. Fina Garcia (Impulsem) 

9. Fina Rubio (Surt) 

10. Guillem Correa (Iniciatives Solidàries) 

11. Íria Saà (Adsis) 

12. Josep Antoni Arroyo (FIAS) 

13. Laura Herrero (Comtal) 

14. Lita Álvarez (Quatre Vents) 

15. Lourdes Bassas (ACISI) 

16. Mª Teresa Foronda (El lloc de la dona) 

17. Maria Fernández (Intress) 

18. Maria Serra (Comtal) 

19. Marta Bàrbara (Punt de Referència) 

20. Marta Esteve (IReS) 

21. Marta Fernández (Intress) 

22. Mercedes Galan (Gresol | Projecte Home) 

23. Mijail Acosta (Acollida i Esperança) 

24. Míriam ... (REIR) 

25. Quim Rubio (IReS) 

26. Ramón Noró (Arrels) 

27. Raquel Rueda (Ared) 

28. Sandra Rodríguez (Servei Solidari) 

29. Sonia Moragrega (Surt) 

30. Teresa Balagué (El lloc de la dona) 

31. Thais Guillén (Èxit) 

32. Toni Font (Femarec) 

33. Víctor Messeguer (ACISI) 

34. Xavi Loza (La Vinya d‟Acció Social) 

35. Centre Cruïlla | Salesians 

36. Teresa Crespo (ECAS) 

37. Gina Marín (Agència de Comunicació Social | ECAS) 

38. Glòria Ayuso (Agència de Comunicació Social | ECAS) 

39. Agnès Felis (Agència de Comunicació Social | ECAS) 

 

1. Traspàs informació reunió 09.02.2012 amb TV3 (Lluís Bernabé, 

Susanna Sánchez i Carme Luque) 

1.1. Emissió: finals de maig. Duració no establerta (inicialment s‟havien 

plantejat 20 hores, ara sembla que podrien ser més aviat 10h). 

1.2. Objectiu: donar a conèixer el màxim de cares de la pobresa i el risc 

d‟exclusió social. Ni publirreportatges, ni discursos, ni enfocament caritatiu: es 

tracta de divulgar perquè se sàpiga la situació que estem patint, sensibilitzar, 

Excusen: 

1. Joan Valls (CIJCA)  

2. Laia Rosich (El Safareig) 

3. Laura Andreu (L‟Heura) 

4. Natalia Méndez (S. Ignasi Loiola) 

Raquel Ortega (Casal dels Infants) 

5. Rosa Mari Martín (Akwaba)  

6. Sonia Fuertes (Salut i Comunitat) 

7. Susanna Sala  (Cedre) 

8. Xavier Zaragoza (Casal l‟Amic)  
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desestigmatitzar (treure etiquetes) i mobilitzar. Missatge a transmetre: 

“Gràcies a les entitats, això no és un caos”. Factor inserció, sortir endavant. 

Es pretén que la mobilització no sigui un sol dia, sinó que tingui continuïtat; la 

Marató vol ser un sacseig, un far. 

1.3. Fil conductor: històries personals Testimonis de pobresa/risc d‟exclusió 

presentats – acompanyats per professional entitat/voluntari que serà qui 

explicarà (“es dirà el que digueu vosaltres”); mínim de veu-en-off. Cada 

reportatge inclourà un o dos casos, més el presentador/entrevistador/conductor 

de l‟entitat que l‟ha proporcionat. Total: 30-35 històries (tria a partir de totes les 

proposades). Tenir present la qüestió dels permisos, autoritzacions. 

→ Contactar per propostes amb: Rosanna Sanchez (rsanchez.n@tv3.cat) 

o Carme Luque (cluque.b@tv3.cat) 

 

1.4. Altres continguts del programa. Entreteniment, però no „festivalero‟. 

1.4.1. Experts, entrevistes 

1.4.2. Actuacions 

1.4.3. Marcadors (donacions) + dades d‟aplicacions pràctiques 

(explicacions del que es pot fer amb X diners) 

1.4.4. Cares conegudes 

1.4.5. Factor pedagògic: millor invertir en prevenció, PQ? 

1.5. Activitats de promoció/recaptació 

1.5.1. Icona / logotip Marató: ens la facilitaran perquè l‟utilitzem. 

1.5.2. Organització a càrrec de les entitats (conjunta ECAS/diverses 

entitats? Major impacte). TV3 cobrirà en la mesura del possible. 

1.5.3. Marcador/recaptació in situ: els diners se sumaran al marcador del 

programa (no aniran a les entitats que organitzen l‟activitat, sinó al fons 

general de la convocatòria). 

1.5.4. Campanya a partir de ja (no només el dia de la Marató, o poc 

abans; es poden començar a fer propostes i activitats des d‟avui mateix). 

1.6. Convocatòria de projectes (repartiment fons recaptats) – Totalment 

desvinculat de les accions comunicatives, gestionada per la Fundació La 

Marató de TV3— 

1.6.1. Propera publicació de les bases: en principi, cap a finals de març, 

amb un mes per presentar projectes (fins a finals d‟abril). 

1.6.2. Quatre línies bàsiques: assistencial, habitatge, inserció sociolaboral i 

infància. 

1.6.3. Criteris de valoració: no fets públics, s‟ha parlat d‟elements de 

transversalitat, capil·laritat (territori) i treball en xarxa (+innovació?). 

1.6.4. Projectes d‟un any de duració, a comptar des del moment en què 

s‟entreguen els diners (setembre aprox.). El finançament no tindrà 

continuïtat per part de la Marató. 

1.6.5. Resolució convocatòria: quan s‟emeti la Marató no se sabrà.  

mailto:rsanchez.n@tv3.cat
mailto:cluque.b@tv3.cat
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1.7. Posicionament i aportacions d’ECAS a la reunió amb TV3 

1.7.1. Abordar les causes estructurals, explicar la pobresa com a fruit 

d‟uns processos i un model social que porten a les desigualtats. Tots 

generem o podem generar pobresa, tots som corresponsables; per tant, cal 

canviar actituds, valors. 

1.7.2. Incardinar el tema en el context de l‟Estat del Benestar (EdB): 

reconeixement dels drets subjectius. El ciutadà té uns drets i l‟Estat, unes 

obligacions. 

1.7.3. Les històries no són lineals: hi ha entrades i sortides, alts i baixos. 

1.7.4.  Marcadors: no només d‟euros, també de temps, accions solidàries 

individuals, voluntariat... Visualitzar el que podem fer, més enllà de les 

donacions econòmiques. 

1.7.5. Les històries de vida no només s‟han d‟exposar, també cal explicar 

els motius. La Marató ha de donar pinzellades per repensar, qüestionar-nos 

socialment. Avui, EdB és vist com a despesa, en lloc de sistema de 

prevenció: cal capgirar-ho. 

 

2. Reunió ECAS - entitats membres 14.02.2012 

Exposició ECAS: 

2.1.1. Plantejament inicial de la idea fa dos mesos aprox., en el marc del 

Grup de Treball contra la Pobresa i l‟Exclusió social del Departament de 

BSiF. 1a reunió amb entitats (de base, federacions de 2n nivell, 3r nivell...), 

resposta general de complaença, però veus discordants - preocupacions: 

imatge de la pobresa que es transmetrà, tractament del tema, paper de les 

entitats, substitució de la responsabilitat púbica, origen/causes de la 

pobresa.  

2.1.2. Es demana que la campanya no es limiti a la recaptació de fons, 

sinó que també es proposi conscienciar, generar solidaritat, canviar actituds 

i impulsar noves maneres de lluitar contra la pobresa (reflexió, projectes 

innovadors...). 

2.1.3. ECAS podria canalitzar la presentació de projectes conjunts, avalats 

per la nostra manera de fer („marca ECAS‟: proximitat, prioritat a col·lectius 

en risc, corresponsabilitat, metodologia de treball...). Projectes pilot 

assumibles per part de l‟Administració passat el període inicial (1 any)? 

 

Aportacions entitats: 

2.1.4.  En un moment en què les entitats han de tancar projectes per falta 

de finançament, innovar i posar en marxa nous projectes (que generaran 

expectatives i, segurament, no tindran continuïtat) és el més adient? 

D‟entrada, hauríem de poder mantenir el que estem fent. 

2.1.5. Plantejament de nous projectes ECAS, en xarxa i, en paral·lel, 

mantenir projectes de les entitats (ara en perill). 
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2.1.6. Heterogeneïtat del sector, voluntats diferents. Marató planteja 

oportunitats i perills (substitució de la responsabilitat pública, imatge 

caritativa). Hem d‟incidir en les dues vies: comunicativa i convocatòria de 

projectes (participar en elaboració de les bases). 

2.1.7. Benefici de la part comunicativa molt més clar que de la part 

econòmica. Ens hi hem de posar amb generositat, demostrar que som 

capaços de respondre a una situació extraordinària i urgent amb actuacions 

que justifiquin fer-les durar, més enllà de l‟any inicialment previst. 

2.1.8. ECAS ha d‟elaborar un marc conceptual per a les aportacions 

(comunicatives i de projectes), que sigui una referència per a tots. 

2.1.9. Com interpretarà la ciutadania el programa TV si només apareixen 

les entitats? Si l‟Administració és qui impulsa, no hauria de ser visible 

també el seu rol en el tractament del tema? 

2.1.10. Treballar la part comunicativa  perquè els diners es recaptin (primer 

pas per poder pensar en els projectes). Fins ara les entitats ens hem 

orientat molt, i hem establert diàleg, amb l‟Administració pública, però la 

ciutadania... ens coneix? La Marató són hores a la nostra disposició per 

donar-nos a conèixer a la ciutadania i mostrar el que fem. 

2.1.11. Comitè de valoració dels projectes: membres? 

Fundació Ared ens ha facilitat els noms que es van fer públics a la roda de 

premsa de presentació:  

- Angel Castiñeira -  ESADE  

- Salvador Cardús - UB 

- Pablo Giménez Salinas - President d‟UNICEF Comité Catalunya 

- Josep Santacreu – President del grup d‟RSE de la Cambra de Comerç de 

Barcelona i Conseller Delegat de DKV Assegurances 

- Esther Martin Villanueva – Directora General de RSC de MRW 

- Marc Simó – Obra Social “la Caixa” · Director de l„Àrea d‟Integració Social 

- Sr. Freixas 

- Antoni Vila - Professor de  Treball Social la Universitat de Girona  

- Begoña Roman – Universitat Professora d‟ ÈTICA 

2.1.12. Punt feble de la Marató: moment en què es presenta. La resta, 

positiu: TV3 explica les problemàtiques socials i ho fa bé (tractament 

adequat). Hem de proporcionar el que vulguem mostrar 

2.1.13. Aprofitar oportunitat de visibilitzar la nostra tasca, ECAS  ha 

d‟ajudar a que es reflecteixi la nostra diversitat. 

2.1.14. Factor pedagògic, aproximació temàtica a instituts, escoles, etc.? 

2.1.15. Unificar missatge, deixar marques de banda i aprofitar per 

sensibilitzar (el que ho aconsegueix són les histories de vida, les persones, 

no les entitats). Acostar a la ciutadania el que fem des de les entitats i el 

que poden fer ells. 

2.1.16. Altres marcadors/comptadors: „bancs de temps‟, llocs de treball 

oferts per empreses per a persones en situació de pobresa o risc 

d‟exclusió... 

2.1.17. ECAS podria elaborar un guió compartit per a les nostres 

intervencions (presència a plató, sobretot) 
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2.1.18. Idea/proposta: crear distintiu (tipus llacet o pin) amb la icona de la 

Marató i el logo d‟ECAS per visibilitzar la nostra implicació 

2.1.19. Cal consensuar i prioritzar les demandes/propostes 

2.1.20. Altres organitzacions que donen suport a la Marató: FC Barcelona, 

Price Waterhosue Cooper 

2.1.21. Participació de les Comissions d‟Àmbit d‟ECAS (demanar que 

plantegin els tipus de pobresa que s‟han de tractar) i de les entitats en la 

formulació de missatges a difondre (crida oberta perquè s‟enviïn i 

centralitzin a través d‟ECAS; format similar a les càpsules de propostes per 

als partits polítics?) 

2.1.22. Creació d‟un espai web a través del qual canalitzar, posar en comú i 

coordinar totes les idees, aportacions, possibilitats d‟aliances, etc. 

2.1.23. Elaborar inventari de projectes presentats (i, a posteriori, dels 

resultats obtinguts) 

 

3. Properes passes 

3.1. Propostes de testimonis / casos per a reportatges: a TV3 els corre 

pressa, les entitats els podeu enviar directament a l‟equip de TV3 (Rosanna 

Sanchez (rsanchez.n@tv3.cat) o Carme Luque (cluque.b@tv3.cat). Us agrairem 

que ens informeu a l‟Agència de Comunicació Social (afelis@acciosocial.org).  

3.2. Altres propostes, idees, aportacions: des d‟ECAS crearem un espai 

virtual (online: pàgina web, intranet...) on podrem posar en comú tot tipus 

d‟aportacions i a través del qual informarem de tot el que anem fent, i de tot el 

que anem sabent, en relació a la Marató. 

3.3.  Grups de treball: valorarem la possibilitat de crear grups per a les 

diferents qüestions que es plantegen (marc conceptual de referència, activitats 

de promoció, projectes conjunts, propostes de continguts per al programa...). Si 

teniu interès i disponibilitat per a participar-hi, feu-nos-ho saber a 

afelis@acciosocial.org).  
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