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dácció 
social



A Catalunya, les entitats del tercer sector social sempre 
han tingut un paper destacat en la nostra societat i han 
promogut la defensa dels drets socials com a garantia de 
cohesió social. Aquestes entitats formen part de l’ADN de 
la nostra nació, de la nostra identitat. Porto molts anys 
vinculat a aquest àmbit i durant tot aquest temps, amb 
diverses responsabilitats, he comprovat com la tasca por-
tada a terme pel tercer sector ha estat clau i el fet que hi 
hagi entitats que enxarxen, com ECAS, ha estat decisiu per 
enfortir i compactar el sector.
En aquests moments d’incertesa econòmica, que posa en 
moltes dificultats la vida de molta gent, especialment de 
les persones i famílies més vulnerables, vull reconèixer 
aquesta tasca de proximitat, de servei i de compromís soci-
al de les entitats que formen part d’ECAS. Han sabut i han 
volgut sumar energies per garantir la cohesió social, per 
lluitar contra la pobresa, per mantenir ben arrelat a casa 
nostra l’Estat del Benestar.     
Catalunya es troba en un moment de gran dificultat. Així ho 
indiquen dades com la taxa d’atur, l’índex de pobresa i, en 
especial, aquest índex en referència  a la pobresa infantil. 
Per això, aquest any 2012 vam redactar i acordar amb les 
entitats el Pacte per a la Infància a Catalunya, que ja només 
quedava de consensuar amb els grups parlamentaris, com 
a instrument per a prioritzar les polítiques d’infància i 
lluitar decididament per eradicar la pobresa infantil. També 
aquest 2012 es van redactar les bases del Pacte Nacional 
per a la lluita contra la Pobresa. Vull agrair des d’aquí les 
aportacions d’ECAS i de les seves entitats federades en 
l’elaboració d’aquests documents clau. 

 > Calen solucions, tothom s’ha d’implicar. Tots hem de su-
mar per la cohesió social. Els ciutadans i les famílies viuen 
situacions i problemes creixents i per això cal reforçar la 
xarxa que pot ajudar-los. S’ha de donar suport a les enti-
tats del tercer sector perquè les polítiques socials van més 
enllà de l’atenció. Són alguna cosa més, molt important. No 
tapen escletxes puntualment davant de moments complicats. 
Suposen la promoció de la persona, reforcen el paper de les 
famílies, l’ajuden a formar-se, a créixer i a desenvolupar-se. 
Li donen la possibilitat d’adquirir eines per enfrontar-se amb 
seguretat als imprevistos i als reptes vitals. ECAS, dins del 
tercer sector, ha estat i és un referent, fa una gran tasca de 
xarxa i de reforç associatiu.
També és necessària la implicació de totes les Administra-
cions. En aquest sentit, l’Estat dimiteix de les seves respon-
sabilitats; ens provoca una asfixia fiscal que esdevé asfixia 
social. La davallada d’ingressos que això suposa per a la 
Generalitat és un atac frontal a les polítiques socials que 
volem garantir per als nostres conciutadans, lligada a l’acció 
de les entitats del tercer sector.
Davant d’aquesta situació, ara més que mai, ens cal al con-
junt de la societat, de les entitats i associacions i de les nos-
tres institucions, anar junts, saber sumar, treballar plegats. 
Només així ens en sortirem. Sumar i avançar per mantenir la 
cohesió social.  

Josep Lluís Cleries i González
Conseller de Benestar Social i Família
(2011-2012)

Sumem per 
la cohesió social
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CoMpRoMíS peR MILLoRaR 
L’atenCIó aLS CoL·LeCtIuS 
vuLneRabLeS

> El Departament de Benestar So-
cial i Família i les Entitats Catalanes 
d’Acció Social compartim els mateixos 
objectius. Tots treballem per garantir 
la cohesió social i mantenir i millorar 
el nostres serveis socials. L’aprovació, 
el setembre de l’any passat, del Pla 
de Suport al Tercer Sector certifica el 
compromís del Govern de la Generalitat 
amb les entitats i reconeix el seu paper 
central en la construcció del nostre 
Estat del Benestar. 

Per aquest Govern, igual que l’anterior, 
les polítiques socials són prioritàries. Per 
això, estem centrant els nostres esforços 
en la lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social, la promoció i protecció dels drets 
dels infants i l’atenció de les persones 
amb dependència. I iniciatives com el 
Pacte per a la Infància a Catalunya —que 
posarem properament a debat del conjunt 
de grups parlamentaris—, el Pacte per a 
la lluita contra la pobresa, el Pla integral 
de suport a la família o l’elaboració d’una 
Llei catalana de promoció de l’autonomia 
personal, van encaminades directament 
a millorar l’atenció i el suport a aquests 
col·lectius. 

Per això, ara més que mai, hem de con-
tinuar treballant plegats per reforçar els 
vincles amb el tercer sector. Perquè crec 
sincerament que la protecció de les per-
sones més vulnerables i la col·laboració 
amb les entitats que treballen en l’àmbit 
social són claus per preservar la cohesió 
social, que és un dels tresors de la socie-
tat catalana.

neus Munté i Fernández 
Consellera de Benestar Social i Família

CoL·LaboRaCIó peR a un FutuR 
MéS JuSt I MéS DIGne

> És un honor per a mi presentar la 
Memòria 2012 d’ECAS, entitat que 
aquest 2013 compleix deu anys i que ha 
fet una gran tasca pel país treballant per 
la inclusió sociolaboral dels col·lectius 
més desfavorits i per la cohesió social.

Portem ja cinc anys d’una forta crisi 
econòmica que ha abocat milers de 
ciutadans del nostre país a trobar-se en 
una situació de vulnerabilitat de vegades 
extrema. Sense l’ajut que ofereixen 
entitats com les que formen ECAS, i al-
tres del tercer sector, superar aquestes 
dificultats seria encara més difícil.

La crisi, però, ens obliga a repensar com 
aconseguir les finalitats socials amb 
els ajustaments als quals està sotmès 
actualment el finançament del sector 
públic. Una de les línies a explorar és la 
possibilitat que ens ofereix l’emprene-
doria social per tal de generar empre-
ses capaces de generar valor social amb 
plena autosuficiència econòmica. 
ECAS i el Departament d’Empresa i 
Ocupació, ja fa anys que col·laborem i 
hem començat a treballar en aquesta lí-
nia de futur per al desenvolupament del 
sector social i en benefici del conjunt de 
la societat, per tal que tinguem un futur 
més just i més digne.

Felip puig i Godes 
Conseller d’Empresa i Ocupació

DIMenSIó SoCIaL 
I RehabILItaDoRa De 
La poLítICa penItenCIàRIa

> Les conseqüències del context econò-
mic actual han dificultat el treball amb les 
entitats del tercer sector, que al llarg dels 
anys s’ha configurat com a indispensable 
dins del procés de rehabilitació i reinser-
ció de les persones sotmeses a mesures 
d’execució penal. 

El 2012 ha suposat un any de reptes per 
a les persones que col·laboren en aquest 
sector i que formen part de les 94 entitats 
que s’impliquen dia a dia en la millora de 
les perspectives de vida de les persones 
internes i d’aquelles que compleixen la 
pena en medi obert. Durant aquest any, 
han hagut de fer front a la davallada de 
recursos o als problemes de finançament 
per mantenir alguns dels programes.

Amb la voluntat de continuar apostant 
per aquest model de treball col·laboratiu, 
és un privilegi poder dirigir-me a través 
d’aquesta Memòria a les persones que 
formen part d’aquestes entitats. Les fites 
principals que s’ha traçat el nou Govern 
són transició nacional i cohesió social, 
inevitablement vinculades entre elles i 
indivisibles del procés de recuperació 
econòmica. Aquests objectius es podran 
assolir, només, amb la col·laboració del 
teixit social del nostre país.

La difícil tasca d’inserció social i laboral 
de les persones que estan o han estat pri-
vades de llibertat no seria possible sense 
la col·laboració de les entitats catalanes 
d’acció social. He d’agrair personalment la 
feina que els seus professionals realitzen 
perquè això sigui possible. Continuarem 
apostant per l’impuls d’aquesta col-
laboració, tot comptant amb els fòrums de 
les taules de participació social.

Germà Gordó i aubarell 
Conseller de Justícia
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De nou ens trobem amb la satisfacció d’escriure unes línies 
per explicar a totes les persones que, d’alguna manera, se 
senten a prop de les nostres vivències, les nostres preocupa-
cions i projectes.
No ha estat un any fàcil. Hem viscut situacions difícils per 
raons no sempre justificades; hem patit noves retallades a les 
nostres entitats i als nostres projectes socials; ens ha costat 
molt cobrar la feina feta, hem vist un increment desenfrenat 
de l’atur, en especial entre els joves i en famílies que es que-
den sense cap ingrés; hem treballat per la ILP per la dació en 
pagament, que esperem que arribi a bon port; hem intentat 
arribar a un consens amb tots els partits per la promulga-
ció d’una Llei sobre la renda mínima d’inserció que permeti 
clarificar la situació actual, però la convocatòria d’eleccions 
va truncar el procés; hem col·laborat en la ILP que demana 
una renda garantida de ciutadania; hem conegut nous models 
per a la inserció laboral que posen en risc la iniciativa privada 
sense ànim de lucre; hem escoltat molta gent gran que ens 
diu que la pensió no els arriba a final de mes, o que fa mesos 
que espera l’activació del seu expedient per rebre una RMI o 
una ajuda de la Llei de dependència; hem patit al costat de 
les nostres entitats regularitzacions d’ocupació; hem sentit 
la pobresa, la fam i les mancances molt més a prop nostre, i 
hem descobert que qualsevol de nosaltres tenim major risc 
de caure en l’espiral de l’exclusió. 
Però, a més d’aquestes situacions de patiment amb què el 
sector social se sent solidari, ens trobem amb un fet colpidor 
que, malgrat donar-ho tot i més per lluitar a favor de una 
societat més igualitària, ens fa sentir impotents. Ens referim, 
precisament, a l’increment de les desigualtats. La crisi actual 
ens ha portat pobresa, però sobretot ha posat en evidència 
que la nostra societat és cada dia més desigual. L’Estat espa-
nyol és un dels països europeus on la diferència entre els més 
rics i els més pobres és cada dia més gran. 

Aquest fet ens mostra que estem en una societat malalta, en 
què l’increment de la riquesa és l’única motivació de tota actua-
ció i a través d‘operacions financeres, evasió fiscal i pràctiques 
corruptes es busca el diner fàcil, obviant el principi que hauria 
de regir totes i cadascuna de les nostres accions i projectes: 
treballar per una economia en benefici de les persones i que 
prioritzi, per tant, una societat on tots els ciutadans puguin 
gaudir d’un major benestar i, sobretot, d’una major justícia 
redistributiva.
ECAS ha lluitat per aquests principis i ens comprometem a 
continuar lluitant per una societat més equitativa, alhora que ens 
posem a disposició dels poders públis que, estem segurs, estan al 
nostre costat per aconseguir la comunitat que tots desitgem.

teresa Crespo i Julià
Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social

 >

Justícia 
redistributiva
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utilitat

ACTIVITATS

OPERATIVITAT INTERNA >

ECAS treballa, fonamentalment, per ser útil a les entitats que componen la federació. Articulem Comissions 
d’Àmbit, Vocalies i Grups de Treball per posar en comú inquietuds, contrastar realitats, reflexionar plegats 
i compartir experiències, coneixements i projectes; organitzem jornades de treball i activitats de capacitació; 
desenvolupem eines i serveis; explorem i obrim noves vies d’intervenció i col·laboració amb altres actors; 
i editem publicacions i materials per facilitar i millorar la nostra tasca.

CoMISSIonS D’àMbIt

CoMISSIó D’àMbIt penItenCIaRI I exeCuCIó penaL
Les retallades en programes de reinserció i rehabilitació penitenciària 
fan incrementar les accions de denuncia de la comissió  (vegeu pàg. 
19), que compareix al Parlament, s’adreça per carta al president de 
la Generalitat i a les conselleries de Justícia i Economia i Coneixe-
ment, i difon la situació a través dels mitjans de comunicació. Al juny, 
la comissió participa al IX Congreso Español de Criminología amb la 
ponència ‘Generando compromiso desde el tejido social’.

CoMISSIó De MIGRaCIonS
Es posa en marxa la Campanya TRENCATÒPICS amb un blog al 
voltant dels fenòmens migratoris i la integració (vegeu pàg. 21). 
S’enforteix el discurs en aquest àmbit a través de tres ponències 
de professionals experts (pàg. 8) i es fan públics els posiciona-
ments sobre qüestions com la negació de la salut a les persones 
migrades o el tancament dels CIE (pàg. 22-23). A través d’un 
projecte atorgat per la Direcció General per a la Immigració, i jun-
tament amb l’IGOP, s’inicia l’elaboració d’un informe sobre el grau 
d’integració de les persones migrades a Catalunya. Es contacta 
amb diferents entitats socials i associacions de persones immigra-
des per afavorir el treball conjunt.     

CoMISSIó D’InSeRCIó SoCIoLaboRaL
Les retallades en polítiques actives d’ocupació i el disseny d’un nou 
model català d’intermediació laboral centren l’activitat de la comis-
sió (vegeu pàgs. 10 i 19). A finals d’any s’inicia el desenvolupament 
del web Mapalaboral.org per a l’orientació i l’acompanyament en el 
procés d’incorporació al mercat laboral dels joves (pàg. 11) i s’ela-
bora un decàleg amb el posicionament de la federació en relació a 
l’ocupació d’aquest col·lectiu (pàg. 19).  

CoMISSIó De GèneRe
S’organitzen dos cursos i un cicle de debats amb l’objectiu d’integrar la 
perspectiva de gènere a la quotidianitat de la intervenció de les entitats 
socials (vegeu pàg. 8). A finals d’any, la comissió s’integra a la xarxa de 
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (pàg. 20).

ReLLeuS a La Junta DIReCtIva
S’incorporen com a nous membres de la Junta Directiva 
d’ECAS Montse Tohà (Fundació IReS), Gema Sánchez 
(ACCEM), Ferran Busquets (Arrels Fundació) i Edita Navarro 
(Intress). Substitueixen Marta Esteve, Ôutaïle Benabid, Salva-
dor Busquets i Ignasi Buyreu, respectivament. 

CanvIS a LeS CoMISSIonS I voCaLIeS
A la primavera, la Comissió d’Immigració d’ECAS passa a 
anomenar-se Comissió de Migracions i la d’Àmbit Penitenciari, 
Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal. Al desembre, 
la Comissió de Gènere s’integra a la xarxa de Dones Directives 
i Professionals de l’Acció Social (vegeu pàg. 20), des de la qual 
dona continuïtat a la feina feta durant els darrers anys. Desapa-
reix, per manca d’activitat, la Vocalia de Territorialitat.

noveS CooRDInaCIonS De CoMISSIonS D’àMbIt
Lita Álvarez, de la Fundació Quatre Vents, assumeix la coordi-
nació de la Comissió de Famílies d’ECAS en substitució d’Eva 
Mosquera, d’Intress. La Comissió d’Inserció Sociolaboral, fins al 
març coordinada per Natàlia Pomar, passa a estar dinamitzada 
per una comissió gestora formada per Fran Viedma (Salesians 
Sant Jordi), Daniel Sáenz (Adsis), Esther Sancho (Femarec), Jose 
Alonso (Èxit), Sònia Moragrega (Surt), Xavi Villarejo (Ared) i Jordi 
Gusi (ECAS). Cheikh Tourad, d’Accem, assumeix la coordinació 
de la Comissió territorial de Tarragona en substitució de Pilar 
Bosch, de Plataforma Educativa.
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voCaLIeS

voCaLIa D’InteRnaCIonaLItzaCIó
S’impulsa el desenvolupament de relacions i projectes internaci-
onals d’ECAS en el marc de la Unió Europea (vegeu pàg. 9).

voCaLIa De CapaCItaCIó
En continuïtat amb el projecte 3Creix.cat (2011-12) i amb el 
seminari Comprendre les desigualtats socials (vegeu pàg. 8), 
s’organitza una sessió de reflexió sobre els vincles entre la 
teoria i la pràctica de l’acció social (vegeu pàg. 15) i una sessió 
gratuïta sobre coaching per a les entitats de la federació (vegeu 
pàg. 8).

voCaLIa De pobReSa
Es crea una publicació periòdica sobre Indicadors socials a Ca-
talunya en relació al context estatal i europeu (INSOCAT, vegeu 
pàg. 11), es participa en el Grup de Treball contra la pobresa 
i per a la inclusió social de la Generalitat (vegeu pàg. 14), es 
lidera el Grup de Treball per a la reforma de la Renda Mínima 
d’Inserció i es contribueix a la campanya ‘Donem el millor de 
nosaltres’ i a l’acte de commemoració del 17 d’octubre, Dia 
internacional per a l’eradicació de la pobresa, organitzat per la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social.

voCaLIa D’aLIanCeS
Es dóna impuls a diverses accions encaminades a potenciar la 
creació d’aliances entre entitats socials i amb les administra-
cions públiques (vegeu pàg. 12).

CoMISSIó De FaMíLIeS
S’actualitzen dades sobre l’empobriment de les famílies que 
s’inclouen a l’informe INSOCAT número 1 —publicat al gener de 
2013— i en un document de presentació de la comissió als interlo-
cutors de les administracions. La comissió compareix al Parlament 
per traslladar les aportacions de la federació al document de bases 
del Pacte per a la Infància (vegeu pàg. 18), que també canalitza 
a través de la PINCAT (Plataforma d’Infància de Catalunya) de la 
Taula del Tercer Sector.

CoMISSIó vIh/SIDa I exCLuSIó SoCIaL
S’elabora el curtmetratge documental EXPERIÈNCIES VITALS des 
de les Llars Residència i els Pisos de Suport, que es presenta a 
l’octubre a la IV Jornada Sida i món local a Catalunya, al novembre 
en roda de premsa amb un informe sobre VIH-SIDA i vulnerabilitat 
(vegeu pàg. 22-23) i al desembre a la Directora General de l’ICASS, 
Carmela Fortuny. La comissió crea una base de dades conjunta 
amb tots els professionals de les xarxes socials i de salut que 
deriven casos a les llars residències i pisos de suport, manté una 
interlocució fluida amb el Departament de Benestar Social i Famí-
lia, participa a les Taules tècniques de VIH/sida de l’ICASS i treballa 
en la definició d’un nou Servei de Suport a la Vida Autònoma.

GRupS De tRebaLL

RenDa MínIMa D’InSeRCIó
Es lidera el treball i la incidència política d’ECAS en relació a la 
reforma de la RMI (vegeu pàg. 19).

aRtICuLaCIó DeL teRCeR SeCtoR
Es realitzen diverses reunions per establir i formular el posici-
onament de la federació sobre aquesta qüestió, entre elles una 
sessió de treball al mes d’abril que compta amb la presència 
d’Antoni Comín, professor de filosofia d’ESADE.

7



InCoRpoReM La vISIó De GèneRe 
La Comissió de Gènere d’ECAS organitza dos cursos i un cicle 
de debats amb l’objectiu d’integrar la perspectiva de gènere a la 
quotidianitat de la intervenció de les entitats socials. Els mesos de 
febrer, març i maig se celebren els cursos gratuïts ‘Abordatge de 
la violència masclista des d’una vessant intercultural’ i ‘Inserció 
laboral i dones: una mirada des de la perspectiva de gènere’, co-
organitzats amb la Fundació SURT en el marc del Pla de Formació 
de l’AEISC subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua. 
A través de tres trobades amb experts, el ‘Cicle de debats sobre 
Gènere i Pensament feminista’ aprofundeix sobre les desigualtats 
entre homes i dones per identificar els reptes de futur per a les 
organitzacions del sector. Hi intervenen Daniel Gabarró, psico-
pedagog i membre d’Homes Igualitaris; i les sociòlogues Sònia 
Parella i Teresa Torns.

FoRMaCIó en CoMunICaCIó 2.0
Al març tenen lloc quatre sessions de formació monogràfica 
en comunicació 2.0  organitzades per l’Agència de Comunicació 
Social i impartides per Jaume Albaigès, assessor en TIC espe-
cialitzat en el tercer sector social. Es tracten diverses eines i 
aplicacions per a la publicació de continguts, la difusió, el treball 
en col·laboració, la gestió de la base social i la captació de fons.

SeSSIó De COACHING 
En col·laboració amb l’Escola Europea de Coaching de Barcelona 
i el consultor social i coach executiu Carlos Cortés, ECAS ofereix 
a les entitats membres una sessió gratuïta sobre coa-ching per 
conèixer les propostes d’aquest model per enfortir les habilitats 
dels equips de treball. Durant la sessió es realitza un panell 
sobre les fortaleses i les àrees de millora de les entitats.

SeMInaRI COMPRENDRE LES DESIGUALTATS SOCIALS
Al gener i febrer es realitzen les darreres sessions de la 4a edi-
ció del seminari, concebut per acostar els àmbits conceptual i 
pràctic de l’acció social amb l’objectiu de generar nou saber i 
millorar les actuacions que duem a terme, tant des de la teoria 
com des de la praxi. 

enFoRtIM eL DISCuRS en IMMIGRaCIó: 
RepteS en eL Context aCtuaL
Entre els mesos de gener i abril, la Comissió de Migracions 
enforteix el discurs d’ECAS en aquest àmbit a través de tres 
ponències de professionals experts: el psicòleg Saïd El Kadaoui, 
el professor de Ciències Polítiques de la UPF Ricard Zapata i la 
sociòloga Adela Ros. Les reflexions de la comissió es plasmen 
en un document que planteja els reptes actuals en migracions 
i que es presenta als principals partits polítics amb l’objectiu 
de sensibilitzar-los i incidir en el seu discurs i en les seves 
propostes. La comissió aposta —entre d’altres— per promoure 
el tancament dels Centres d’Internament per a Estrangers, 
exigir bel·ligerància institucional davant la xenofòbia i el racis-
me, i aprofitar la situació actual del canvi de tendència en els 
fluxos migratoris per treballar per a una ciutadania inclusiva i 
cohesionada.
Al juny, la comissió es reuneix amb el director general d’Immi-
gració de la Generalitat, Xavier Bosch, per conèixer com es 
desplegarà la Llei d’Acollida de les persones immigrades i 
retornades a Catalunya, aprovada al maig de 2010. 

SeSSIó De tRebaLL SobRe La SItuaCIó 
FInanCeRa De LeS entItatS
Recollint les inquietuds de nombroses entitats membres 
d’ECAS en relació al retard en els pagaments per part de les 
administracions públiques, els problemes de liquiditat i les 
dificultats perquè es concedeixin crèdits bancaris, el mes de 
març té lloc una sessió de treball interna sobre la situació 
financera de les organitzacions socials. Es posa en comú 
informació sobre el deute financer de l’Administració amb les 
entitats d’ECAS, el treball que s’està realitzant amb la Taula 
del Tercer Sector i les possibilitats de la banca ètica per facili-
tar un accés preferent als seus productes financers.

ACTIVITATS

>  FORMACIÓ
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La Comissió de Migracions durant la sessió 
de treball amb Ricard Zapata.

>   CAP A LA INTERNACIONALITZACIÓ 
       DE L’ACCIÓ SOCIAL

La vocalia d’Internacionalització —creada al setembre de 2011 
amb l’objectiu d’explorar els camps d’acció d’ECAS i de les en-
titats membres en l’àmbit europeu— inicia el desenvolupament 
de relacions i projectes amb persones i institucions de l’entorn 
de la Unió Europea.

SeSSIonS De tRebaLL InteRn SobRe 
InteRnaCIonaLItzaCIó
Dos focus group per compartir les propostes de la federació a 
l’entorn de la internacionalització i conèixer les necessitats de 
les entitats. Una de les sessions se centra en les entitats que ac-
tualment no tenen cap activitat internacional i l’altra, en les que 
ja han iniciat processos d’internacionalització. 

MapeIG D’opoRtunItatS a euRopa
Guillem Compte, vocal d’Internacionalització de l’acció soci-
al d’ECAS, i Jordi Gusi, gerent de la federació, es reuneixen 
a Brussel·les amb les plataformes European Social Action 
Network (ESAN), European Citizen Action Service i Social Plat-
form, i amb el Delegat del Govern de la Generalitat a Europa, 
Joan Prat, per analitzar les possibilitats d’adhesió a alguna or-
ganització europea i estudiar l’accés als fons estructurals de la 
UE. La Generalitat ofereix a ECAS un espai per obrir una oficina 
a la seu de la UE durant uns mesos.

Web D’eCaS en anGLèS
Els preparatius per a la presència a la UE inclouen la posada en 
marxa d’una versió en anglès del web d’ECAS. Es tradueixen els 
apartats estàtics amb informació genèrica sobre la federació.

IRene Kopetz oCupa L’oFICIna D’eCaS 
a bRuSSeL·LeS
La presència a Europa es materialitza amb la incorporació 
d’Irene Kopetz com a delegada d’ECAS a Brussel·les durant els 
mesos d’octubre i novembre, finançada mitjançant una beca 
del programa Grundtvig. Durant l’estada es reprèn el mapeig 
d’oportunitats i es generen noves relacions i projectes de parti-
cipació de la federació en el marc d’institucions i organitzacions 
europees. Comptem amb la col·laboració de plataforma ESAN i 
de la Delegació de Catalunya a la UE.

tRobaDa aMb aGentS InteRnaCIonaLS
Guillem Compte i Jordi Gusi es reuneixen amb diversos agents 
internacionals en una trobada sobre diversitat i inclusió organit-
zada pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLO-
CAT). Hi participen, entre d’altres, representants de l’Institut 
Europeu per la Gestió de la Diversitat, la German Marshall Fund 
dels Estats Units sobre cooperació transatlàntica i el consolat 
del Regne Unit a Barcelona.
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Jordi Gusi i Guillem Compte 
reunits a Brussel·les amb el 
Delegat del Govern de la Gene-
ralitat a Europa, Joan Prat.

La delegada d’ECAS a Brussel·les, 
Irene Kopetz, en una trobada amb 
l’eurodiputat de CiU Ramon Tremosa.



El Govern inicia un procés de reforma del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) per desenvolupar un nou model català d’in-
termediació laboral que, des d’ECAS, es procura que inclogui 
un tractament específic de l’atenció a les persones amb major 
dificultat per trobar feina. La proposta del Govern segueix les 
passes del model britànic, on fa uns anys es va iniciar una re-
conversió basada en la col·laboració público-privada orientada 
a resultats quantitatius. La Comissió d’Inserció Sociolaboral 
d’ECAS planteja la necessitat de preservar la tasca de les enti-
tats amb els col·lectius més vulnerables per evitar que acabin 
patint exclusió social.

eL MoDeL bRItànIC D’aGènCIeS pRIvaDeS
Al novembre, set persones vinculades a la Junta Directiva i la 
Comissió d’Inserció Sociolaboral viatgen a Anglaterra per conèi-
xer de primera mà la metodologia d’intermediació britànica. Es 
reuneixen amb les agències de col·locació privades Serco, A4e, 
Ingenus i amb alguna ONL col·laboradora. Les tres empreses, 
que prèviament havien visitat ECAS per conèixer el nostre model 
d’inserció, mostren interès en establir col·laboracions amb el 
tercer sector català.

DeCàLeG CISL SobRe L’oCupaCIó DeLS JoveS
La  Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS elabora un Decàleg 
amb el posicionament de la federació en relació a l’ocupació 
dels joves. Els ‘Criteris per a un nou model’ inclouen la neces-
sitat de connectar més el món empresarial i les institucions 
educatives, promoure “mecanismes de segona oportunitat” i 
potenciar la capacitació davant la mera intermediació.

SeSSIó De tRebaLL ‘MeRCat LaboRaL, 
CoL·LeCtIuS en RISC I oCupabILItat’

El 19 de desembre, les entitats d’ECAS tenen ocasió de conèi-
xer el model anglès i reflexionar sobre el rol de les entitats 
i les agències privades en una sessió de treball organitzada 
conjuntament amb el SOC: ‘Mercat laboral, col·lectius en risc 
i ocupabilitat. Quin model volem per a Catalunya?’. Hi interve-
nen representants de Serco, A4e i Ingeus; la directora general 
del SOC, Esther Sánchez; i Teresa Crespo, Jordi Gusi i Nacho 
Sequeira en nom d’ECAS.
El SOC anuncia un Programa d’Inclusió Activa que, en una fase 
pilot, prioritzaria els beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció 
i els aturats de llarga durada. Planteja la necessitat de revisar 
el model i la normativa d’agències de col·locació a nivell estatal, 
i d’iniciar “processos d’agregació i empresarialització” per 
garantir la solvència i la sostenibilitat. Segons Esther Sánchez, 
“el treball en xarxa per generar dinàmiques d’intel·ligència col-
lectiva exigeix generositat i canvi cultural”.
ECAS adverteix que “sense polítiques d’ocupació, l’atur augmen-
ta” i alerta sobre els riscos de la immediatesa i el ‘resultadisme’ 
en la col·locació: entre ells, la cronificació i estigmatització de 
persones que requereixen processos llargs d’acompanyament, 
orientació i capacitació. Es reivindica el valor diferencial i la 
feina feta durant més de 30 anys, que ens ha donat expertesa, 
experiència i coneixement dels perfils més vulnerables, i es ma-
nifesta la voluntat del sector de participar en el disseny del nou 
model col·laborant en pla d’igualtat amb la resta d’agents.

El SOC exposa el seu projecte de reforma estructural de les 
polítiques d’ocupació per acabar amb “dinàmiques de finança-
ment sense impacte en l’usuari”, iniciat el 2011. Planteja els 
següents punts de partida, condicionants i objectius:

• Manquen instruments de medició, no es disposa d’un siste-
ma d’informació integrat
• Excés i atomització de proveïdors de dispositius ocupacionals 
(alguns dels quals, a més, no tenen clara la seva missió i raó de ser)
• Paper inqüestionable del tercer sector: profundament 
arrelat en el territori, qualitat i expertesa, visió, missió i valors 
compartits amb l’Administració Pública.  
• Impacte de les polítiques vinculat a la seva especialització: 
cal segmentació i adaptació als diferents col·lectius  
• Sistema de col·laboració público-privada: l’Administració ha 
de regular i garantir els serveis, i les entitats especialitzades 
els han de prestar amb estàndards de qualitat i capacitat d’es-
calar resultats i generar impactes tangibles.
• El sistema d’externalització ha de ser intel·ligent, amb un 
nucli de coneixement a l’Administració i una organització tec-
nificada. Cal professionalitzar, coordinar i ordenar la cartera 
de serveis, i desenvolupar un model de participació institucio-
nal estable i territorialitzat.
• Entitats de la xarxa: han de conèixer la seva funció exclusiva 
i excloent. El focus d’atenció del tercer sector social són els 
col·lectius en risc d’exclusió i l’objectiu és reduir a la meitat 
l’atur de persones “difícilment ocupables”.  

NOU MODEL D’OCUPACIÓ 
I INSERCIÓ LABORAL >

ACTIVITATS
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aCtuaLItzaCIó De La 
GuIa De ReCuRSoS D’aCCIó 
SoCIaL a CataLunya peR a 

aJuntaMentS
La Guia de recursos d’acció social a Catalunya per 

a l’atenció a les persones. Directori per a Ajunta-
ments, elaborada el 2011 gràcies a un conveni 

amb la Diputació de Barcelona, s’actualitza i 
es presenta a diversos ajuntaments (Cambrils, 

Amposta, Tortosa) a través de la comissió terri-
torial d’ECAS a Tarragona.

eIneS peR a La InSeRCIó 
SoCIoLaboRaL

La Comissió d’Inserció Sociolaboral elabo-
ra el Diccionari normatiu de competències 

transversals clau per a l’ocupabilitat de joves, 
un material d’ús tècnic que complementa la 

Proposta metodològica d’inserció laboral per a 
joves i aprofundeix, des de l’experiència, en deu 
competències clau per a l’ocupabilitat d’aquest 

col·lectiu. D’altra banda, s’actualitza la versió 
online del Directori d’entitats amb serveis d’in-

serció laboral, publicat el 2011 en el marc de la 
jornada Fem equip!. 

MapaLaboRaL.oRG | 
oRIentaCIó I aCoMpanyaMent 

peR a L’oCupaCIó DeLS JoveS
S’inicia el desenvolupament del web 
Mapalaboral.org per a l’orientació i 

l’acompanyament en el procés d’incorporació 
al mercat laboral dels joves. El contingut es 

basa en la digitalització i adaptació de les eines 
elaborades per la Comissió d’Inserció 

Sociolaboral d’ECAS en el marc de la Proposta 
metodològica d’inserció laboral per a joves, 

disponible online al web de la federació. 

InSoCat: CoMpaRatIva 
D’InDICaDoRS SoCIaLS a CataLunya 
A l’abril neix una publicació periòdica d’ECAS: 
l’INSOCAT (Indicadors socials a Catalunya en re-
lació al context estatal i europeu). Es tracta d’un 
Informe per a la millora de l’acció social que, 
en el seu número zero, proporciona un marc 
de referència a partir del qual s’actualitzaran  
les dades dels diversos paràmetres analitzats: 
nivells de renda, mercat laboral, educació, 
habitatge i sistema de protecció social. El se-
güent número (publicat a principis de 2013) és 
un monogràfic centrat en l’empobriment de les 
famílies d’ençà de l’inici de la crisi.

GuIa D’entItatS SoCIaLS peR 
aLS MItJanS De CoMunICaCIó
L’Agència de Comunicació Social edita aquesta 
guia amb l’objectiu de facilitar als periodistes 
la recerca de fonts i la consulta d’informació 
sobre els àmbits i col·lectius amb què treba-
llem les organitzacions del tercer sector social. 
La publicació està centrada en les entitats 
membres d’ECAS, però també inclou una tren-
tena d’altres organitzacions de primer, segon 
i tercer nivell. L’edició es finança amb el premi 
del Consell Municipal de Benestar Social als 
Mitjans de Comunicació 2011 atorgat al repor-
tatge Triomfs sobre la marginació del periodista 
Fidel Masreal, que va cedir la dotació econòmi-
ca a ECAS i l’Agència de Comunicacó Social per 
la seva col·laboració en l’article.

pRopoSteS I ReFLexIonS aL voLtant 
DeL pRoGRaMa De RenDa MínIMa 
D’InSeRCIó 
A partir de les valoracions i consideracions de 
les entitats d’ECAS, el Grup de Treball creat es-
pecíficament per treballar la reforma de la RMI 
elabora un informe amb dos documents: un de 
caràcter reflexiu i un que sintetitza en forma de 
propostes les qüestions que creiem que s’han 
de tenir en compte en la redacció d’una futura 
nova llei de la RMI.

PUBLICACIONS I EINES 
PER A L’ACCIÓ SOCIAL

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >
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ALIA’T: pRoGRaMa De FoMent De LeS aLIanCeS
La tasca per promoure el model de treball col·laboratiu a 
través d’aliances, iniciada per ECAS al 2011, continua activa i 
donant fruits al llarg de 2012. 

aCoMpanyaMent a La CReaCIó D’InteRMèDIa
Al febrer neix Intermèdia, la primera gran agència de col·locació 
del tercer sector, fundada per quatre entitats d’ECAS: Suara, 
Surt, IReS i FIAS. Es materialitza així un dels processos d’alian-
ces impulsats pel programa Alia’t al 2011. La nova entitat fusiona 
l’activitat de borsa de treball de les quatre organitzacions.

GuIa bàSICa D’aLIanCeS en eL SeCtoR SoCIaL
En el marc d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, 
elaborem una Guia bàsica d’aliances en el sector social. La 
publicació proporciona una metodologia de treball per a la cre-
ació d’aliances i aprofundeix en els beneficis de cooperar, els 
factors d’èxit i de fracàs, la tipologia d’aliances i les problemà-
tiques més comunes.

SeSSIonS D’aLIanCeS peR a La InCLuSIó SoCIaL 
a ManReSa
Una vintena d’entitats i institucions manresanes participen en-
tre els mesos de gener i març en tres focus group organitzats 
per ECAS per promoure les aliances a la ciutat a partir de la 
Xarxa per a la Inclusió Social de Manresa. Les sessions formen 
part d’un conveni d’ECAS amb la Diputació de Barcelona.

AGÈNCIA DE 
COMUNICACIÓ SOCIAL 

ALIANCES  >  >

La tasca de visibilització, sensibilització i presència pública es completa 
amb la difusió a través de canals propis, el suport i els serveis de comu-
nicació a altres organitzacions, la formació (pàg. 8), l’edició de materials 
(pàg. 11) i la participació en els projectes i les activitats pròpies d’ECAS.  

aCtuaLItat De L’àMbIt SoCIaL
El web d’ECAS i els butlletins recullen les novetats de la fede-
ració (120 notícies al llarg de 2012), les entitats membres (107) 
i el conjunt del sector (140).

CoL·LaboRaCIonS aMb eL SeCtoR
L’Agència participa activament en la concepció de la campanya ‘Fem 
un triple contra la pobresa!’ (vegeu pàg. 21) i en coordina la difusió i 
les relacions amb els mitjans. A més, presta suport i assessorament 
a dues plataformes formades majoritàriament per entitats d’ECAS: 
PEI’Jove i la Coordinadora Mentoria per a la Inclusió.

SeRveIS De CoMunICaCIó a aLtReS 
oRGanItzaCIonS 
Al gener es comencen a desenvolupar serveis de comunicació i gabi-
net de premsa per al Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, 
i a l’octubre s’inicia la col·laboració amb Fundació Àmbit i l’Institut 
d’Ecologia Emocional (organitzacions sense afany de lucre centrades 
en el creixement personal i la gestió de les emocions).

InteRMeDIaCIó aMb eLS MItJanS 
De CoMunICaCIó 
L’Agència rep sol·licituds d’informació, valoració i testimonis per 
il·lustrar temes d’actualitat als mitjans de comunicació que sovint 
deriva a les entitats d’ECAS.

CoMunICaCIó 2.0
Gestió i dinamització d’eines de comunicació 2.0: comptes de 
Twitter i Facebook d’ECAS, Twitter i blog de la xarxa DDiPAS, 
blog de la Comissió de Migracions i de la campanya TRENCA-
TÒPICS, i comptes LiveStream i SlideShare.

ACTIVITATS

Sessió d’aliances a Manresa.

DIputaCIó De baRCeLona
Els 10.000 euros amb què està dotat el conveni amb l’Admi-
nistració provincial de Barcelona es destinen a la promoció 
d’aliances entre entitats i administracions locals. Gràcies a 
aquesta col·laboració s’elabora una Guia bàsica d’aliances 
locals en el sector social i es promouen  aliances a Manresa a 
través de la Xarxa per a la Inclusió Social de la ciutat.

Mercè Conesa, vicepresidenta quarta i presidenta delegada de 
l’àrea d’atenció a les persones de la Diputació de barcelona

“ECAS és un bon aliat que ens 
permet impulsar projectes 
entre ajuntaments i enti-
tats socials en el treball que 
aquests han de fer per atendre 
les persones més vulnera-
bles de cada territori. La Guia 
bàsica d’aliances locals en el 
sector social, que hem ela-
borat conjuntament, ajudarà 
a teixir  lligams més sòlids, 
amb responsabilitats i regles 
del joc clares, que ens portin 
a projectes amb més impacte i 
sostenibles en el temps”.

InFoJobS
Aquest portal de recerca de feina assumeix el cost del disseny i la 
programació del web Mapalaboral.org per a l’orientació i acom-
panyament dels joves en la seva incorporació al mercat laboral. 
L’eina online estarà disponible el primer trimestre de 2013.

anna Quintero, directora de 
màrqueting d’Infojobs
“Fa temps que treballem amb 
ECAS perquè amb ells som 
capaços d’arribar a la gent més 
vulnerable i treballar per acon-
seguir-los també una feina”.

DepaRtaMent De beneStaR SoCIaL I FaMíLIa 
Es renova el conveni anual amb l’Institut Català d’Assistèn-
cia i Serveis Socials amb una partida anual de 85.000 euros 
destinats a l’Agència de Comunicació Social i als projectes 
d’ECAS de lluita contra la pobresa. S’hi inclouen, entre altres, 
l’elaboració de dos informes d’Indicadors Socials a Catalu-
nya (INSOCAT), el desenvolupament de propostes i reflexions 
entorn a la RMI, la creació d’un espai de reflexió i enriquiment 
mutu entre teoria i pràctica de l’acció social, i l’organització 
d’actes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Se signa 
un conveni triennal amb la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària per promoure les aliances entre entitats socials en 
el marc del programa ‘Alia’t amb l’acció social’, que suposa una 
dotació de 21.600 euros anuals. També formen part de la col-
laboració amb el Departament de Benestar Social i Família dos 
contractes de serveis per a l’elaboració d’un informe sobre la 
integració de les persones migrades a Catalunya —signat amb 
la Direcció General per a la Immigració, per valor de 15.000 
euros—, i per a l’assistència tècnica en la reconversió d’entitats 
en empreses socials (a través de la Direcció General d’Econo-
mia Social i Cooperativa), per valor de 10.000 euros.

aJuntaMent De baRCeLona
El consistori dota amb 4.000 euros la campanya TRENCATÒ-
PICS sobre migracions i amb 3.000 euros els espais de reflexió 
sobre la relació entre les entitats socials, el món acadèmic i les 
administracions; el foment d’aliances i col·laboracions entre 
entitats, i d’accions innovadores; i els espais per treballar la su-
pervivènvia de les entitats mitjançant formacions específiques.

ACORDS, CONVENIS 
I COL·LABORACIONS

 >
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Defensem i canalitzem els interessos de les entitats associades a través de plataformes de tercer nivell i superiors, 
així com en espais de treball amb les Administracions i altres agents de la societat civil. Potenciem un model de 
construcció social compartit, basat en el treball en xarxa per a la promoció del benestar de la població i el foment 
de la cohesió social, incloent la participació de tots els actors implicats en els processos de disseny i execució de 
les polítiques públiques. 

representativitat

nou noveS entItatS FeDeRaDeS
S’adhereixen a la federació nou noves entitats, a les quals agraïm 
la seva confiança i esperit de col·laboració en els projectes d’ECAS.

• Associació Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic (EICA)
• Associació per la recerca i l’acció social Vincle
• Associació Recursos Educatius per a la Infància en Risc (REIR)
• Associació Social Andròmines
• Fundació Àmbit Prevenció
• Fundació Autònoma Solidària
• Fundació Gresol-Projecte Home
• Fundació La Vinya d’Acció Social
• Sant Joan de Déu – Serveis Socials

teRRItoRIaL taRRaGona
Es presenta la Guia de recursos d’acció social a Catalunya per a 
l’atenció a les persones als ajuntaments de Cambrils, Amposta, Tor-
tosa i Reus. Amb motiu del Dia internacional per a l’eradicació de 
la pobresa s’adapta a la realitat local el manifest contra la pobresa, 
i es difon la tasca d’ECAS a través d’articles al Diari de Tarragona i 
intervencions al programa ‘Al carrer’ de Tarragona Ràdio. 

teRRItoRIaL GIRona
Es presenta a l’Ajuntament de Girona la Guia de recursos d’acció 
social a Catalunya per a l’atenció a les persones. S’han realitzat 
una sessió de capacitació sobre fundraising i un debat sobre les 
dificultats de finançament de les entitats socials.

ACTIVITATS

> PRESÈNCIA EN ESPAIS 
DE REPRESENTATIVITAT

> PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DEL SECTOR
La federació ha participat en nombroses activitats, espais de debat i intercanvi 
d’experiències amb altres actors de l’àmbit social:
• ‘Diàlegs d’innovació i tecnologia en el tercer sector social’, projecte de 
l’empresa UPCnet. Hi participen la presidenta i el gerent d’ECAS, Teresa 
Crespo i Jordi Gusi.
• Seminari ‘el debat públic: cap a la construcció d’una proposta operativa!’, 
organitzat per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB. 
Hi participa Àgata Sol, coordinadora de la Comissió de Migracions.

• 4a edició de la Jornada de Drogodependències de la universitat de 
barcelona, en col·laboració amb Projecte Home. Hi participa Jordi Gusi.
• Panel sobre ‘paper de l’eapn-eS en els nous temps: situació, reptes 
i propostes’, en el marc del Seminario Tercer Sector y Economia Social 
d’EAPN-España. Hi participa Teresa Crespo.
• Seminari ‘adéu a l’estat del benestar?’, organitzat per Cristianisme 
i Justícia. Hi participa Teresa Crespo.

xarxa de cultura per a la inclusió social
En formem part en el marc de l’Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva. 
Es treballa el Pla per a la Inclusió Social 2012-2015 de l’Ajuntament i es creen 
dues comissions per traslladar el ‘Mapa d’experiències de Cultura per a la in-
clusió’ al web i posar en marxa un laboratori de recerca i experimentació sobre 
la dimensió inclusiva de la cultura.

Confederació empresarial de l’economia Social de Catalunya
Presidida per Xavier Puig en nom d’ECAS, que forma part de les comissions d’es-
coles bressol i d’acció social. La Confederació neix al desembre de 2012 i integra 
l’antiga AEISC (Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya). 

Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya 
L’organisme treballa en l’Avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i el 
Voluntariat i en l’elaboració de l’avantprojecte de llei del Voluntariat. Es partici-
pa en representació de la Generalitat al projecte europeu VERSO.

european anti poverty network (eapn) – españa
ECAS participa a la branca espanyola de la Xarxa Europea de Lluita Contra la 
Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) com a membres de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector.

Grup de treball contra la pobresa i per a la inclusió social 
Dotze representants d’ECAS formen part dels quatre subgrups de treball 
–Exclusió social i pobresa emergent, Pobresa estructural, Pobresa i exclusió de 
la infància i l’adolescència, i Territori i pobresa— d’aquest grup de treball im-
pulsat pel Govern. S’elabora el Document de Bases del Pacte contra la Pobresa 
a Catalunya i es treballen els indicadors de seguiment.
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TEORIA I PRÀCTICA 
DE L’ACCIÓ SOCIAL

 >

Des d’ECAS ens proposem escurçar les distàncies entre la pràc-
tica i la teoria de l’acció social creant espais d’enriquiment mutu. 
Amb aquest objectiu, el 22 de març ponents de la quarta edició 
del seminari Comprendre les desigualtats socials i membres de 
la Junta Directiva de la federació reflexionen junts al voltant de 
l’articulació entre acció i recerca social, com enfortir la interacció 
i com millorar les accions que duem a terme. S’edita un docu-
ment de síntesi que recull les reflexions exposades, els reptes 
i les propostes plantejades per avaluar l’impacte dels projectes 
socials, elaborar una agenda de temes comuns, articular vies de 
col·laboració permanent i esdevenir un think tank.

paRtICIpen en La SeSSIó:
ponents del seminari Comprendre les desigualtats socials

Convidades
• àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social

• Laia pineda, Fundació Jaume Bofill 

Membres de la Junta Directiva d’eCaS

equip tècnic d’eCaS

Dinamitzadora: Laia Monterde

• Carme trilla, economista 
i exsecretària d’Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya 

• elisabet tejero, sociòloga, 
membre del Col·lectiu d’Estudis 
Biogràfics i professora de la UB 

• Francesc Sainz, psicoanalista 
(SEP-IPA), professor de Treball 
Social de la UB 

• Joan Subirats, catedràtic de 
Ciència Política a la UAB i director 
del programa de postgrau de l’IGOP 

• Jordi tudela, pedagog terapeuta, 
ex director del Programa d’atenció 
a la dependència de la Generalitat 
de Catalunya (PRODEP) 

• Laura torrabadella, sociòloga, 
membre del Col·lectiu d’Estudis 
Biogràfics i professora de 
la Universitat de Vic 

• Maria Caprile, sociòloga i 
membre de la Fundació CIREM 

• pau vidal, expert en 
el funcionament d’ONG, fundador 
i coordinador de l’Observatori 
del Tercer Sector 

• Sebastià Sarasa, doctor en 
Ciències Econòmiques i professor 
de la UPF 

• Sònia parella, doctora en 
Sociologia i professora de la UAB
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Cristina Sanclemente de la Fundació Àmbit Prevenció 
durant la presentació de les noves entitats d’ECAS a 
l’Assemblea General Ordinària del mes de juliol.

plataforma d’Infància de Catalunya (pInCat)
Es fan aportacions al document de bases del Pacte per la Infància a través 
d’una jornada per identificar els temes clau i la PINCAT s’incorpora a la 
Plataforma de Infancia de l’Estat espanyol.

taula d’entitats del tercer Sector Social de Catalunya
Al juliol, la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, n’assumeix la secretaria. 
A més, ECAS forma part dels grups de treball d’Inclusió i Pobresa, Immi-
gració, Prestació de serveis, Participació, Innovació, i Qualitat i Inserció.

xarxa d’inserció sociolaboral de barcelona
Es faciliten dades per a l’elaboració d’un informe de ‘Diagnosi i propostes 
per a l’economia social i l’emprenedoria social a Barcelona’, publicat al juny.

observatori del tercer Sector
La presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, és membre del Comitè Executiu 
que inicia l’elaboració de l’Anuari del Tercer Sector 2013. ECAS participa 
també en el Consell Assessor de Recerca d’aquest organisme.

Consell nacional de Dones de Catalunya
ECAS forma part de l’eix de salut d’aquest organisme.

Consell de Serveis Socials de l’ajuntament de barcelona
Per invitació expressa de la regidora Maite Fandos, Teresa Crespo s’in-
corpora a aquest Consell i participa en una reunió al mes de novembre.

Altres espais de representativitat:
Consell d’associacions de barcelona (Cab)
Consell de cohesió i serveis socials de l’ajuntament de Girona
Grup mixt de contractació responsable de l’ajuntament de barcelona

10 anyS DeL paneL De DeSIGuaLtatS
En el marc dels actes de commemoració del desè aniversari del 
Panel de Desigualtats de la Fundació Jaume Bofill, coorganitzem 
un debat sobre pobresa el 4 de desembre a l’Institut d’Estudis 
Catalans. Hi participen Ismael Palacín, director de la Fundació 
Jaume Bofill; el sociòleg Lluís Sáez; la presidenta d’ECAS, Teresa 
Crespo; i els membres de la Junta Directiva d’ECAS Sonia Fuertes 
(Fundació Salut i Comunitat) i Salvador Busquets (Arrels Fundació).



ECAS inicia un procés per revisar en profunditat els plan-
tejaments i les estratègies de la federació, i elaborar un 
nou Pla estratègic que orienti el rol i les prioritats dels 
propers tres anys d’acord amb el context actual. El procés 
parteix de la revisió del Pla estratègic anterior (2009-
2011), aprofita les sinèrgies al voltant d’ECAS i es du a 
terme de forma participativa. Dinamitzen el procés els 
consultors Marc Botella i Frederic Cusí.

aSSeMbLea FebReR 2012: InICI DeL pRoCéS
El debat estratègic s’inicia a l’Assemblea General Ordi-
nària del 10 de febrer amb un espai de reflexió a través 
de quatre grups de treball sobre el rol d’ECAS vers les 
entitats membres, el tercer sector social, la societat i els 
poders públics. S’extreuen conclusions sobre els reptes, 
les oportunitats i les necessitats de la federació en cadas-
cun dels punts. Durant l’assemblea, les entitats valoren 
les activitats realitzades per ECAS durant el 2011 i l’asso-
liment dels eixos estratègics d’utilitat, representativitat i 
incidència política.

ReunIonS aMb eLS DIFeRentS òRGanS D’eCaS 
I entRevISteS en pRoFunDItat
Els dinamitzadors del procés es reuneixen amb les diferents 
comissions i vocalies d’ECAS, i amb la Junta Directiva. A 
més, realitzen entrevistes en profunditat a cinc professio-
nals d’organitzacions del tercer sector social, així com a una 
representant del Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat. La primera fase inclou també tres focus 
grup sobre internacionalització, producció i sinèrgies.

eSpaI De Debat a L’aSSeMbLea De JuLIoL 
El 13 de juliol, en el marc de la segona Assemblea General 
Ordinària de l’any, els dinamitzadors exposen una síntesi 
del procés iniciat i formulen tres preguntes sorgides de les 
entrevistes als diversos professionals del sector: 1) Estem 
davant d’una ruptura del pacte social?, 2) Les febleses in-
ternes del sector es fan més evidents i dificulten la viabilitat 
de les entitats?, i 3) El canvi de model d’Estat —fins ara dit 
‘de Benestar’— és irreversible?. S’inicia un debat molt par-
ticipatiu i ric en aportacions al voltant de la situació actual, 
com ens afecta i com hi ha de respondre ECAS.

 > PROCÉS DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA: 
ROL I PRIORITATS D’ECAS EN EL CONTEXT ACTUAL

ACTIVITATS

ReSuM De pRIoRItatS

han paRtICIpat en eL pRoCéS 
De ReDeFInICIó eStRatèGICa:
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òRGanS InteRnS
Assemblea d’entitats membres
Junta Directiva
Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal
Comissió d’Inserció Sociolaboral
Comissió de Famílies
Comissió de Gènere
Comissió de Migracions
Comissió VIH-SIDA i exclusió social
Comissió territorial de Girona
Comissió territorial de Tarragona
Vocalia de Pobresa
Vocalia de Consolidació del Tercer Sector
Focus grup sobre internacionalització
Focus grup sobre producció
Focus grup sobre sinèrgies
Equip de gestió 

CInC pRoFeSSIonaLS vInCuLatS aL teRCeR SeCtoR
Ismael palacín, director tècnic de la Fundació Jaume Bofill 
núria Carrera, degana del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya
pau vidal, director de l’Observatori del Tercer Sector
toni Codina, director general de la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social
toni vilà, doctor en pedagogia social de la Universitat
de Girona

DepaRtaMent De beneStaR SoCIaL I FaMíLIa
esther padró, cap del gabinet del conseller de Benestar 
Social i Família Josep Lluís Cleries  (2010-2012) 

El procés constata que els canvis que s’han produït en els 
darrers anys ens situen en una nova etapa que presenta 
nous reptes i nous interlocutors, i que requereix estratè-
gies adequades. Es parla de canvi de paradigma econòmic 
social i de valors, amb conseqüències socials greus i sense 
una evolució clara; de les polítiques del nou Govern català, 
de signe polític diferent, i dels seus nous interlocutors; del 
debat obert en l’opinió pública sobre l’Estat del Benestar, la 
política, les institucions i les ONG; i de les transformacions 
en la interrelació i ordenació del tercer sector social.



CoMpaReIxenCeS aL paRLaMent 
Al maig, Lita Álvarez compareix en representació 
d’ECAS a la Comissió d’Infància del Parlament 
per traslladar les aportacions de la federació al 
document de bases del Pacte per a la Infància. Al 
juliol, Teresa Crespo i Sonia Fuertes intervenen a la 
Comissió de Justícia de la cambra per reclamar la 
convocatòria urgent de subvencions per a progra-
mes de rehabilitació i reinserció en l’àmbit peni-
tenciari (vegeu pàg. següent). Poques setmanes 
abans, el Departament de Justícia havia anunciat la 
supressió d’aquest convocatòria. 

• Diputada del PP al Parlament, Marisa xandri
• Diputats d’ERC al Parlament pere bosch i oriol amorós
• Diputats d’ICV-EUiA al Parlament Joan herrera, Laura 
Massana i Marta otero 
• Secretari de Polítiques Educatives del Departament 
d’Ensenyament, Lluís Font
• Portaveu de CiU al Parlament, Jordi turull
• Obra Social ‘la Caixa’, Jaume Soria
• Subdirectora general de Programes i Directora general de 
Serveis per a la infància i la família del Ministeri d’Afers Socials 
de l’Estat espanyol, Maria Dolores Ruiz bautista i Salomé 
adroh, respectivament 
• Diputada del PSC al Parlament, eva Granados
• Regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, 
Francina vila
• Director de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, Jesús Quiroga
• Membres de les comissions d’Empresa i Ocupació, i Benestar, 
Família i Immigració del Parlament | En relació al programa de 
Renda Mínima d’Inserció
• Delegació de l’empresa IFI que executa un projecte sobre 
igualtat d’oportunitats i promoció de la dona a Romania finançat 
pel Fons Social Europeu

• Vicepresidenta del Govern, Joana ortega
• Diputada de CiU al Parlament anna Figueras | Presentació de 
les propostes d’ECAS en relació a la Renda Mínima d’Inserció 
• Director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom de la Generalitat, xavier López
• Subdirector general d’Anàlisi i Programació de l’ICASS, 
Lluís Grande
• xavier bosch i orland Cardona, de la Direcció General per a 
la Immigració de la Generalitat
• Vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa
• Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, esther Sánchez
• Directora de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona 
Activa, Sara berbel
• Diputada del PP al Congrés Dolors Montserrat
• Tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos
• Subdirectora general de Gestió de Recursos de la Generali-
tat, Carme Milian
• Vicepresidenta del Consell General de l’ONCE, teresa palahí
• Directora general de l’ICASS, Carmela Fortuny
• Diputat de CiU al Congrés Carles Campuzano
• Cap de gabinet del conseller Cleries, esther padró (2011-2012)

ReunIonS InStItuCIonaLS aMb aDMInIStRaCIonS, paRtItS poLítICS I aLtReS oRGanItzaCIonS
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incidència política

ACTIVITATS

Ens pronunciem i intervenim en l’espai públic per fer visibles les nostres preocupacions, aportar el nostre 
coneixement i la nostra experiència, i plantejar propostes de millora de les polítiques socials. Amb esperit crític 
i constructiu, posem de manifest la visió, l’opinió i la tasca de les entitats d’acció social per reforçar i potenciar 
la contribució del sector a la construcció d’una societat més justa, equitativa i cohesionada.

L’activitat de Govern ha estat marcada per la reducció pressu-
postària i la convocatòria avançada d’eleccions al Parlament; 
ECAS l’ha seguit de prop i ha mostrat una actitud proactiva que 
s’ha materialitzat en la formulació de diverses propostes.  

àMbIt penItenCIaRI I D’exeCuCIó penaL
Al juny, el Departament de Justícia anuncia una bateria de retalla-
des que condemnen a la desaparició els programes de reinserció 
i rehabilitació de les entitats socials. ECAS alerta dels riscos que 
això comporta: vulneració de la finalitat rehabilitadora del sistema 
i retorn a un model assistencialista. Teresa Crespo i Sonia Fuertes 
intervenen a la Comissió de Justícia del Parlament per reclamar 
la convocatòria urgent de subvencions per a aquests programes i 
la Comissió aprova dues resolucions que insten el Govern a  man-
tenir-los. A la tardor, quan finalment es publica la convocatòria, 
les subvencions cobreixen únicament els serveis realitzats per 
les entitats entre gener i maig. La Comissió d’Àmbit Penitenciari i 
Execució Penal de la federació trasllada al president del Govern, 
Artur Mas; a la consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal; i al 
Conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, la necessitat de donar 
compliment a les resolucions.

ReFoRMa De La RenDa MínIMa D’InSeRCIó
Al maig, ECAS entrega al Govern i als grups parlamentaris un 
document de Propostes i reflexions al voltant del programa de Ren-
da Mínima d’Inserció que pretén ser el punt de partida per a una 
revisió a fons del programa. El document especifica els diferents 
perfils de beneficiaris, planteja propostes per a la viabilitat econò-
mica i proposa mesures de millora. Pocs dies després, el Govern 
anuncia el traspàs de la gestió de la RMI al Departament d’Em-
presa i Ocupació, que fins llavors la compartia amb Benestar Soci-
al i Família; les entitats socials reben aquest canvi amb inquietud, 
donada la poca receptivitat d’aquest departament a les propostes i 
la seva focalització en la vessant econòmica.
Al juny, els partits es comprometen a iniciar la revisió de la RMI 
en una reunió amb ECAS i les comissions d’Empresa i Ocupació, i 
Benestar Social, Família i Immigració del Parlament. Es contem-
pla la possibilitat d’iniciar la discussió parlamentària al juliol si 
s’admet a tràmit la proposició de reforma del PSC. 

CiU hi presenta una esmena a la totalitat i aconsegueix que el PP 
s’abstingui, la qual cosa atura la tramitació.
Al setembre la directora del SOC, Esther Sánchez, transmet a 
ECAS la voluntat de treballar conjuntament la nova proposta de 
RMI en una sessió de treball en què es definiran els perfils i els 
criteris d’accés. La convocatòria avançada d’eleccions, però, 
atura el procés i, sumada al traspàs a Empresa i Ocupació, deixa 
les entitats sense referent ni informació per donar una resposta 
adequada als usuaris.

poLítIQueS aCtIveS D’oCupaCIó
Al gener, el gerent d’ECAS, Jordi Gusi, es reuneix amb la directora 
del SOC per manifestar-li la preocupació del sector pel fet que les 
entitats d’inserció sociolaboral no apareguin com a proveïdores 
diferencials de serveis en el Pla de Desenvolupament de Políti-
ques Actives d’Ocupació 2012-2013. La Comissió d’Inserció Soci-
olaboral de la federació, que ha participat en l’elaboració del Pla i 
col·labora estretament amb el SOC, considera un greuge compa-
ratiu no figurar-hi, a diferència del que succeeix amb les empre-
ses privades, els gremis i les associacions empresarials. Esther 
Sánchez assenyala que la prioritat pel SOC és com fer front a 
l’atur estructural, i no qui desenvolupa els serveis, però finalment 
el Pla inclou les entitats d’inserció com a agent diferenciat.
Al maig, el SOC redueix en un 56% la dotació per a programes de 
formació i orientació laboral; ECAS alerta que 34.000 usuaris dei-
xaran de ser atesos i que es perdran més de 900 llocs de treball 
de professionals que insereixen gairebé 12.000 persones l’any.

paCte peR a La InFànCIa
Al maig, Lita Álvarez compareix en representació d’ECAS a la 
Comissió d’Infància del Parlament per traslladar les aporta-
cions de la federació al document de bases del Pacte per a la 
Infància. La compareixença se centra en la importància dels 
primers anys de vida de les persones per a la seva educació, 
el seu procés de socialització i el seu desenvolupament, així 
com en la necessitat d’invertir en infància per prevenir situa-
cions de pobresa i exclusió en un futur. 

 > APORTACIONS A LES POLÍTIQUES SOCIALS, 
SEGUIMENT DEL GOVERN I DE L’ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA
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Al març es constitueix la xarxa de Dones Directives i Professionals 
de l’Acció Social (DDiPAS) amb l’objectiu de potenciar la presència 
i la visibilitat de les dones a les organitzacions del tercer sector 
social. S’hi adhereixen gairebé un centenar de treballadores d’en-
titats, Administracions Públiques, empreses i autònomes.

tRobaDeS InStItuCIonaLS
La xarxa obre vies de col·laboració amb l’Institut Català de 
les Dones, l’Ajuntament de Barcelona, l’Observatori del Tercer 
Sector i TEDxBarcelonaWomen.

eSpaI vIRtuaL De Debat
L’espai de debat i reflexió al bloc de DDiPAS s’estrena amb la 
controvèrsia al voltant de les quotes femenines com a mesura 
per promoure la presència de les dones en alts càrrecs i qua-
dres directius.

1eR DIàLeG DDIpaS
Al novembre, l’experta en polítiques d’igualtat de gènere 
Sara Berbel i l’advocada i professora de dret Sílvia Requena 
dialoguen a partir de la pregunta ‘Què aporten les dones a les 
organitzacions socials i empresarials?’

pReMI aSpàSIa
A finals d’any, DDiPAS i l’Observatori del Tercer Sector convoquen 
el Premi ASPÀSIA en defensa de l’equitat de gènere amb l’objectiu 
de reconèixer la trajectòria vital i professional de persones que 
hagin afavorit l’equitat de gènere i hagin treballat en defensa de 
l’apoderament de les dones.

1a JoRnaDa DDIpaS
Es comença a organitzar la jornada ‘Afrontant la crisi amb una altra 
mirada’, que es preveu celebrar al març de 2013, coincidint amb el 
primer aniversari de la xarxa.

En el marc de la precampanya per a les eleccions al Parlament de Catalunya, 

la federació organitza un debat electoral amb els referents en temes socials de 

les principals formacions polítiques al voltant de quatre blocs temàtics: ocu-

pació i inserció laboral, pobresa, migracions i àmbit penitenciari. Hi participen 

Anna Figueras (CiU), Eva Granados (PSC), Laura Massana (ICV-EUiA), Oriol 

Amorós (ERC) i Sonia Esplugas (PP). La periodista Rita Marzoa, directora del 

programa Solidaris de Catalunya Ràdio, modera el col·loqui, que parteix d’un 

document de Qüestionaments als partits polítics elaborat per ECAS on es 

plantegen qüestions com: 

pobReSa I CoL·LeCtIuS vuLneRabLeS
• Quins models econòmics i fiscals defensaran per dur a terme unes políti-
ques socials que permetin que tots els ciutadans visquin amb dignitat?
• Com garantiran que s’emprendran de manera efectiva accions per vèncer 
les desigualtats i l’exclusió social? Quin calendari estableixen i quin pressu-
post hi destinaran?
• Pensen potenciar mesures de conciliació laboral que assegurin la qualitat 
i el temps necessari per a la cura dels infants i les persones dependents?
• Asseguraran les beques menjador per garantir que tots els infants escola-
ritzats tindran almenys un àpat calent al dia?
• Què faran per respondre a l’urgent necessitat d’una llei que clarifiqui la 
situació de la Renda Mínima d’Inserció? A quins col·lectius atendrà? Quin rol 
jugaran les entitats socials?
• En base al compromís amb el mandat del nostre Estatut, com faran efecti-
va i viable la proposta d’una renda garantida de ciutadania?

oCupaCIó
• Amb l’entrada imminent de les agències de col·locació, com s’actuarà 
perquè es pugui treballar amb els col·lectius més vulnerables a mig termini, 
i no només amb un enfocament de resultats immediats?
• Com abordaran els programes per crear ocupació per als més vulnerables 
en els nous jaciments d’ocupació?
• Podran entrar les entitats socials al Consell de Direcció del SOC? Podrem 
dissenyar conjuntament com actuar per a l’interès general des de la iniciati-
va privada sense ànim de lucre?

àMbIt penItenCIaRI I D’exeCuCIó penaL
• Quines són les polítiques socials previstes per donar compliment a la 
finalitat rehabilitadora i reinseridora que orienta el sistema?
• Quin és el model de col·laboració que pensen plantejar amb les entitats socials?

MIGRaCIonS
• Quina política migratòria pensen aplicar per tal de construir una societat 
integradora, que reconegui l’altre i faciliti la convivència?
• Què pensen fer amb els Centres d’Internament d’Estrangers, on persones 
que no han comès cap delicte es troben privades de llibertat?
• Com actuaran davant el RD 16/2012, que nega el dret a l’assistència sani-
tària a les persones en situació irregular?

DEBAT ELECTORAL >  >

ACTIVITATS

XARXA DDiPAS

Sara Berbel, Fina Rubio, 
Sílvia Requena i Núria Tresserras 
durant el 1er Diàleg DDiPAS.

ILp peR La DaCIó en paGaMent
ECAS col·labora, a través de la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social, en la recollida de signatures de la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) per la reforma de la llei hipotecària, que inclou la 
dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments 
i el lloguer social. La proposta es presenta al Congrés avalada per 
gairebé un milió i mig de signatures, quasi 400.000 a Catalunya. Al 
febrer de 2013, la ILP és admesa a tràmit per ser debatuda.

tRIpLe MuLtItuDInaRI ContRa La pobReSa
El 17 d’octubre, Dia internacional per a l’eradicació de la pobre-
sa, coorganitzem l’acte ‘Fem un triple contra la pobresa!’ amb 
altres entitats i col·lectius de professionals de l’àmbit social i la 
col·laboració de la Federació Catalana de Basquetbol. La con-
vocatòria pretén sensibilitzar la societat civil i instar els poders 
públics a lluitar de manera efectiva contra la pobresa combatent 
les desigualtats, establint prioritats i revisant la fiscalitat. L’acte 
compta amb la participació d’unes 250 persones i obté força 
ressò mediàtic.

CaMpanya tRenCatòpICS I bLoG SobRe MIGRaCIonS
La Comissió de Migracions d’ECAS posa en marxa un blog al 
voltant dels fenòmens migratoris i la integració dels migrants co-
incidint amb el llançament de la campanya TRENCATÒPICS, que 
dóna a conèixer històries d’esforç, constància i superació. 

L’IMpaCte De L’atenCIó a peRSoneS aMb vIh-SIDa
La Comissió de VIH-SIDA i Exclusió social d’ECAS elabora un 
documental sobre EXPERIÈNCIES VITALS des de les Llars Re-
sidència i els Pisos de Suport amb el testimoni de 18 persones 
afectades pel VIH-SIDA en procés de reinserció. La presentació 
pública s’acompanya d’un informe sobre l’impacte de l’atenció 
que presten els centres de la xarxa d’entitats que conformen la 
comissió, amb dades estadístiques dels darrers 10 anys de feina.

GeStIó DeL 0,7% De L’IRpF peR a CataLunya
Al març, ECAS participa en una reunió convocada pel departa-
ment de Benestar Social i Família sobre el 0,7% de les declaraci-
ons de renda destinat a finalitats socials i dóna suport al Govern 
en la reclamació de la gestió del percentatge corresponent als 
contribuents catalans. 

pRonunCIaMentS I CReaCIó D’opInIó
ECAS es pronuncia sobre les qüestions socials que ens afecten 
per aportar l’expertesa de les entitats socials, donar projecció 
a les nostres preocupacions, defensar els drets de ciutadania i 
alertar dels riscos de reduir la inversió social. Entre els temes 
tractats s’hi inclouen la reforma de la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI), les retallades en programes de reinserció i rehabilitació 
en l’àmbit penitenciari, el deute de les administracions públiques 
amb les entitats socials, la gestió del 0,7% de l’IRPF a Catalunya 
i les restriccions en el dret d’accés al sistema sanitari. La secció 
‘Opinem des de l’àmbit social’ del web d’ECAS acull 72 intervenci-
ons públiques i articles de professionals del sector, 54 dels quals 
són publicats també en diferents mitjans de comunicació.
A més, ECAS s’adhereix a les campanyes promogudes per El 
Periódico de Catalunya amb els lemes ‘Posem fi al limbe dels 
Centres d’Internament d’Estrangers’ i ‘Una moratòria ja sobre 
els desnonaments’.

MOBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA >
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 > VISIBILITZACIÓ I 
PRESÈNCIA PÚBLICA

L’Agència de Comunicació Social canalitza l’aposta d’ECAS per 
exercir públicament ‘la veu de l’acció social’ i difón l’activitat i 
els pronunciaments de la federació, tant a través dels canals 
propis com dels mitjans de comunicació.

aCtuaLItat aL Web I aLS butLLetInS
Al llarg de l’any es publiquen 21 edicions dels butlletins digitals 
infoACCIONS (per a les entitats membres d’ECAS) i info ACCIÓ 
SOCIAL (per a la difusió externa), dos monogràfics info ASSEM-
BLEA i dues circulars info PRESIDÈNCIA. A través dels butlle-
tins i de la pàgina web d’ECAS es publiquen un total de 120 
notícies relatives a l’activitat de la federació.

eCaS aLS MItJanS De CoMunICaCIó
La tasca de difusió es tradueix en un total de 159 aparicions en  
mitjans al llarg de l’any, de les quals 76 són en premsa, 32 en 
ràdio, 21 en televisió, 27 a Internet i 3 en teletips d’agències. Per 
gènere periodístic, 82 han estat declaracions o entrevistes, 49 
cròniques o notícies, 17 articles d’opinió, 10 tertúlies i 1 menció 
en una columna d’opinió d’una persona no vinculada a ECAS.

CoL·LaboRaCIonS ReGuLaRS
Es manté la publicació periòdica d’articles al portal Social.
cat iniciada fa dos anys, amb un total de sis textos durant el 
2012, i es continua col·laborant regularment amb COM Ràdio 
(actualment La Xarxa) a través del programa Tots x Tots. Fins 
el mes de juliol —que l’espai desapareix després de 17 anys 
d’emissió—, l’Agència de Comunicació Social hi organitza cinc 
tertúlies sobre mercat i polítiques d’ocupació, situació finan-
cera de les entitats socials, emprenedoria social, i vincle entre 
entitats social i activisme polític. Al setembre, la presidenta 
d’ECAS, Teresa Crespo, inicia una col·laboració amb el progra-
ma A vivir que son dos días de la Cadena SER. Durant el que 
resta d’any participa en dues tertúlies sobre pobresa i exclusió 
social, i desnonaments. 

InFoRMaCIó pRoaCtIva
Al llarg de l’any emetem vint notes de premsa sobre acti-
vitats pròpies i temes d’actualitat, i presentem en roda de 
premsa el documental EXPERIÈNCIES VITALS des de les 
Llars Residència i els Pisos de Suport i un informe sobre VIH-
SIDA i vulnerabilitat (a la foto). D’aquests treballs se’n fan 
ressò els informatius de TV3, El Periódico de Catalunya i el 
diari ARA —que publiquen el documental als seus webs— i 
el programa Para todos La 2 de TVE.
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MaRató peR La pobReSa De tv3 
I CataLunya RàDIo
La Marató per la pobresa promoguda pel Govern, TV3 i Catalu-
nya Ràdio, emesa el 27 de maig, genera l’oportunitat a nombro-
ses entitats d’ECAS i professionals vinculats a elles de divulgar 
la tasca del tercer sector social. A més de la participació direc-
ta en els continguts de la Marató, les aportaciones es plasmen 
en articles d’opinió, activitats de captació de fons, reportatges, 
entrevistes, etc. Al febrer, ECAS participa en una reunió amb 
els impulsors de la iniciativa en què es consensuen l’enfoca-
ment i el tractament que es donarà a la pobresa: s’estableix  
que es preservarà la imatge dels col·lectius vulnerables i que 
es promouran accions innovadores orientades a la transfor-
mació social. La federació informa detalladament les entitats 
membres en una trobada presencial, elabora un document 
marc de referència a partir de la posada en comú amb elles, 
i impulsa el projecte ALOJove (Aliança Litoral per l’Ocupació 
Jove), que es presenta a la Marató amb la participació de set 
entitats. També s’habilita un espai a la intranet de la federació 
amb dos fòrums de debat sobre les activitats de difusió del pro-
grama i els continguts a plató. Finalment, la Marató recapta 4,5 
milions d’euros, que financen 40 projectes, entre ells l’ALOJove 
i altres inciciatives d’una desena d’entitats d’ECAS. La federació 
agraeix a través d’un comunicat que el programa donés cabuda 
a veus crítiques i parlés també de causes i de responsabilitats 
públiques ineludibles en la lluita contra la pobresa.

aCtIvItat aLS CanaLS 2.0

ECAS incrementa la presència a Internet amb l’obertura del 
compte @ecasacciosocial a Twitter, un compte a Slideshare –on 
s’hi poden consultar les publicacions, memòries, guies i pre-
sentacions de la federació— i un canal a LiveStream, que emet 
en directe una de les sessions en comunicació 2.0 impartides al 
març. A Twitter, ECAS publica 635 tuits durant el 2012 i compta 
amb 895 seguidors. La pàgina d’ECAS a Facebook rep una mit-
jana de 64 visites úniques al dia i suma 875 seguidors. 

CoL·LaboRaCIonS I RepReSentatIvItat
Les intervencions de representants d’ECAS en mitjans públics 
es vehiculen també a través de la participació i col·laboració 
amb altres xarxes del sector social. Gràcies a aquesta implica-
ció, Jordi Gusi, gerent de la federació, intervé en un debat sobre 
innovació al tercer sector al programa Eureka! de COM Ràdio 
(actualment La Xarxa) i és entrevistat per diversos mitjans per 
donar a conèixer la Fira de Nadal Solidària, promoguda per la 
Taula d’entitats del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona 
en el marc de la campanya ‘Suma’t a les ONG socials’. Fina 
Rubio, presidenta de DDiPAS i membre de la vocalia de Gènere, 
participa en nom d’ECAS a la tertúlia que el programa Maneres 
de viure de La Xarxa emet en directe des del Mercat de la Con-
cepció de Barcelona amb motiu del Gran Recapte d’Aliments. 



organització
ECAS articula la seva tasca a través de diversos espais i grups de professionals de les entitats membres 
—comissions d’àmbit, comissions territorials i grups de treball—, que compten amb el suport d’un equip de 
gestió amb dedicació permanent a la federació. Els òrgans de govern —Assemblea i Junta directiva, amb 
diferents vocalies— els componen també representants de les entitats membres i compten amb la presència 
dels caps de l’equip de gestió.
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Grups de
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Gerència
Jordi Gusi

Agència de 
Comunicació 
Social

Direcció
Agnès Felis

Redacció
Georgina Marín

Secretaria 
tècnica
Ariadna Vives
(fins al juny)

Comissió 
de  Migracions
Àgata Sol

Projectes i 
partcipació
Irene Cañellas
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ÒRGANS DE GOVERN >

teresa Crespo
Presidenta

Rosa balaguer
(Casal dels Infants per l’acció social 
als barris)
Vicepresidenta

xavier puig 
(Associació Ceps Projectes Socials)
Vicepresident

Sònia Fuertes 
(Fundació Salut i Comunitat)
Secretària 

Domènec Domènech 
(Fundació Mercè Fontanilles)
Tresorer

edita navarro 
(Associació Intress)

Felisa pérez 
(Associació Benestar i Desenvolupament)

Ferran busquets
setembre – desembre
(Arrels Fundació)

Fina Rubio 
(Fundació Surt)
Vocalia de Gènere

Gema Sánchez 
Des de desembre 
(Associació Accem)

Guillem Compte
(Fundació Plataforma Educativa)
Vocalia d’Internacionalització 
de l’acció social

Joan Josep Izquierdo
(Fundació En Xarxa)

Jordi Foix 
(Fundació Els Tres Turons)

Llorenç Gonzàlez
(Associació Iniciatives Solidàries)
vocalia de Capacitació

Mª elena alfaro 
(Fundació Ared)

Marc Carbonell 
(Cooperativa Suara)

Marc esteve
gener-setembre
(Fundació IReS)

Montse tohà 
setembre-desembre 
(Fundació IReS)

nacho Sequeira
(Fundació Èxit)

Ôutaïle benabid 
gener-novembre
(Associació Accem)

paco estellés 
(Salesians Sant Jordi)

pilar bosch
(Fundació Plataforma Educativa)

Salvador busquets
gener – setembre  
(Arrels Fundació)
Vocalia de Pobresa 

aSSeMbLea GeneRaL

En formen part totes les entitats membres d’ECAS i celebra dues reunions anuals, 
als mesos de febrer i juliol.

Junta DIReCtIva | voCaLIeS

Representa, dirigeix i administra la federació. Està formada per entre 17 i 22 socis escollits per 
l’Assemblea que es renoven cada dos anys. S’estructura en vocalies i es reuneix de forma ordinària 
cada sis setmanes aproximadament, en sessions de dues hores de durada.
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CoMISSIonS D’àMbIt

> InSeRCIó SoCIoLaboRaL
Daniel Sáenz (Adsis, comissió gestora)
Esther Sancho (Femarec, comissió gestora)
Fran Viedma (Salesians Sant Jordi, comissió gestora)
Jose Alonso (Èxit, comissió gestora) 
Sònia Moragrega (INTERMEDIA, comissió gestora)
Xavi Villarejo (Ared, comissió gestora)
Àlex Pérez (Salesians Sant Jordi) 
Anna Nouguet (OSCOBE) 
Annabel Carbonell (Comtal)
Carmen Laorden (“in via”) 
Conchi Revuelto (Col·lectiu de Cultura Popular) 
Daniel Navarro (Iniciatives Solidàries)
Elena López (Acollida i Esperança | Mansol) 
Elisenda Blasco (INTRESS)
Elisenda Guedea (ASCIB)
Esther Adrover (AVBC) 
Esther Roch  (Marianao)
Lluís Pérez (Els Tres Turons) 
Esther Roch (Marianao)
Gemma Vallès (Xarxa Gedi)
Jordi Collado (Casal l’Amic)
Joan Prat (Escola Pia Acció Social)
Juanma Cabrera (Salesians Sant Jordi).
Magda Català (AFOCAT)
Magda Ribes (CIJCA)
Maribel Flores (Plataforma Educativa)
Miguel Moncayo (El Llindar) 
Marta Pujol (Salesians Sant Jordi)
Montse Franch (Intress) 
Montse Lamata (Xarxa Gedi)
Montse Puig (ASCIB) 
Naira Alonso  (Mercè Fontanilles)
Nati Gordo (“in via”)
Neus Palos (ACIDH)
Nines García (Col·lectiu de Cultura Popular)
Núria Pallí (Escola Pia Acció Social) 
Oscar Angosto (Fundació Germina)
Raquel López (PROSEC) 
Sandra Giner (JIS) 
Sandra Tatay (Salut i Comunitat)
Sergi Pascual (IReS)
Soledad Soto (Secretariat Gitano)
Susanna Trenchs (Centre Esclat  Bellvitge)
Teresa Roigé (Casal dels Infants) 
Xavier Orteu (Insercoop)
Yolanda Rey (Probens) 

>  MIGRaCIonS
Àgata Sol (ECAS, coordinadora)
Anna Solà (La Formiga)
Carles Gil (Servei Solidari)
Ferran Rofín (Comtal) 
Fode Mané (CASC)
Gisela Cardús  (ACCEM)
Gisela Oliva (Casal dels Infants)
Jordi Ferrer (Probens)
Llorenç Gonzàlez (Iniciatives Solidàries)
Maria Nadeu (La Salut Alta)
Martin Habiague (Mescladís)
Mercè Garret (Punt de Referència)
Paolo Leotti (ACISI)
Rosa Barenys (Atlàntida)
Saray Bazaga (Surt)
Sergi Gabernet (Mercè Fontanilles)

>  penItenCIaRI I exeCuCIó penaL
Patricia Bosch (Salut i Comunitat, coordinadora)
Alfons Martínez (Adsis)
Anna Vega (Marianao)
Domènec Domènech (Mercè Fontanilles)
Estela Arqué (Alba)
Esther Borrego (Acollida i Esperança)
Eva Mosquera (Intress)
Gemma Font (Cedre)
Isabel Alonso (Lligam)
Joan Prat (FAS)
Jordi Cervera (Cedre)
M. Carmen de la Fuente (La Vinya)
M. Elena Alfaro (Ared)
Meritxell Campmajó (Intress)
Meritxell Collado (Mercè Fontanilles)
Mijail Acosta (Acollida i Esperança)
Pilar Murillo (Fundació IReS)
Pilar Núñez (Intress)
Raquel Felicó (Ared)
Xavi Loza (La Vinya)

>  GèneRe
Estel Crusellas (Surt, coordinadora)
Anna Fortuna (Lligam)
Carme Méndez (Secretariat Gitano)
Fina Pérez (Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris)
Imma Lloret (Fundació IReS)
Margarita Masvidal (Intress)
Mònica Augé (Salut i Comunitat)
Raquel Gil (Ared)

MEMBRES DELS 
ESPAIS DE TREBALL

 >
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Tània Miró (JIS)
Teresa Rodríguez (Col·lectiu de Cultura Popular)

>  FaMíLIeS
Lita Álvarez (Quatre Vents, coordinadora) 
Anna Montes (“in via”)
Anna Suñer (Plataforma Educativa)
Daniel Osías (Marianao)
Eva Ezcurra (Ventijol)
Eva Mosquera (Intress)
Fran Viedma (Salesians Sant Jordi)
Julià Lombado (Marianao)
M. Pau Martínez (Salesians Sant Jordi)
Mireia Navarro (ACIDH)
Nausica Castelló (ABD)
Teresa Crespo (FIAS)
Xavi Loza (La Vinya)
Xavier Puig (CEPS)

>  vIh/SIDa I exCLuSIó SoCIaL 
Mijail Acosta (Acollida i Esperança, coordinador)
Albert Sabatés (Llar de Pau)
Alberto Capitan (Actua Vallès)
Aldana Menéndez (ABD)
Alejandro Ovejero (Gais Positius)
Anna Rafel (Antisida de Lleida)
Araceli Otón (Creu Roja Tarragona)
Domènec Domènech (Mercè Fontanilles)
Ester Artigas (Actua Vallès)
H. Pilar Bara (Centre Terrades)
Imma Flores (Mercè Fontanilles)
Jordi Autet (Mercè Fontanilles)
Jordi Pasquina (Cal Salvador)
Jordi Usurriaga (Acollida i Esperança)
Josep M. Lluch (Acollida i Esperança)
Laia Pérez d’Olaguer (Càritas Diocesana de Barcelona)
Laura Martínez (Acollida i Esperança)
Llum Polo (Fundació Àmbit Prevenció)
Manoli García (Llar de Pau)
Paloma Aragüe (Centre Terrades)
Pili Serra (Cal Salvador)
Raül Gimeno (Antisida de Lleida)
Tere Bermúdez (Càritas Diocesana de Barcelona)

CoMISSIonS teRRItoRIaLS

>  GIRona
Cheikh Tourad (Accem, coordinador)
Anna M. Roca (TRESC)
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Anna Nouguet (OSCOBE)
Bru Pellissa (SER.GI)
Esther Salvachua (SER.GI)
Ferran López (Casal dels infants)
Guillem Comte (Plataforma Educativa)
Iolanda Ruiz (Astrid 21)
Joan Camps (Salesians Sant Jordi)
Pilar Bosch (Plataforma Educativa)

>  taRRaGona
Joan Josep Izquierdo (En Xarxa, coordinador)
Vivian Cano (Cerc@, coordinadora)
Albert Roig (Actua)
Azucena Suarez (Anem per feina)
Jordi Collado (Casal l’Amic)
Lluís F. Suarez (CEPS)
Marta Álvarez (Salut i Comunitat)
Mayte Fortuny (Fundació Intermèdia)
Xavi Zaragoza (Casal l’Amic)

GRupS De tRebaLL

>  aRtICuLaCIó DeL teRCeR SeCtoR
Domènec Domènech (Mercè Fontanilles) 
Felisa Perez (ABD)
Jordi Foix (Els Tres Turons)
Montse Tohà (Fundació IReS)
Paco Estellés (Salesians Sant Jordi)
Sonia Fuertes (Salut i Comunitat)
Teresa Crespo (FIAS) 
Xavier Puig (CEPS)

>  RenDa MínIMa D’InSeRCIó
Carme Gargallo (Càritas Diocesana de Barcelona)  
Esther Juan Meseguer (Creu Roja)  
Esther Sancho (Femarec)
Gisela Oliva (Casal dels infants) 
Joan Prat (Escola Pia Acció Social)
Jordi Foix (Els Tres Turons)
Juan Manuel Martín Pila (Casal dels infants)
Marc Carbonell (Suara)
Marta Garcia (Els Tres Turons) 
Mercè Darnell (Càritas Diocesana de Barcelona)
Nati Gordo (“in via”) 
Nuria Font (Afocat)
Oriol Escofet (Secretariado Gitano) 
Rosa Balaguer (Casal dels infants)
Sergi Pascual (Fundació IReS)
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Sonia Moragrera (Surt)
Teresa Crespo (FIAS) 
Xavi Villarejo (Ared)
Xavier Orteu (Insercoop)

XARXES I ALIANCES EXTERNES

- Consell d’associacions de barcelona (Cab)
Teresa Crespo (FIAS)

- Consell de cohesió i serveis socials (ajuntament de Girona)
Pilar Bosch (Plataforma Educativa)

- Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya 
Irene Cañellas (ECAS), Jordi Gusi (ECAS) i Teresa Crespo (FIAS)

- Consell nacional de Dones de Catalunya 
Mònica Augé (Salut i Comunitat)

- Grup de treball contra la pobresa i per a la inclusió social 
(Generalitat de Catalunya)

Estratègies territorials
Ôutaïle Benabid (ACCEM) i Josep Ricou (APIP)

Habitatge
Natàlia Méndez (Arrels/ Sant Ignasi) i Jordi Foix 
(Els Tres Turons)

Ocupació
Guillem Correa (Iniciatives Solidàries)
Joan Valls (CIJCA) i Vivian Cano (Cerc@)

Recursos adreçats a les persones
Jordi Collado (En Xarxa) i Montse Díaz (FIAS)

Renda Mínima d’Inserció
Sonia Fuertes (Salut i Comunitat) i Teresa Crespo (FIAS)

- Grup mixt de contractació responsable 
(ajuntament de barcelona)
Llorenç Gonzalez (Iniciatives Solidàries) i Maria Díaz (Suara)

- La Confederació empresarial de l’economia Social 
de Catalunya
Xavier Puig (CEPS). President
Eulàlia Gorg (CEPS). Comissió d’escoles bressol
Jordi Torcal (Intress). Comissió d’acció social

- observatori del tercer Sector
Jordi Gusi (ECAS)
Teresa Crespo (FIAS)
- taula d’entitats del tercer Sector Social de Catalunya
Teresa Crespo (FIAS)
Vicepresidenta d’Inclusió i pobresa (gener – juliol)
Secretària (juliol – desembre)

Participació d’ECAS en set grups de treball:

Finançament
Susana Martínez (Fundació IReS)

Inserció
Xavier Orteu (Insercoop)

Immigració
Àgata Sol (ECAS)

Inclusió i pobresa
Guillem Correa (Iniciatives Solidàries)
Jaume Torras (Arrels Fundació), Teresa Crespo (FIAS) i
Xavier Puig (CEPS).

Innovació i qualitat
Esmeralda Almazan (Intress), Olga Castro (Intress) i
Mercè Bermúdez (Fundació IReS).

Prestació de serveis
Susana Martínez (Fundació IReS)

Participació
Marta Olaria (Arrels Fundació)
Jorge Gonzalez (Iniciatives Solidàries)

Altres espais de participació a través de la Taula:

- plataforma d’Infància de Catalunya (pInCat)
Anna Sunyer (Plataforma Educativa)
Eva Mosquera (Intress)
Pilar Núñez (Intress)

- xarxa d’inserció sociolaboral (ajuntament de barcelona)
Jordi Gusi (ECAS)

- xarxa de cultura per a la inclusió social 
(ajuntament de barcelona)
Teresa Crespo (ECAS)
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ACCEM
Atenció i acollida de refugiats i immigrants; 
promoció de la inserció de totes les perso-
nes i de la igualtat dels seus drets i deures. 
www.accem.es

Acció Social Integral | FPE
Cooperació al desenvolupament, inserció 
sociolaboral, famílies, dependència, auto-
nomia, lleure, formació i voluntariat.
www.plataformaeducativa.org

Acciona’t | Plataforma Educativa
Suport a la proposta, disseny, gestió i 
lideratge d’accions ciutadanes; dinàmiques 
de promoció de l’acció social i comunitària.
www.plataformaeducativa.org

ACIDH 
Millora de la qualitat de vida de les persones 
amb intel·ligència límit mitjançant una atenció 
integral: educació, habitatge, inserció laboral, 
atenció clínica i tutela. www.acidh.org

Arrels Fundació
Acompanyament a persones sense llar 
i sensibilització, denúncia de situacions 
injustes i propostes de solució.
www.arrelsfundacio.org

Associació “in via” 
Promoció integral de la persona socialment 
més necessitada: fora de l’àmbit familiar, 
en risc d’exclusió, discapacitat psíquica, 
malaltia mental. www.invia.cat

Associació ALBA
Ajuda a la drogodependència i sensibilitza-
ció sobre drogues i el VIH; promoció de la 
dona i prevenció de la SIDA a Burkina Faso.   
www.aalba.org

Associació Atlàntida
Espais de debat sobre els processos 
migratoris i la interculturalitat; projectes 
per avançar en el diàleg, la tolerància i el 
respecte. www.atlantida-migra.org

Associació Benestar i Desenvolupament
Foment d’un model de convivència social 
que millori la qualitat de vida de les perso-
nes i faciliti la integració social dels grups 
més desafavorits. www.abd-ong.org

Associació Cedre
Sociabilització, dignificació i promoció de 
joves procedents de centres penitenciaris 
o centres tutelats i de joves immigrants 
sense família ni recursos. www.cedre.cat

Associació Ceps
Gestió de serveis per facilitar l’accés i 
l’adquisició d’un patrimoni cultural i social 
que permeti la promoció de les persones i 
la seva inclusió social. www.asceps.org

Associació Col·lectiu de Cultura Popular
Programes d’inserció laboral, formació, 
lleure i orientació per a persones en situa-
ció de vulnerabilitat; denuncia i treball en 
xarxa. www.ccp.cat

Ass. de Veïns pel Benestar i la Ciutadania
Foment de la convivència humana mitjan-
çant accions de formació i intermediació al 
mercat de treball dirigides a col·lectius en 
risc  d’exclusió social. www.avbc.es

Associació El Safareig
Atenció global a dones en situació de 
violència domèstica i formació ocupacional 
des de la perspectiva de les dones.
www.safareig.pangea.org

Ass. Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic
Acollida, mediació, formació, diàleg i 
participació associativa i ciutadana per la 
inclusió sociolaboral de la població.
www.eicasantic.org

Associació Iniciatives Solidàries
Acolliment, inserció i foment de l’autono-
mia de les persones en diferents àmbits 
d’actuació social, al servei dels més 
desafavorits. www.iniciatives.org

Càritas Diocesana de Barcelona
Acció social, sensibilització, denúncia de 
la injustícia i treball amb les persones en 
situació de pobresa des del compromís de 
la comunitat cristiana. www.caritasbcn.org

Casal dels Infants, acció social als barris
Suport social, acompanyament, integració, 
formació i inserció a infants, joves i famílies 
en situació o risc d’exclusió social.
www.casaldelsinfants.org

Centre Cruïlla
Educació integral per tal que les persones 
siguin autònomes, reflexives, crítiques i 
constructives en la transformació.
www.centrecruilla.com

Centre Esclat - Bellvitge 
Acompanyament i atenció a infants, joves 
i famílies en el seu procés de creixement, 
maduració i capacitació laboral des d’una 
vocació socioeducativa. www.esclat.org

Associació Lligam
Inserció social de dones, promoció de 
l’autonomia, sensibilització a la ciutadania i 
col·laboració amb universitats.
lligamdona.blogspot.com.es

Associació Social Andròmines
Integració de persones en situació d’ex-
clusió a partir de la formació i la creació 
d’espais i activitats que fomentin la seva 
autonomia. www.andromines.net

Associació Sociocultural Ibn Batuta 
Ajuda als ciutadans immigrants i les seves 
famílies; foment de l’intercanvi cultural i la 
sensibilització; cooperació i codesenvolupa-
ment. www.ascib.net

Associació Sociocultural La Formiga
Convivència intercultural i integració 
sociolaboral de les persones immigrades 
a través de la formació, l’orientació i la 
sensibilització. www.laformiga.org

ACISI
Acollida i inserció social de població immi-
grada des d’una perspectiva intercultural, 
èmfasis en les relacions amb la població 
autòctona. www.acisi.org 

AFOCAT
Inserció sociolaboral i formació ocupacio-
nal a través d’un servei integral i adaptat 
a les necessitats de les entitats amb què 
treballa. www.afocat.cat

Anem per feina
Intermediació laboral, inserció sociola-
boral, atenció a domicili i assessorament 
jurídic i per la formació.
www.anemperfeina.org

Arrels / Sant Ignasi
Atenció a persones en situació d’exclusió 
social a Lleida i promoció d’un procés de 
creixement per assolir una bona integració 
social. www.stignasi-lleida.org       

El Lloc de la Dona | Germanes Oblates
Programes per millorar la qualitat de vida 
de les dones i afavorir-ne la integració 
sociolaboral i el reconeixement de ciutada-
nia; dinàmiques de transformació social.

Escola Pia Acció Social
Formació per a infants, joves i altres col-
lectius en risc d’exclusió per ajudar-los a 
créixer com a persones lliures, autònomes i 
compromeses. www.escolapia.cat

Femarec, SCCL
Inclusió social; programes d’orientació 
i inserció sociolaboral i cultural, atenció 
psicològica i assistencial, formació i centre 
especial de treball. www.femarec.cat

Fundació Acollida i Esperança
Espais d’acollida per a persones en situació 
d’exclusió social; acompanyament, millora 
de la seva qualitat de vida i la seva promoció 
integral.  www.acollida.org

Centre Terrades
Recurs d’estada limitada per a persones 
amb el VIH/sida en situació o risc d’exclusió 
social, promovent el respecte, la convivèn-
cia i la dignitat, en un ambient de família.

Col·lectiu Iniciatives Juvenils Contra l’Atur
Formació, inserció sociolaboral, alfabetit-
zació i centres oberts per a adolescents, 
joves i adults d’ambients populars. 
www.fundaciojovent.org

Cooperativa Cerc@ 
Benestar de les persones i defensa dels 
drets d’aquelles que es troben en situació de 
vulnerabilitat des d’una òptica de qualitat i de 
proximitat en l’atenció. www.cercasccl.com

Eina Activa | FPE
Integració sociolaboral, formació ocupacio-
nal, atenció domiciliària, suport a entitats i 
inserció laboral en empresa ordinària.
www.plataformaeducativa.org

Fundació Astres | FPE 
Millora de la qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual de les 
comarques gironines.
www.plataformaeducativa.org

Fundació Astrid 21 
Formació, inserció laboral, centre ocupacio-
nal, educació en el lleure i suport a persones 
amb Síndrome de Down i altres discapacitats 
intel·lectuals. www.fundacioastrid.org

Fundació Autònoma Solidària
Construcció d’una universitat solidària i 
compromesa; promoció de la participació 
voluntària a la UAB. 
www.uab.cat/fas

Fundació Comtal
Desenvolupament integral d’infants, joves 
i adolescents en el creixement i formació;  
capacitació i acompanyament en la inserció 
sociolaboral. www.comtal.org

Fundació El Llindar
Programes de formació i inserció socio-
laboral, i acompanyament de persones en 
situació o risc d’exclusió social.
www.elllindar.org

Fundació Els Tres Turons
Salut mental comunitària en les vessants 
de prevenció, lluita contra l’exclusió social, 
assistència, rehabilitació i integració social 
i laboral. www.els3turons.org

Fundació Èxit
Inserció de joves en risc d’exclusió social 
basada en el treball especialitzat en xarxa i 
implicant la societat i el món empresarial.
www.fundacioexit.org

Fundació Gentis | FPE 
Suport i orientació a les famílies a partir de 
programes d’iniciativa social i de formació, 
atenció i mediació i punt de visites supervi-
sades. www.gentis.org

Fundació Gresol – Projecte Home
Promoció de l’autonomia i la dignitat de les 
persones, treballant per al tractament i la 
prevenció de les drogodependències i altres 
conductes addictives.www.projectehome.cat

Fundació Infància i Família | FPE
Acolliment familiar, ambulatori de diag-
nòstic, informació, assessorament i suport 
familiar. 
www.infanciaifamilia.org

Fundació Institut de Reinserció Social
Atenció social, psicològica, educativa i 
jurídica dirigida a persones i col·lectius 
en situació de risc social o amb dificultats 
socioeconòmiques. www.iresweb.org

Fundació La Vinya d’Acció Social
Acollida, atenció i acompanyament de per-
sones en situació de risc social, preferent-
ment a L’Hospitalet de Llobregat.
www.fundaciolavinya.org

Fundació Privada En Xarxa 
Acompanyament de persones en els seus 
processos de creixement i treball amb ale-
gria i amb voluntat de transformar l’entorn.
www.enxarxa.cat

Fundació privada La Salut Alta
Acollida de menors i famílies en situació 
de vulnerabilitat al barri de la Salut Alta 
de Badalona i altres barris propers amb 
realitats similars. www.salutalta.org

Fundació privada Maria Auxiliadora
Formació integral dels col·lectius més 
necessitats mitjançant projectes d’educació 
integral basada en un sistema preventiu. 
www.salesianas.net

Fundació Quatre Vents
Atenció a la petita infància, la família i la 
dona sense recursos econòmics i en risc 
d’exclusió social de Barcelona. 
www.4vents.org

Fundació Marianao
Projectes socioeducatius per al desenvolupa-
ment personal i comunitari i afavorir proces-
sos d’inclusió social; intervenció preferent al 
Baix Llobregat. www.marianao.net

Fundació Mercè Fontanilles
Atenció a les persones per la seva incorpora-
ció social, d’acord amb les seves necessitats  
i comptant amb la capacitat integradora de la 
comunitat. www.sinergia.org

Fundació Plataforma Educativa
Promoció de la qualitat de vida de les 
persones i col·lectius en situació d’exclusió 
social i/o en risc de patir-ne.
www.plataformaeducativa.org

Fundació privada Casal l’Amic
Prevenció, promoció, formació i inserció 
personal i social de la infància, adolescèn-
cia i joventut en risc social. 
www.fundacio-casalamic.com

Fundació Akwaba
Millora de les condicions de vida de famílies 
necessitades, acollida i integració de perso-
nes nouvingudes i promoció i integració.
www.fundacioakwaba.cat

Fundació Àmbit Prevenció
Millora de la qualitat de vida i foment de l’auto-
nomia de persones en risc d’exclusió; respectant 
les seves opcions i estils de vida i facilitar-ne la 
integració social. www.fambitprevencio.org

Fundació APIP - ACAM
Iniciatives contra la pobresa, la vulnera-
bilitat, l’exclusió, les desigualtats i l’atur; 
creació d’oportunitats. 
www.apip.org | www.acamcat.org

Fundació Ared
Promoció de l’accés a la plena ciutadania 
de persones en situació de risc d’exclusió 
social: fomentant de l’autonomia, formació i 
acompanyament. www.fundacioared.org
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Fundació Utopia | FPE
Creativitat i innovació com a eix de desen-
volupament i reducció de la pobresa; inter-
canvi i sociabilització de bones pràctiques. 
www.plataformaeducativa.org

Fundación Adsis
Promoció integral de persones empobrides i 
excloses: intervenció socioeducativa i inserció 
laboral, suport a la població immigrant, dona i 
cooperació. www.fundacionadsis.org

Fundación Cepaim
Promoció d’un model de societat intercultural 
que faciliti l’accés als drets de ciutadania de 
persones migrants; lluita contra l’exclusió 
social. www.cepaim.org

Impulsem SCCL
Accions en els àmbits educatiu, social, 
laboral i de formació permanent per la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania 
i atenuar els efectes de l’exclusió social.

Fundació Resilis | FPE
Atenció integral d’infants i joves; progra-
mes en centres d’acollida, centres oberts, 
de promoció de l’autonomia i l’emancipació 
i de maltractament infantil. www.resilis.org

Fundació Salut i Comunitat
Promoció de la salut, el benestar social i la 
qualitat de vida de la comunitat: assistèn-
cia, reinserció, suport jurídic, investigació, 
formació i consultoria. www.fsyc.org                                                                                                                                              

Fundació Secretariat Gitano (FSG)
Promoció integral de la comunitat gitana 
des del respecte i el recolzament a la seva 
identitat cultural. 
www.gitanos.org                                                                                                                                              

Fundació SER.GI
Accions de formació i recerca, desen-
volupament comunitari i pedagogia del 
conflicte. www.fundaciosergi.org

Probens
Inserció de persones amb dificultats so-
cials: formació, educació, ocupació, habitat-
ge, assessorament jurídic, acollida.
www.probens.org

Punt de Referència
Acompanyament a l’emancipació de joves ex 
tutelats per afavorir-ne la integració social, 
igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat 
de vida. www.puntdereferencia.org

Recursos Educatius per a la Infància en Risc
Gestió de projectes d’infància i adolescència en 
risc d’exclusió social, projectes socials, serveis 
socioculturals, mediació i educació de carrer, 
dinamització comunitària. www.reir.cat

Salesians Sant Jordi | CIJP Sta. Eugènia 
Programes d’educació dirigits a joves 
perquè arribin a ésser honrats ciutadans i 
bons cristians.
www.salesians.info

Salesians Sant Jordi | Martí Codolar
Programes d’educació dirigits a joves 
perquè arribin a ésser honrats ciutadans i 
bons cristians.
www.salesians.info

Sant Joan de Déu Serveis Socials
Atenció integral a les persones sense llar: 
necessitats bàsiques i residencials, reinser-
ció sociolaboral, adquisició d’hàbits de vida 
saludables. www.sensellarsjd.com

Servei Solidari per a la Inclusió Social
Inclusió social de persones en risc d’ex-
clusió: orientació, capacitació, assistència i 
acompanyament integral; cooperació i code-
senvolupament. www.serveisolidari.org

Suara Cooperativa
Atenció a les persones per contribuir a millorar 
la seva qualitat de vida; model cooperatiu basat 
en una gestió democràtica, propera a les perso-
nes i socialment responsable. www.suara.coop

SURT. Fundació de Dones, Fundació Privada
Inserció sociolaboral de dones, accions 
comunitàries i de mediació interculturalital, 
recerca, sensibilització, innovació, consul-
toria i formació. www.surt.org

TRESC (Treball amb suport)
Inserció laboral de persones amb discapa-
citat intel·lectual, física, sensorial i malaltia 
mental a través del treball amb suport’. 
www.tresc.org

Ventijol, salut familiar i comunitària 
Intervenció psicoterapèutica i social amb 
les famílies en situació de crisis, utilitzant 
tècniques de teràpia familiar i de mediació. 
www.ventijol.cat

Vincle, Recerca i l’Acció Social 
Actuacions socials i educatives: habitatge 
públic, formació, promoció de comunitats de 
veïns, reallotjament, gestió d’habitatges amb 
serveis per a la gent gran. www.vincle.org

Xarxa Gedi
Atenció a la infància i a la família, promoció 
de la cohesió social, acollida de menors, 
inserció sociolaboral i dinamització juvenil. 
www.xarxagedi.coop

Insercoop, S.C.C.L.
Orientació professional i suport a la recerca 
de feina per a adults i joves, persones amb 
trastorns mentals, ex drogodependents i ex 
recluses. www.insercoop.com

Intress
Promoció, gestió i millora de la qualitat 
dels serveis de benestar social i d’atenció 
a les persones amb professionalitat i com-
promís. www.intress.org

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Accions i projectes socioeducatius com a eina 
de transformació social: salut, cooperació, 
sensibilització i internacional, gent gran, par-
ticipació comunitària i TIC. www.joves.org

Obra Social Comunitària de Bellvitge
Serveis educatius i formatius per la inserció 
sociolaboral de les persones en situació de 
risc d’exclusió social.
www.oscobe.com 
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