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acta 

Assistències 
Arrels Fundació Ferran Busquets 

Associació “in via”  Francesca Ferrari  

Associació Atlàntida Montserrat Feu 

Associació Benestar i Desenvolupament Eva Maria Campabadal  

Associació Casal dels Infants per a l’acció 

social als barris Rosa Balaguer 

Associació GATS Oscar Rando 

Associació per a la Recerca i l’Acció Social, 

Vincle Xavier Sant 

Associació per a la salut familiar i 

comunitària Ventijol Carme Bosch 

Associació per a la salut familiar i 

comunitària Ventijol Teresa Crespo 

Associació Cooperació, la Inserció Social i la 

Interculturalitat  Raul Martínez 

Associació Punt de Referència Marta Bàrbara 

Associació Salut i Família Rossend Fernandez 

Associació Salut i Família Natàlia Jimenez 

El Lloc de la Dona - Germanes Oblates Neus de León 

Escola Pia Acció Social Ramon Francolí 

Femarec, SCCL  Esther Sancho 

Fundació Acollida i Esperança Mijail Acosta 

Fundació Akwaba Rosa M. Marin  

Fundació Autònoma Solidària Jordi Prat 

Fundació Comtal Ana Marín 

Fundació Els Tres Turons Lluís Pérez 

Fundació Germina Mario Cuixart 

Fundació Gresol, Projecte Home  Oriol Esculies 

Fundació Institut de Reinserció Social – IReS  Montse Tohà 

Fundació Joan XXIII Pilar Roguera  

Fundació Joan XXIII Fernando Manzano 

Fundació Marianao Xavier Lopez Herranz 

Fundació Mercè Fontanilles Domènec Domènech 

Fundació Privada  Maria Auxiliadora Teresa M. Rodríguez  

Fundació Salut i Comunitat Sonia Fuertes 

Fundació Surt. Fundació de Dones, Fundació 

Privada  Fina Rubio 

Fundación Cepaim Raul Martínez 

INTRESS -  Institut del Treball Social i de Amparo Porcel 
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Serveis Socials  

Joves per la Igualtat i la Solidaritat Laia Pajuelo 

Probens  Montserrat Ros 

Suara Cooperativa Jordi Picas  

CONVIDATS 

Associació Promoció de la Dona 

Treballadora "Pare Butinyà" Josep M. Bastús 

 
excusen 
AcidH Núria Tresserres 

AFEV Barcelona  Laia Barnués 

Associació Nutrició sense Fronteres Jesus Martin 

Fundació Privada Ared M. Elena Alfaro 

Fundació Privada En Xarxa  Joan Josep Izquierdo 

Fundació Quatre Vents Lita Alvarez 

Salesians Sant Jordi  Fran Viedma 

 

ordre del dia 

Benvinguda de la presidenta  

1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea celebrada,  si 
escau i, signatura de la mateixa. 

2. Ratificació de nous socis.  
3. Presentació de l’Informe de Gestió i tancament Financer 

2013, aprovació del mateix, si escau.   
4. Presentació de la Memòria d'Activitats 2013  
5. Presentació del Pla Operatiu 2014 | Pressupost financer 

2014 i aprovació del mateix, si escau. 
6. Aprovació de l’augment de quotes associatives 2014, si 

escau. 
7. Posicionament d’ECAS entorn al projecte Finan’3, cooperativa 

de serveis financers per a les entitats del Tercer Sector. 
8. Torn obert de paraula. 
 

Espai de debat i reflexió: Consensuarem el nostre posicionament 
entorn a la Pobresa, ho farem a partir del Pla de Lluita contra la Pobresa 
presentat la setmana passada per la Conselleria de Benestar Social i 
Família i el Ple extraordinari de Parlament de Catalunya on es debatrà 
sobre l'increment de la pobresa i de les desigualtats, amb especial 
atenció als nens i a la gent gran. 
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0. Benvinguda de la presidenta  

Teresa Crespo, dóna la benvinguda i agraeix l’assistència de 
totes i tots els presents. 

1. Aprovació de la darrera acta d’Assemblea general ordinària 
 
S’acorda aprovar l’acta de la darrera assemblea. 
 

2. Ratificació de nous socis.  
 
AFEV, ha comunicat que arribarà amb retard, en Jordi Gusi els 
presenta. 
Fundació Joan XXIII es presenta de la mà de Pilar Roguera. 
GATS, han excusat presència, però han anunciat que 
intentaran fer venir el seu director. en Jordi Gusi els presenta. 
Fundació Nutrició sense Fronteres, han excusat presència, 
en Jordi Gusi els presenta. 
 
De manera generalitzada, es considera necessari que els nous 
socis a qui s’ha de ratificar siguin presents en aquest moment, 
es comenta que en Assemblees properes s’hauria d’assegurar-
se la seva presència junt amb almenys 1 dels 2 avaladors, per 
tal de poder considerar l’adhesió. Tanmateix, l’avalador hauria 
de ser qui el presentés i li donés la paraula. 
 
S’aprofita l’avinentesa per a convidar als presents a presentar 
nous possibles socis, a aquelles entitats que pel seu treball 
siguin susceptibles a adherir-se a ECAS. 
 
S’acorda votar la proposta de nous socis (AFEV, Fundació 
JOAN XXIII, GATS I Fundació Nutrició sense Fronteres, que 
queda accepta per unanimitat. 
  
S’acorda també aprovar el procés de presentació de futurs 
nous socis, quedant establert que per a ser considerats caldrà: 

� ser present a l’AGO on hagin de ser ratificats 
� estar acompanyats d’almenys 1 dels 2 avaladors 
� l’avalador farà la introducció/presentació de l’entitat i li 

donarà la paraula per a que aquest l’acabi d’empliar. 
 
Oscar Rando de GATS s’incorpora a l’assemblea i se li dóna la 
paraula per tal que es presenti.  
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3. Presentació de l’Informe de Gestió i tancament Financer 
2013, aprovació del mateix, si escau.  

 
Teresa Crespo contextualitza el moment que ha representat 
2013 per a ECAS i les entitats associades.  
 
10è aniversari d’ECAS ha estat un moment important. 
 
Ha estat un any en què algunes entitats d’ECAS han necessitat 
reinventar-se i en què la federació els ha donat suport, s’ha fet 
a través del Programa Reinventa’t i de l’Alia’t amb els 
ajuntaments de Barcelona. 
  
Jordi Gusi pren la paraula i explica a grans trets la feina feta, 
veure document ECAS 2013-2014 en xifres.  
Des del punt de vista econòmic, explica pas a pas el 
finançament que hi ha hagut. El romanent d’aquest any serà 
menor del que s’exposa i s’explica que com en anys anteriors 
aquest anirà destinat a fons social. 
  
Comenta el programa Reinventa’t,  s’avança que estem en 
gestions per a implantar-lo a altres llocs (Madrid). Les entitats 
participants en el programa, demanen en aquest punt, una 
segona fase del programa per continuar donant-los suport. 
 
Un pas també important ha estat la implantació del Conveni 
d’Acció Social a l’estructura tècnica d’ECAS. 
 
S’obre un torn de paraula, per a resoldre dubtes: 
 

� Fundació Gresol pregunta sobre la continuïtat del 
finançament de la Caixa. 
Jordi Gusi, com a gerent, explica que ECAS pot 
esdevenir una incubadora de projectes innovadors que 
ajudi a la creació de noves convocatòries a exportar a 
la resta de l’estat.   
Sonia Fuertes, vicepresidenta, explica que no està clar 
el tema de la segona fase del Reinventa’t, i que el més 
important és la qüestió de mantenir el lideratge.  
Teresa Crespo, presidenta, explica que potser caldria 
que ECAS dediqués un petit romanent econòmic que 
serveixi per a donar suport a les entitats que ho 
necessitin.  
Domènec Domènech, tresorer, puntualitza la qüestió 
del lideratge, la Caixa ja no ens veu com una simple 
entitat que s’acull a les seves convocatòries sinó que 
ens veu com a agents experts a qui demanar 
assessorament o pilotatge de futurs programes.   
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� Associació Salut i Família,  pregunta per l’IVA, si hi 
haurà una part a recuperar, és a dir com i quina serà 
la prorrata de l’any. 
 
Jordi Gusi explica que efectivament, ECAS recupera 
cada any un percentatge de l’IVA que suporta, aquest 
any un 28%, càlcul que determina Hisenda en funció 
de la xifra relativa resultant de la suma de l’IVA 
suportat per ingressos ordinaris en relació a la suma 
de l’IVA repercutit en la facturació emesa. 
 

S’acorda votar la proposta d’Informe de Gestió i tancament 
Financer 2013 , que és aprovat per unanimitat.  
 

 
4. Presentació de la Memòria d'Activitats 2013  

 
Es comenta que aquest any la memòria es troba encara en fase de 
revisió prèvia a la maquetació, no obstant això, es mostra un 
esborrany per si algú vol fer-hi una lectura ràpida.  
 

5. Presentació del Pla Operatiu 2014 | Pressupost financer 2014 
i aprovació del mateix, si escau. 

 
Pla Operatiu 2014 | Teresa Crespo introdueix aquest apartat 
anunciant les tres línies prioritàries d’ECAS pel 2014. 
 

a) Incidència, hi haurà un canvi important de la mà de la 
vocalia d’incidència. 

b) Representativitat, a partir de l’Articulació del Tercer 
Sector també és una línia important en tant que unim 
esforços amb la Taula del Tercer Sector. 

c) Utilitat des de la continuïtat a projectes endegats i 
d’èxit, per promoure complicitats amb la societat en 
temes en els que podem aportar la nostra expertesa 
(ex. la Nova llei RMI, accions per combatre la pobresa, 
reinvenció de les entitats, aliances amb agents clau, 
etc. 

 
Pressupost 2014 | Jordi Gusi introdueix les dades més 
rellevants i explica les principals partides de la proposta. 
 
Es detecta una diferència entre les dades recollides en dos 
documents exposats i davant al diversitat de xifres, que 
sembla provenen d’un error de translació, els socis es 
plantegen si no caldria posposar la validació a tenir les dades 
correctes. (pressupost definitiu 242M€). 
 



 
 

 

6 

 

Fundació Servei Solidari pregunta sobre diferència d’ingressos 
entre els dos exercicis respecte a la previsió de resultat final.  
S’explica que ECAS només desenvolupa projectes per als que 
obté finançament, així els 50.000€ del Reinventa’t van eixugar 
la despesa que va generar el programa. Aquest any no hi ha 
pressupostat cap partida per que no hi ha assegurat el 
finançament.  
   
S’acorda tornar a enviar el pressupost definitiu a tots els 
associats però es decideix votar la proposta presentada donat 
que sembla que només seria un error de translació.  
El pla operatiu i el pressupost 2014 queden aprovats amb: 

� 0 vots en contra 
� 2 abstencions  
� 25 vots en favor  

   
  

6. Aprovació de l’augment de quotes associatives 2014, si 
escau. 
  
Domènec Domènech delegat per en Xavier Puig explica els 
antecedents que han portat a presentar la proposta a valorar. 
 
Comenta la proposta d’augment de les quotes degut a que la 
Confederació ens augmenta la quota associativa. Fins ara l’AEISC 
havia usat el romanent del fons social per a mantenir l’estructura i 
ara aquest fons s’ha esgotat, per tant, cal fer una adequació dels 
imports de quotes que permetin el seu manteniment real.  
 
En aquest punt s’explica que ECAS paga a la Confederació una quota 
que cobreix els serveis de patronal i convenis comuns aplicats per 
una majoria de socis d’ECAS, i d’altra banda, fa de pont per aquells 
convenis que només són d’aplicació a una minoria com és el cas del 
conveni Serveis d’Atenció Domiciliària.   
 
L’augment proposat representa un increment per a les entitats amb 
quota mínima d’uns 14 euros l’any, mentre que, per les de quota 
màxima uns 42 euros l’any. 
 
Després de valorar la qüestió es procedeix a fer la votació, el resultat 
de la qual és de: 

� 0 vots en contra 
� 7 abstencions 
� 25 vots a favor 

 
S’acorda aprovar l’augment quotes presentat.  
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7. Posicionament d’ECAS entorn al projecte Finan’3, cooperativa 
de serveis financers per a les entitats del Tercer Sector. 
 
Jordi Gusi explica la creació de la cooperativa Finan’3, nascuda amb 
la finalitat d’avalar les entitats davant les entitats financeres 
mitjançant la creació d’un Fons de Solidaritat.  
 
Domènec Domènech explica els antecedents del Finan’3, projecte 
promogut des de la Taula del Tercer Sector. Amb el temps el 
projecte ha anat prenent format de cooperativa amb una clara doble 
intenció, per una banda donar resposta a les dificultats de les 
entitats a l’accés al finançament i per l’altra,  la necessitat de 
solidaritat en el si del sector.  En la darrera Assemblea de la Taula es 
va procedir a votar la creació efectiva de la cooperativa, que va 
rebre el suport de tot el sector excepte el d’ECAS, que va traslladar 
el posicionament d’abstenció després d’haver valorat alguns aspectes 
poc clars en l’articular dels estatuts de constitució i en la participació 
del seu òrgan rector.  Malgrat tot, es va acordar traslladar a la 
nostra assemblea el posicionament per tal de ser ratificat o valorat 
altrament. 
 
Els aspectes que van portar controvèrsia en la valoració de la 
proposta i que van portar ECAS a significar-se en l‘abstenció van 
estar: 
 

1. No es va veure clar que una iniciativa sobre finançament es 
promogués en el marc de la Taula, ja que no es veia clar que 
fos aquesta la seva funció.   

2. Segons els estatuts proposat, hi havia clares contradiccions 
pel que fa a d’accés restringit als serveis prestats.   Es va 
considerar que el buit financer actual dóna peu a la creació i 
potenciació d’altres formes de finançament, com les caixes 
rurals, les caixes d’enginyers o arquitectes i altres tipologies, i 
que, aquesta qüestió no quedava resolta amb la creació de la 
cooperativa en el si de la Taula del Tercer Sector. 

3. No es va veure clar que la Taula formés part del Consell 
Rector de la Cooperativa. 
 
(veure articulat dels estatuts de la cooperativa) 

 
No obstant això, la idea en la seva gènesi, és vista i viscuda com un 
pas important en la consolidació i enfortiment del sector. Es 
considera que la discrepància s’ha produït en el procés intern 
d’ECAS, ja que pràcticament tothom és de l’opinió que cal ser crítics 
amb les iniciatives si així es contribueix a construir-les més fortes 
però cal també saber quan retirar una posició de confrontació per 
passar a secundar-les malgrat les reticències.  
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A data d’avui, la realitat és que la Cooperativa Finan’3 ja s’ha 
constituït i signat, i ara en el marc de la nostra assemblea, cal 
decidir si secundem el posicionament d’abstenció o si pel contrari 
ens sumem a la iniciativa, per tant es procedeix a fer una votació a 
mà alçada, donant com a resultat el següent recompte: 
 

� 2 vots en contra 
� 10 abstencions 
� 15 vots a favor 

 
 
S’acorda secundar la proposta de creació la cooperativa Finan’3. 
 
En un futur caldrà decidir l’aportació de capital a fer.  
 
 
Per tancar aquesta primera part de l’AGO d’avui, Teresa Crespo 
convida els presents a participar a les jornades de DDiPAS que se 
celebraran el proper 27 de març i emplaça els presents a presentar 
candidatures al Premi ASPÀSIA.  

8. Espai de debat i reflexió: posicionament d’ECAS entorn a la 

pobresa en base al Pla de Lluita contra la Pobresa presentat 
la setmana passada per la Conselleria de Benestar Social i 
Família i el Ple extraordinari de Parlament de Catalunya on es 
debatrà sobre l'increment de la pobresa i de les desigualtats, 
amb especial atenció als nens i a la gent gran. 

Teresa Crespo contextualitza el debat i el situa en el marc dels dos fets 
rellevants del moment, la presentació de la proposta de Pla de Lluita 
contra la Pobresa, fruit d’una voluntat política compartida per la 
societat, i, el proper Ple Extraordinari del Parlament sobre l'increment de 
la pobresa i les desigualtats socials a Catalunya.  

Amb el debat proposat es pretén aprofundir en la situació actual i les 
problemàtiques emergents i que més ens preocupen com a ciutadania i 
sector especialment, els mínims que cal garantir en una societat 
democràtica i rica com la nostra: dignitat de la persona, drets socials 
reconeguts.  

Aportacions al debat | Treball grupal 

� Quins compromisos ha d’incloure el Pacte de lluita contra la 
pobresa? Què demanem al Govern i què volem fer arribar a la 
Consellera  

� Quins compromisos ha d’assumir el país i quins nosaltres com a 
sector?  
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- Més que la pobresa, el problema de fons són les desigualtats,  
tant de renda com d’oportunitats 

- Cal anar a l’origen i corregir d’arrel les causes de la pobresa. Hi ha 
múltiples factors i vessants implicades que cal treballar 
conjuntament: educació, ocupació, suport a dones i famílies, xarxa 
comunitària, prevenció...  

- Dos eixos bàsics urgents: habitatge i ocupació, no només com a 
font d’ingressos per cobrir les necessitats, sinó també a efectes 
d’evitar que els infants “heretin” patrons de dependència respecte a 
les prestacions 

- Àmbit educatiu: fonamental, però cal més incidència de l’acció 
social en la comunitat educativa (treball amb l’entorn i el context 
dels infants, suport a les famílies)  

- Dicotomia entre objectius de màxims i peticions concretes, 
immediates, urgents: l’assistencialisme i la resposta a 
emergències no són acció social transformadora, de construcció 
d’un model més equitatiu. Cal combinar propostes puntuals urgents 
(suport a famílies) amb perspectiva de prevenció i combat de les 
desigualtats. Objectiu últim: l’autonomia de les persones 

- Apoderament del teixit associatiu per potenciar la inserció laboral 
i donar suport a dones i famílies 

- Reptes i propostes com a entitats: 

o Identificar concrecions i sumar amb altres iniciatives col·lectives 
(p.ex. campanya/document ‘Prioritats x una Catalunya social’) 

o Recull d’experiències pràctiques que hagin donat bon resultat 
 

Valoracions en relació a la proposta de Pacte de lluita contra la 
pobresa presentada pel Govern: 

- No acceptar mesures, plans i actuacions sense pressupost. Demanem 
xifres o percentatges? Al marge del volum de recursos, posar l’èmfasi 
en les prioritats i la distribució de partides 

- La confusió o vinculació amb el Pla contra la pobresa li resta visió de 
futur com a Pacte 

- Cal màxim consens i implicació d’altres actors (empreses, societat 
civil) que signin el Pacte i es comprometin  

- Qüestions plantejades com a possibles propostes al Pacte: 

o Pot incloure la redistribució de la riquesa com a objectiu? 
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o Es poden contemplar mesures de prevenció i  lluita contra el frau 
fiscal? 

 

 
Donada la riquesa del debat i els reptes proposats s’acorda el següent: 

� elaborar un document per a recollir pràctiques innovadores de lluïta 
contra la pobresa o experiències transformadores que estan portant a 
pràctiques positives.  

� A la propera Assemblea d’ECAS, convidar algun expert de l’IGOP per 
a que ens parli sobre els nous escenaris de mobilització ciutadana.   

 
I ja fora del debat es comenten els següents temes: 

� Sam Amadou d’ACISI, comenta que des de 2003 s’està intentant 
crear una Cooperativa de Ferralles sense massa èxit, demana si 
alguna entitat podria ajudar a la creació.  

� Teresa Crespo, mirant el x una Catalunya Social, proposar concretar 
4 o 5 temes i subscriure’ls, com ara l’Habitatge i la potencialitat del 
sector social per a la gestió del parc existent, tant de l’administració 
com dels bancs.   
 

I sense altre particular, s’aixeca la sessió a les 14:00h. 

 

 
Signatura presidenta  Signatura secretària 
 
 
 
 
 
 
Teresa Crespo i Julià   Rosa Balaguer i Bueno 

 


