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MÉS DE 100 ENTITATS SUMANT
PER UNA SOCIETAT MÉS JUSTA

ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
que treballen de manera prioritària amb col·lectius en si-
tuació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten 
les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la matei-
xa federació per vertebrar el sector es fonamenten en la 
lluita per la igualtat d’oportunitats, així com en la voluntat 
de transformar la societat per fer-la més justa i equitable. 
El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per 
afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, 
promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de 
tota la població.

ECAS neix l’any 2003 per oferir un espai d’intercanvi, 
diàleg i coordinació entre les entitats associades i amb 
els diferents agents amb què col·laborem: organitzacions 
del sector social, administracions públiques, àmbit aca-
dèmic, món empresarial... Els valors de les entitats que 
formen ECAS —solidaritat, dignitat humana, justícia, ètica, 
sostenibilitat— inspiren i mouen la nostra tasca, basada 
en el compromís i la coresponsabilitat de tots i totes.

Actualment ECAS compta amb gairebé un centenar d’enti-
tats que atenen més de 800.000 persones arreu de Catalu-
nya, però al llarg d’aquests primers deu anys de vida de la 
federació hem sumat els esforços de més de 130 entitats 
que, més enllà de la seva missió concreta, creuen en la 
lluita col·lectiva per transformar la nostra societat.



Hem deixat enrere un any dur, sobretot per a les persones i 
les famílies que ho estan passant pitjor. La crisi econòmica 
s’ha allargat en el temps i ha agreujat la situació dels col·
lectius més vulnerables. Aquesta realitat, reconeguda pel 
Govern, ha empès a prioritzar en els pressupostos de 2014 
les polítiques socials, que concentren el 71% de la despesa 
disponible. Preferentment en beques menjador, Renda Mí·
nima d’Inserció, habitatge social i lluita contra la pobresa. 

Garantir la cohesió social és una obligació dels poders pú·
blics, però necessitem el compromís del conjunt de la soci·
etat. Sortosament, Catalunya compta amb un tercer sector 
imprescindible a l’hora de garantir aquests objectius. 
Sense el pes específic i l’aportació de les entitats socials el 
nostre país seria un territori més desigual, menys humà. 
La feina que duen a terme cada dia, a peu de carrer, a favor 
de les persones més necessitades és una de les millors 
expressions de la solidaritat i l’altruisme del poble català. 

El 2013 ha estat també l’any de la signatura del Pacte per a 
la Infància a Catalunya, un acord estratègic amb el que hem 
posat la infància i l’adolescència al centre de les polítiques 
públiques. L’hem signat conjuntament partits polítics, 
agents socials, món local, organitzacions i federacions com 
ECAS. També hem encarat la recta final per aconseguir un 
pacte per a la lluita contra la pobresa, un document de con·
sens que ens dotarà de nous recursos i criteris per abordar 
un dels principals reptes que tenim com a país.

Però, mentrestant, la maquinària del Govern ha mantingut 
el seu funcionament, tot l’engranatge que impulsa directa·
ment o indirecta amb els ajuntaments i les entitats socials 
ha treballat sense parar en accions i mesures concretes 
per evitar un empitjorament de la situació. Per exemple, 

Aquesta nova memòria que teniu entre les mans té un 
caràcter molt especial: és la que fa 10. El 2013 hem celebrat 
el desè aniversari d’ECAS i hem aprofitat per fer una mirada 
retrospectiva sobre el que volíem fer i el que hem fet, les 
nostres il·lusions i les nostres decepcions, els nostres èxits 
i els nostres fracassos... En les properes pàgines trobareu la 
“petita gran història” d’aquest període, sobretot de la fede·
ració però també del sector del qual formem part, avui més 
estructurat, més present a la societat i amb una veu més 
clara en defensa dels més febles que 10 anys enrere.
ECAS s’ha mogut sempre per uns objectius molts clars cen·
trats a treballar per una societat més justa i més equitativa, 
on les persones poguessin viure dignament i exercir plena·
ment la seva ciutadania. Hem focalitzat el nostre treball 
a donar suport a les entitats de la federació, crear xarxes 
de relació i col·laboració, i ser un referent per a la societat 
en temes relacionats amb les polítiques socials; però en més 
d’una ocasió hem alçat la veu per denunciar injustícies 
i retrocessos en el terreny dels drets socials de ciutadania, 
i en altres hem proposat alternatives per al manteniment 
d’un Estat del Benestar que avui pateix fortes agressions.
El 2013 ha estat un any complex, carregat de dificultats 
que tant de bo s’esvaeixin, almenys en part, durant l’any 
que ara iniciem. Però malgrat alguns indicadors econòmics 
que semblen fer albirar la sortida de la crisi, som conscients 
que els efectes positius entre les classes mitjanes i baixes 
trigaran encara a arribar, i per tant la població que nosaltres 
atenem continuarà patint situacions difícils, amb mancances 
importants i perspectives d’ocupació i benestar insuficients.
ECAS vol estar al seu costat aportant reflexions i propostes 
encaminades a transformar la societat i creiem que espais 
com el que oferim tenen un efecte multiplicador en la llui·
ta contra les desigualtats. Hi ha molta feina per fer i estem 

 >  >a la treva hivernal que hem implantat pensant en aquells 
consumidors que no poden fer front al rebut de la llum i que 
són víctimes de la pobresa energètica, les ajudes d’urgència 
social que faciliten els serveis socials dels ajuntaments, 
els projectes que financem a Creu Roja i Càritas per respon·
dre a necessitats bàsiques i un llarg etcètera. 

Catalunya és un país inclusiu. Som un sol poble que bascula 
entre la igualtat d’oportunitats i l’ascensor social. Davant els 
embats de la crisi, els incompliments de l’Estat espanyol i 
l’asfíxia fiscal que patim hem de respondre amb més eficièn·
cia, més treball en xarxa, més equitat per a un lliure accés 
als recursos i més coresponsabilitat en el manteniment del 
nostre Estat del Benestar, en funció de la capacitat econò·
mica de cadascú. En definitiva, ens en sortirem amb més 
justícia social. 

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família 

convençuts que podem impulsar noves actuacions que ajudin 
a eliminar les conseqüències de la crisi, nous projectes que 
plantegin maneres de treballar diferents, amb innovació, 
renovació metodològica i eines que generin una acció social 
fonamentada en la prevenció, l’educació, l’acompanyament 
i la participació de les persones en el seu propi procés vers 
l’autonomia i la coresponsabilitat. Només des d’aquesta manera 
d’entendre el nostre ‘saber fer’ podrem aconseguir la transfor·
mació necessària perquè tots puguem viure dignament.
En un moment carregat d’incògnites i de potencialitats a 
nivell econòmic, social i polític, la nostra organització vol 
posar en valor el bagatge d’aquests anys i aprofitar les opor·
tunitats que avui se’ns plantegen. Volem un país en què no 
hi hagi desigualtats, ni injustícies, ni atur, ni fracàs escolar, 
ni famílies sense sostre, ni pobresa, ni racisme, ni gent gran 
desatesa, ni frau i evasió fiscal, ni egoismes, ni discriminaci·
ons. Més enllà de l’esperança que hem volgut mantenir viva 
en tot moment, pensem que és fonamental la coresponsabili·
tat de tota la societat: ciutadania, organitzacions, empreses, 
institucions, polítics, administracions...
Per això avui demanem major consciència que el futur depèn 
de tots i totes nosaltres, i que només l’acció conjunta ens 
permetrà avançar cap a la nova societat amb la qual ens sentim 
compromesos. M’agradaria escriure la presentació de la 
Memòria 2014 en un escenari on la igualtat fos, per fi, 
la gran fita assolida.
Gràcies a tots i totes els que, d’alguna manera, heu col·
laborat amb ECAS i heu fet possible que les pàgines d’aques·
ta memòria estiguin plenes d’accions i valors compartits.

Teresa Crespo i Julià
Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social
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S’inicia un procés de reflexió estratègica per re·
orientar el rol i les prioritats d’ECAS i se celebra 
una sessió de treball amb professionals del 
món acadèmic per estrènyer relacions entre 
teoria i praxi de l’acció social. Neix la xarxa de 
Dones Directives i Professionals de l’Acció Soci·
al, que en el seu primer any aplega un centenar 
de membres, organitza el 1r Diàleg DDiPAS 
i convoca el 1r Premi Aspàsia en defensa de 
l’equitat de gènere. Amb motiu del Dia inter·
nacional per a l’eradicació de la pobresa, el 17 
d’octubre, coorganitzem la campanya Pobresa 
Zero amb el  lema ‘Fem un triple contra la 
pobresa!’. La Comissió de VIH/sida realitza un 
documental sobre Experiències vitals des de 
les llars-residència i els pisos de suport que 
presentem als mitjans amb un informe sobre 
l’impacte de l’atenció que presten.

2013 > ...
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10 anys sumant acció social
 > CRONOLOGIA

2006 >
PLA ESTrATègiC 
Es treballa en base al Pla estratègic 2006·
2008, aprovat en assemblea, i s’incorpora 
per a desenvolupar·lo un gerent, Jordi Gusi. 
Es consoliden cinc comissions de treball 
–Inserció Sociolaboral, Immigració, Dones, 
Àmbit penitenciari i Famílies— i es creen 
dos grups específics: Plecs de Condicions 
i Comunicació. S’inicia la feina d’extensió 
territorial a través dels socis a Tarragona, 
Lleida i Girona.

2005 >
MiSSió i viSió  Es creen dues noves 
comissions, Àmbit Penitenciari i Famílies, 
i s’elabora el primer Pla estratègic de la 
federació, que cobreix el període 2006·2008. 
S’estableix com a missió “millorar la inclu·
sió i la cohesió social, articulant el sector 
on treballen les entitats d’acció social 
catalanes i col·laborant des de la confiança”, 
i es fixen tres eixos d’acció: representa·
tivitat, interlocució i utilitat. Formen part 
d’ECAS 80 entitats.

2004 >
PriMErES PASSES Es creen les cinc 
primeres comissions de treball: Inserció 
Sociolaboral, Immigració, Dones, Plans  
d’Inclusió i Comissió per a la Nova Llei de 
Serveis Socials. La tasca se centra a donar 
a conèixer l’entitat mitjançant reunions 
institucionals amb l’Administració i altres 
agents de l’àmbit social. Es contracta una 
persona com a secretaria tècnica, Irene 
Cañellas, i es tanca l’any amb 66 entitats 
membres.

2003 >
NAixEMENT Es constitueix l’associació 
Entitats Catalanes d’Acció Social, aprovada en 
assemblea el 12 de juny i inscrita amb el nú·
mero 469 al Registre d’Associacions. ECAS neix 
fruit de la fusió de federacions i entitats que tre·
ballen arreu de Catalunya per donar resposta a 
les necessitats de col·lectius en situació o risc 
d’exclusió social. En el moment de la fundació 
la formen sis entitats i des dels inicis s’integra a 
l’Associació Empresarial per la Iniciativa Social 
de Catalunya (AEISC) i a la Taula d’entitats 
del Tercer Sector, en la qual ocupa càrrecs de 
vicepresidència i secretaria de la Junta Directiva 
i coordina diferents grups de treball. 

2007 >
iMPuLS SoCiAL En un context de progrés 
econòmic i de desenvolupament de l’Estat 
del Benestar, el tercer sector social s’enfor·
teix, es cohesiona i participa activament en 
iniciatives públiques i privades que suposen 
avenços importants en l’àmbit social. Es 
comença a desplegar la Llei de Dependèn·
cia, s’aprova la Llei de Serveis Socials, se 
signa el Conveni d’Acció Social en Infants, 
Joves, Famílies i d’Altres en situació de risc, 
i se celebra el 1r Congrés del Tercer Sector 
Social de Catalunya. A més, ECAS entra a 
formar part del Consell d’Associacions de 
Barcelona.

2008 >
PriMErS grANS ProJECTES 
Es comença a treballar en el disseny i l’or·
ganització del Congrés Treball i Ciutadania, 
primer gran acte de sector impulsat per 
ECAS, i es desenvolupa un business plan 
per posar en marxa el que serà l’Agència 
de Comunicació Social. S’elabora un estudi 
sobre ‘Conciliació laboral i personal dels 
treballadors’ de les entitats membres, que 
sumen 4.700 professionals.

2012 >
iNTErNACioNALiTZACió La feina per refor·
mar la RMI continua amb un segon document: 
Propostes i reflexions al voltant del 
programa de Renda Mínima d’Inserció. El 
deteriorament del mercat laboral i les dificultats 
d’inserció són una de les grans preocupacions: 
ECAS procura que la reforma del SOC inclogui 
un tractament específic de l’atenció a col·lectius 
vulnerables i que el nou model d’intermedia·
ció preservi la tasca de les entitats. Viatgem a 
Anglaterra per conèixer la metodologia d’in·
termediació britànica i organitzem una sessió 
sobre Mercat laboral, col·lectius en risc i 
ocupabilitat. S’inicia el desenvolupament de 
Mapalaboral.org, web basat en la Proposta 
metodològica d’inserció laboral per a 
joves, i s’elabora un Diccionari normatiu de 
competències transversals per a l’ocupa-
bilitat dels joves. 

2011 >
 ALiANCES i ‘Ni uN PAS ENrErE’ En respos·
ta a les retallades dels governs, ECAS impul·
sa junt amb altres entitats la plataforma Ni 
un pas enrere! Invertim en futur. Elaborem 
un Informe per a la millora del programa de 
RMI i la creació de nous recursos contra la 
pobresa i l’exclusió social i editem la Guia 
de recursos d’acció social a Catalunya per 
a l’atenció a les persones. Directori per a 
ajuntaments, perquè les administracions 
locals prioritzin la iniciativa social en la con·
tractació de serveis. Fomentem les aliances 
amb el programa Alia’t i organitzem tres 
jornades: L’abordatge integral en el treball 
amb famílies; Obrint portes, sobre reinserció 
en l’àmbit penitenciari; i Fem equip!, per al 
foment de l’empresa inclusiva, en el marc de 
la qual editem un Directori d’entitats amb 
serveis d’inserció laboral.

2010 >
rECoNEixEMENT i CoMuNiCACió ECAS  
rep el Premi Catalunya Acció Social Tercer 
Sector, atorgat pel Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat, pel 
treball en xarxa i la funció d’integració. 
Sumem deu entitats més i, en el marc del 
projecte 3Creix.CAT, realitzem el seminari 
Comprendre les desigualtats socials 
i el programa innovACCIÓ per impulsar 
la innovació al tercer sector. Es renova la 
identitat gràfica i el web d’ECAS, es llença 
el butlletí quinzenal (en dues versions, 
infoACCIONS per a les entitats membres 
i info ACCIÓ SOCIAL en clau externa) i es 
dóna visibilitat a l’acció social a través dels 
mitjans de comunicació amb 63 informa·
cions i articles d’opinió d’ECAS. Es crea la 
Comissió de VIH/Sida i Exclusió Social.

2009 >
PriMEr CoNgrÉS Se celebra el primer 
congrés d’ECAS, amb el títol Treball i Ciuta·
dania. Al llarg de dos dies, 400 professionals 
debaten al voltant de tres eixos: nous sentits 
i noves formes de treballar, vincles entre el 
treballador i el ciutadà, i responsabilitats 
compartides. Els continguts es publiquen 
el 2010 en tres Quaderns. Elaborem la Guia 
Metodològica per a la inserció de joves i, 
a finals d’any, neix l’Agència de Comunicació 
Social. La renovació de la Junta Directiva in·
clou el relleu de Montse Tohà en la presidèn·
cia, que assumeix Teresa Crespo. S’endega 
una nova etapa en què els membres de la 
Junta lideren les diferents línies de treball 
de la federació a través de vocalies.

La nova Vocalia d’Internacionalització comença 
a desenvolupar relacions i projectes amb 
institucions de l’entorn de la Unió Europea. 
Posem en marxa el web en anglès i durant dos 
mesos comptem amb una oficina a Brussel·les 
per identificar oportunitats i establir relacions 
internacionals. A l’abril neix l’INSOCAT, informe 
d’Indicadors socials a Catalunya en rela-
ció al context estatal i europeu que ECAS 
editarà bianualment. L’ Agència de Comunica·
ció Social publica la Guia d’entitats socials 
per als mitjans de comunicació, s’incre·
menta la presència pública de la federació als 
mitjans i es col·labora amb la Marató per la 
pobresa de TV3 i Catalunya Ràdio. L’activitat a 
les xarxes socials s’amplia amb la creació d’un 
compte Twitter.

2013 >...

PArTiCiPACió ACTivA EN ESPAiS DE rEPrESENTATiviTAT

ECAS s’ha significat des dels seus inicis per una activa participació en 

diferents organitzacions i espais de representativitat i treball en xarxa, 

entre altres: Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, AEISC, Comissió 

rectora i Comissió tècnica del Pla per a la inclusió i cohesió socials,     

dels Serveis Socials, Consell Municipal de Benestar de Reus, Consell 

Municipal de Dones de Barcelona, Consell Nacional de Dones de Cata·

lunya, EAPN, Grup de Treball contra la pobresa i per a la inclusió social 

de la Generalitat, Grup de Treball sobre les persones sense sostre de 

la Generalitat, Grup Mixt de Contractació Responsable de l’Ajuntament 

La Confederació, CAB, Consell de Cohesió i Serveis Socials de l’Ajunta·

ment de Girona, Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat 

de Catalunya, Consell de Participació de Benestar Social de la Diputació 

de Barcelona, Consell de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, 

Consell del Pla estratègic metropolità de Barcelona, Consell General 

de Barcelona, Observatori del Tercer Sector, Pacte Nacional per a la 

Immigració, Pla estratègic de Serveis Socials, PINCAT, PRODEP, Taula 

d’entitats del Tercer Sector, Xarxa de Cultura per la Inclusió social de 

l’Ajuntament de Barcelona, Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona, 

Xarxa de juristes socials...



10 anys sumant acció social
 > COMMEMORACIÓ
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Montse Tohà i Teresa Crespo  van obrir l’acte amb un 
brindis per la trajectòria i el futur de la federació.

Actuació d’Octopus Band, 
grup de música de Femarec.

Bufada d’espelmes
del pastís dels 10 anys.

El Museu Marítim de Barcelona 
va acollir la festa.

rEPorTATgE AuDioviSuAL 10 ANYS SUMANT: 
INverTIM per UNA SocIeTAT MéS jUSTA

Mitjançant un procés participatiu i amb la col·laboració de 
nombroses entitats d’ECAS, l’Agència de Comunicació Social 
realitza un vídeo de 30 minuts al voltant del rol, la tasca i la 
forma de treballar de les entitats del tercer sector social. Més 
enllà de donar a conèixer el que fem, el reportatge convida a 
reflexionar sobre l’escenari en què ens trobem i les perspecti·
ves de futur en qüestions fonamentals com els serveis públics, 
el model de protecció social, els drets i deures ciutadans i la 
sostenibilitat de l’Estat del Benestar.
A partir de més de quaranta entrevistes a professionals del 
sector i del món empresarial, usuaris de les entitats, acadè·
mics, polítics i ciutadans, el vídeo planteja i mira de respondre 
a preguntes com què són les entitats socials, quina funció fan, 
per a qui treballen i si són assistencialistes o transformadores.

ACTE DE CELEbrACió DEL DESè ANivErSAri
El 25 de setembre, més de 200 professionals de l’acció social, 
companys del tercer sector, amics i familiars ens reunim a la festa 
del desè aniversari d’ECAS, que se celebra al Museu Marítim de 
Barcelona. El grup Octopus Band, integrat per membres de Fema·
rec, amenitza el piscolabis que dóna pas al pastís, cortesia d’acidH. 
Teresa Crespo, Rosa Balaguer, Sonia Fuertes, Xavier Puig —tots 
quatre components de la Junta Directiva d’ECAS— i Ismael Pala·
cín, membre històric de la federació i avui director de la Fundació 
Jaume Bofill, són els encarregats de bufar les espelmes.

A més del reportatge 10 ANYS SUMANT: Invertim per una 
societat més justa (vegeu pàgina dreta), realitzat per l’Agència 
de Comunicació Social per commemorar l’aniversari, durant 
la vetllada es projecten vídeos de Cedre i el Casal dels Infants 
per a l’acció social als barris.
La celebració inclou dues parades amb productes de Dona 
Kolors (projecte tèxtil d’El Lloc de la Dona) i de l’Associació 
“in via”. Les fotografies les realitzen voluntàriament Juan 
Lemus (Arrels Fundació) i Esther Borrego (Fundació Acollida 
i Esperança).

Duració: 31 minuts
Idioma: Català, amb subtítols d’audiodes·
cripció a càrrec de Fundació Els Tres Turons
Disponible online: 
www.acciosocial.org/10·anys·sumant
·invertim·per·una·societat·mes·justa

Càpsules temàtiques
Per a la difusió viral del reportatge s’editen sis càpsules 
temàtiques d’un minut de durada aproximadament, totes 
disponibles online:
• Entitats socials? ONG? Tercer sector?
• Quina funció fan les entitats socials?
• Veus, històries, persones
•  Volem canviar el món
• Pobresa, desigualtats i Estat del Benestar
• Impacte i retorn de la inversió social



utilitat

 >

ACTIVITATS

Eines, espais de treball i activitats per complir amb el primer objectiu d’ECAS: ser útils a les entitats sòcies. 
Comissions d’Àmbit, Vocalies i Grups de Treball, jornades de debat i reflexió, sessions de formació, programes 
de capacitació, materials de treball, publicacions... Tot allò que articulem, organitzem i produïm per facilitar 
i millorar la tasca de les entitats.

NovA DiNAMiTZACió DE LES CoMiSSioNS D’àMbiT
El gerent d’ECAS assumeix la coordinació de tres comissions:
• Inserció Sociolaboral, juntament amb la comissió gestora, 
formada per set professionals d’entitats membres
• Migracions, a partir de l’abril en substitució d’Àgata Sol
• Àmbit Penitenciari i Execució Penal, en substitució de 
Patricia Bosch (Salut i Comunitat)
Les comissions de Famílies i VIH/Sida i Exclusió Social man·
tenen la coordinació per part de Lita Álvarez (Quatre Vents) i 
Mijail Acosta (Acollida i Esperança), respectivament.

CoMiSSió DE FAMíLiES
Davant la preocupació de les entitats per l’empobriment de 
les famílies, s’elabora un document sobre les línies vermelles 
que no es poden traspassar en l’atenció a la família i es fa una 
crida a la responsabilitat de l’Administració pública, els partits 
polítics, les empreses i el conjunt de la societat perquè s’inver·
teixi en mesures preventives per garantir una vida digna.

CoMiSSió viH/SiDA i ExCLuSió SoCiAL
Es comparteixen dades sobre els professionals vinculats a 
l’acció social i la salut que deriven casos a les llars residències 
i pisos de suport, i sobre la utilització dels serveis de les entitats 
durant el 2012, cosa que permet optimitzar les places que 
s’ofereixen. La comissió avança especialment en la definició del 
Servei de Suport a la Vida Autònoma i en la seva implementació 
com a estratègia de millora de la continuïtat dels processos 
d’acompanyament a les persones. Es manté una interlocutò·
ria tècnica i política amb l’Institut Català de Serveis Socials i 
es participa de les iniciatives formatives del Departament de 
Benestar Social i Família.

voCALiES
Vegeu membres a les pàgs. 25 i 27

voCALiA D’iNTErNACioNALiTZACió DE L’ACCió SoCiAL
S’impulsa la incorporació d’ECAS a la plataforma European Social 
Action Network (ESAN, pàg. 17) i es realitza una jornada i sessions 
de formació sobre contractació pública internacional (pàg. 10).

voCALiA DE PobrESA
S’editen dos números de l’ INSOCAT, publicació periòdica, so·
bre Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i 
europeu (pàg. 14); s’organitza una jornada internacional sobre 
experiències de lluita contra la pobresa a Europa (pàg. 12); es 
lidera el Grup de Treball per a la reforma de la Renda Mínima 
d’Inserció (pàg. 19) i es col·labora en l’elaboració del Pla con·
tra la pobresa de la Generalitat.

voCALiA DE CAPACiTACió
S’impulsa un programa de coaching per a tècnics d’entitats 
socials amb la col·laboració de l’Escola Europea de Coaching 
i s’organitza una formació sobre abordatge de la violència 
masclista en col·laboració amb la xarxa Dones Directives 
i Professionals de l’Acció Social (pàg. 10).

voCALiA DE gèNErE
Lidera la consolidació de la xarxa de DDiPAS (pàg. 20).

voCALiA D’iNCiDèNCiA PoLíTiCA
Neix al desembre amb l’objectiu de diagnosticar el cos teòric 
de posicionament d’ECAS, dissenyar un procés de treball 
conjunt per fer incidència política, coordinar les diferents 
iniciatives que es duen a terme i capacitar les entitats. 

gruPS DE TrEbALL
Vegeu membres a la pàg. 27

rENDA MíNiMA D’iNSErCió
S’actualitzen les propostes d’ECAS en relació a la reforma de 
la RMI i es mantenen diverses reunions amb el Departament 
d’Empresa i Ocupació per avançar en la matèria (pàg. 19). 
S’inicia una recollida de dades sobre el seguiment i acompa·
nyament dels beneficiaris de la RMI per identificar les iniciati·
ves i accions de les entitats, així com els costos invisibles que 
genera la gestió del programa.

ArTiCuLACió DEL TErCEr SECTor 
S’elabora un document de proposta de vertebració del tercer 
sector social i les reflexions d’ECAS es presenten internament 
en un taller de reflexió estratègica organitzat per la Taula 
d’entitats del Tercer Sector. Al desembre es constitueix com 
a vocalia permanent a la Junta Directiva i altres entitats de 
la Taula s’integren al grup per treballar conjuntament i crear 
noves sinergies.

rENovACió DE LA JuNTA DirECTivA
A l’Assemblea General Ordinària del mes de juliol s’escull 
nova Junta Directiva d’ECAS. Teresa Crespo, que encapçala 
l’única candidatura presentada, renova el seu mandat com a 
presidenta. Es mantenen la major part de les entitats i se n’hi 
incorporen tres de noves: l’Associació per la recerca i l’acció 
social Vincle, la Fundació Secretariat Gitano i Sant Joan de Déu 
Serveis Socials. (Vegeu composició actual de la Junta a la pàg. 25.)

NEixEN DuES NovES voCALiES
Articulació del Tercer Sector es reuneix amb el Grup de treball 
de la Taula del Tercer Sector sobre aquest àmbit i dins l’estruc·
tura d’ECAS passa a funcionar com a vocalia liderada per Sonia 
Fuertes (Salut i Comunitat). Neix també la Vocalia d’Incidència 
política, amb Rosa Balaguer (Casal dels Infants) al capdavant.

COMISSIONS D’ÀMBIT
Vegeu membres a la pàg. 26

CoMiSSió D’àMbiT PENiTENCiAri i ExECuCió PENAL
Organitza el cicle de tallers ‘Tendint ponts’ (pàg. 11), amb tres 
sessions —de les quals se’n celebra una al 2013— sobre els 
reptes a què s’enfronten actualment les entitats d’aquest àm·
bit. A més, la comissió recull dades entre les entitats membres 
per a l’elaboració d’un informe de balanç de les retallades en 
programes de reinserció i rehabilitació.

CoMiSSió DE MigrACioNS
Les entitats membres potencien la posada en comú d’experièn·
cies reunint·se rotativament a les seves seus per conèixer de prop 
els programes que desenvolupa cadascuna d’elles. Com a coordi·
nadora de la comissió fins al març, Àgata Sol participa en l’elabo·
ració de l’Informe sobre la integració de les persones immigrades a 
Catalunya (pàg. 14), encarregat per la Generalitat de Catalunya.

CoMiSSió D’iNSErCió SoCioLAborAL
Es desenvolupa el web Mapalaboral.org per a l’orientació i 
l’acompanyament en el procés d’incorporació de joves al mer·
cat de treball (pàg. 14) i s’organitzen tallers de formació en la 
metodologia SROI d’anàlisi del retorn de la inversió social (pàg. 
10). La comissió es reuneix amb el director general d’InfoJobs, 
Jaume Gurt, per conèixer les tendències del mercat laboral en 
relació als col·lectius més vulnerables, i amb Creu Roja, Dincat 
i el Fòrum Salut Mental per treballar conjuntament en la de·
fensa dels drets dels col·lectius en risc d’exclusió.
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Teresa Crespo durant 
la presentació 
de la Junta Directiva.

Les entitats avalen 
els membres de la 
nova Junta.

OPERATIVITAT INTERNA



CoNTrACTACió PúbLiCA 
iNTErNACioNAL PEr A ENTiTATS 

D’ACCió SoCiAL
Abril, ECAS coorganitza amb ACCI1Ó una jorna·
da introductòria sobre els mecanismes de con·
tractació pública internacional  com a oportunitat 

per a la intervenció de les  entitats socials en l’àmbit 
internacional. Hi participen 35 professionals.

Novembre, Sessió de seguiment per oferir a les entitats socials 
informació i eines per afrontar el mercat de licitacions i subvenci·
ons internacionals. Hi participen 12 entitats, set d’elles membres 
d’ECAS.

AborDATgE DE LA vioLèNCiA 
MASCLiSTA DES D’uNA PErSPECTivA 
iNTErCuLTurAL
Maig, Curs organitzat conjuntament per la 
xarxa DDiPAS i la Fundació Surt amb l’objec·

tiu de facilitar eines de detecció i intervenció 
davant casos de maltractament. Hi participen  

 set entitats, cinc d’elles membres d’ECAS.

APrENENTATgE SErvEi: CoMProMíS 
i iNCLuSió SoCiAL

Juny, A través d’una jornada coorganitzada 
amb la Fundació Jaume Bofill i el Centre 

Promotor de l’Aprenentatge Servei, s’ofereix 
  una  introducció aquesta proposta educativa,          
   una taula d’experiències i la presentació de la guia 
Inclusió social i aprenentatge i servei. Hi participen 125 persones.

MEMòriES PEr gENErAr CoNFiANçA
Desembre, Formació dirigida als responsables 

de comunicació de les entitats socials orga·
nitzada per l’Agència de Comunicació Social 

d’ECAS i l’Observatori del Tercer Sector. Hi participen 
22 entitats, 21 d’elles membres d’ECAS.

TENDiNT PoNTS
Desembre, Cicle de tres tallers organitzats per 
la Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució 
Penal amb l’objectiu d’identificar i afrontar 
els reptes actuals de les entitats que treballen 

amb població reclusa, exreclusa i en programes 
de mesures penals alternatives. Al desembre es 

realitza el primer taller i el cicle continua el primer trimestre 
del 2014. Hi participen 13 entitats, set d’elles membres d’ECAS.

ESPAIS DE DEBAT 
I REFLEXIÓ

 

ACTIVITATS
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ALTEr FiNANCE: rECuPErEM ELS DiNErS 
AL SErvEi DE LES PErSoNES

Octubre, Jornada coorganitzada amb 
l’Associació de Comunitats Autofinan·
çades (ACAF) i amb la col·laboració 

de Finançament Ètic i Solidari (FETS), 
el grup d’emprenedors socials UpSocial, 

  la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la revista Alternativas 
Económicas. Es donen a conèixer alternatives al sistema banca·
ri i financer tradicional —comunitats autofinançades, banca 
i assegurances ètiques, grups d’inversió de barri, inversions 
responsables— i es debat sobre ‘La revolució de les finances’ 
amb la participació de Begoña Román, professora d’Ètica a la 
Universitat de Barcelona; Josep Maria Miró, director de Pro·
jectes d’Innovació Social a l’Ajuntament de Barcelona; i Javier 
Creus, expert en economia col·laborativa. Hi participen 90 
persones i es presenten les experiències d’ACAF, Arç Cooperativa, 
Fiare, Coop 57 i Fes GEST.

Taula rodona sobre  
‘L’SROI com a 
instrument 
d’avaluació 
d’impacte social’.

Responsables de 
comunicació 
analitzen memòries 
d’entitats socials.

Taula de presentació 
d’iniciatives alterna·
tives al sistema ac·
tual de finançament 
i assegurances: 
Comunitats Auto 
Finançades, Arç 
Cooperativa, Fiare, 
Coop57 i Fes GEST.

ANàLiSi DEL rETorN 
DE LA iNvErSió SoCiAL
Març, Jornada ‘Quin retorn té la inver·

sió social?’, d’introducció a la metodo·
logia SROI (Social Return on Investment). 

Acosta les entitats socials a eines d’avalua·
ció quantitativa que utilitzen administracions 

i empreses. Es constata que la inversió en 
polítiques socials genera un retorn mesurable, fins i tot en ter·

mes monetaris, que avala la seva rendibilitat pels ingressos que 
genera i pels costos que estalvia. ECAS coorganitza la jornada, 
en què participen 140 persones, amb l’Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona.

Octubre – novembre, Tallers sobre metodologia SROI perquè els 
participants puguin iniciar un procés d’anàlisi del retorn de la 
inversió social a les seves entitats. Es dirigeixen a entitats d’in·
serció sociolaboral i a entitats socials en general, repartides en 
dos grups. Hi participen 30 entitats, 23 d’elles membres d’ECAS.

EMPrENEDoriA SoCiAL
Maig, Taller en tres sessions indepen·
dents dirigides a entitats amb diferents 
nivells d’experiència en la posada en 
marxa d’empreses socials. Hi participen 

82 entitats, 36 d’elles membres d’ECAS.



NOUS CAMINS DE LLUITA
CONTRA LA POBRESA 

 >

ECAS impulsa el programa Reinventa’t per orientar i acompa·
nyar entitats no lucratives d’acció social en el procés de re·
situació davant l’actual crisi socioeconòmica i els canvis en el 
model de finançament i intervenció del tercer sector social. Es 
tracta d’una iniciativa d’ECAS que compta amb la col·laboració 
de l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació KPMG. Els consultors 
externs Frederic Cusí i Marc Botella coordinen i orienten els 
processos de reconversió sota la direcció d’ECAS.

El suport a les entitats se centra en quatre eixos: 
• Diagnosi, maig·juliol 2013
• Disseny del pla de reconversió, novembre·desembre 2013
• Formació per reinventar·se, gener·febrer 2014
• Mentoratge per a l’aplicació del pla de reconversió, 
   gener·abril 2014

PROGRAMA DE RECONVERSIÓ 
D’ENTITATS SOCIALS

ACTIVITATS, ESPAIS 
DE DEBAT I REFLEXIÓ

1312

Entitats participants:

• ACIDH
• AFEV Barcelona
• Associació “in via”
• Associació Iniciatives Solidàries
• Associació Lligam
• Associació de Veïns pel Benestar i la Ciutadania (AVBC)
• El Lloc de la Dona
• Fundació Akwaba
• Fundació Àmbit Prevenció

Més de 130 experts i professionals d’entitats socials, Administra·
ció i món acadèmic debaten sobre alternatives al model d’auste·
ritat per combatre la pobresa i reduir les desigualtats a Europa 
en una jornada celebrada el 26 de setembre al Palau Macaya de 
Barcelona, organitzada per la Vocalia de Pobresa conjuntament 
amb la plataforma European Social Action Network (ESAN) i el 
suport de l’Obra Social “la Caixa”.
L’anàlisi de la situació posa l’èmfasi en les causes del creixement 
de la pobresa i les desigualtats i la conclusió principal és que 
cal avançar en el disseny i l’aplicació de noves respostes més 
adaptades a les necessitats actuals però, sobretot, orientades a 
la construcció d’un model social alternatiu al que ha provocat la 
crisi sistèmica que avui patim. Les propostes se centren a garantir 
habitatge assequible, ingressos mínims i igualtat d’oportunitats 
educatives.

Centrar les polítiques públiques 
en les persones en lloc de supeditar-les 
als interessos dels mercats és l’element 
comú a les propostes plantejades

La jornada es desenvolupa al voltant de tres blocs:

• Europa i el pacte social, amb les conferències 
d’Istvan Vanyolos i Miguel Laparra

• Les desigualtats en el nostre context actual, espai 
de debat en quatre grups de treball: educació, ciutadania 
activa i participativa, garantir ingressos vitals 
a la ciutadania i habitatge

• La praxi per lluitar contra la pobresa, amb les 
experiències de l’Observatori DESC, la Xarxa d’Economia 
Solidària, la Fundació Jaume Bofill, Secours Populaire 
Français i Ivàlua

“vivim en una societat malalta, que només 
busca el lucre i el benefici individual i volem 
una societat amb justícia redistributiva”
Teresa Crespo, presidenta d’ECAS

“És mentida que la crisi ens afecta igual 
a tots: la gestió antisocial fa que l’impacte 
més negatiu el pateixin els sectors 
prèviament ja empobrits”
Miguel Laparra, director de l’estudi Crisi i fractura social 
a Europa. Causes i efectes a Espanya

CoNCLuSioNS DE LA JorNADA :
www.acciosocial.org/conclusions·jornada·pobresa

Ponents

istvan vanyolos, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials 
i Inclusió de la Comissió Europea
Miguel Laparra, docent de la Universidad Pública de Navarra 
i coautor de l’estudi Crisi i fractura social a Europa. Causes 
i efectes a Espanya
ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill
Fernando Pindado, expert en polítiques públiques
Maite Montagut, docent de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB
Juli Ponce, docent de la Facultat de Dret de la UB
vanesa valiño, Observatori DESC
Jordi via, ARÇ Cooperativa
Fathia benhammou, Fundació Jaume Bofill
David Casado, Ivàlua
Malika Tabti, Secours Populaire Français

Pau Vidal i Agnès 
Marquès dialoguen 
sobre les preocupa·
cions de les entitats 
socials.

La directora de l’ICASS, 
Carmela Fortuny, 
inaugura la jornada 
acompanyada de 
Jaume Lanaspa, 
director executiu de 
l’Obra Social “la Caixa”, 
i els presidents d’ESAN 
i ECAS, Léon Dujardin 
i Teresa Crespo, 
respectivament.

Signatura del 
programa 
‘Reinventa’t’ entre 
l’Obra Social 
“la Caixa” i ECAS.

“Per a AvbC ha suposat un punt 
d’inflexió. L’acompanyament en la 
identificació de les febleses i potencia-
litats de l’entitat, així com en l’execució 
d’una pla estratègic de la mà de grans 
professionals, ens està permetent 
gaudir d’un procés de creixement tant 
personal com professional. L’excel·lent 
labor dels consultors i formadors 
consolida el concepte d’un tercer sector 
professionalitzat, capaç de donar
resposta als canvis i oferir un canvi 
de mirada”

Carles Martínez, 
director d’AVBC 
Formació i Inserció 
laboral.



ACTuALiTAT DE L’àMbiT SoCiAL
El web d’ECAS i els butlletins recullen les novetats de la federació 
(es publiquen 91 notícies al llarg de l’any), les entitats membres 
(138 notícies), el conjunt del sector (157 notícies) i els articles 
d’opinió i les entrevistes o declaracions als mitjans de comuni·
cació més destacades (50 notícies).

CoL·LAborACioNS AMb EL SECTor
L’Agència participa activament en la concepció de la campanya 
‘La pobresa és evitable! Contra les desigualtats: justícia social’ 
(vegeu pàg. 21), impulsada per la plataforma Pobresa Zero amb 
motiu del Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa, 
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, que celebra la seva 
primera jornada— i a cinc entitats de la federació.

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 
TRENCATÒPICS.

DiFuSió i iNTErMEDiACió AM b ELS MiTJANS
DE CoMuNiCACió
A banda de les 15 notes de premsa emeses per ECAS i les
propostes de temes a tractar, l’Agència gestiona nombroses
sol·licituds dels mitjans de comunicació per facilitar informació,
valoració i testimonis que s’atenen en nom d’ECAS o es deriven
a entitats membres. 

Vegeu visibilitat i presència pública a les pàgs. 22-23

SErvEiS DE CoMuNiCACió A ALTrES orgANiTZACioNS
• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Es renova 
la col·laboració iniciada al gener de 2012.
• Fundació Àmbit i Institut d’Ecologia Emocional. La col·laboració 
iniciada a l’octubre de 2012 s’estén fins a finals d’any.
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ACORDS, CONVENIS
I COL.LABORACIONS

 >  >AGÈNCIA  
DE COMUNICACIÓ SOCIAL

 >

ACTIVITATS

PUBLICACIONS I EINES 
PER A L’ACCIÓ SOCIAL

 >

gENErALiTAT DE CATALuNyA, DEPArTAMENT 
DE bENESTAr SoCiAL i FAMíLiA
• institut Català d’Assistència i Serveis Socials (iCASS), 
Conveni anual dotat amb 85.000 euros destinats als projectes 
de lluita contra la pobresa i a l’Agència de Comunicació Social.
• Direcció general d’Acció Cívica i Comunitària, Conveni 
triennal dotat amb 21.600 euros per a la promoció d’aliances.
• Direcció general d’immigració, Subvenció de 3.500 euros 
per a la consolidació d’espais interns de transferència de 
coneixement en l’àmbit de les migracions.
• institut Català de les Dones, Subvenció de 1.177 euros per 
als projectes de la xarxa DDiPAS (pàg.20).

AJuNTAMENT DE bArCELoNA
•  igualtat, Subvenció de 3.700 euros per a l’organització dels 
diàlegs de la xarxa DDiPAS sobre igualtat de gènere en l’àmbit laboral.
•  immigració, Subvenció de 3.000 euros per a l’enfortiment del 
teixit associatiu en l’àmbit de les migracions i la creació de siner·
gies entre entitats socials i associacions de persones migrades.
• Participació i Associacionisme, Subvenció de 1.950 euros per 
a la promoció de l’anàlisi del retorn de la inversió social.

DiPuTACió DE bArCELoNA
• Atenció a les persones, Conveni anual dotat amb 10.000 euros 
per a la promoció d’aliances entre administracions i entitats en 
l’àmbit local i subvenció de 2.438 euros per a les activitats de DDiPAS.

iNFoJobS
• Assumeix el cost del disseny i la programació de Mapalaboral.org.

obrA SoCiAL “LA CAixA”
• Finança amb 50.000 euros el programa ‘Reinventa’t’ (pàg.13).
• Finança amb 10.000 euros l’adaptació online de la Proposta metodo-
lògica d’inserció laboral per a joves a través del web Mapalaboral.org, així 
com la seva presentació a entitats del programa Incorpora a Andalusia.
• Finança amb 2.300 euros la jornada  ‘Nous camins de lluita 
contra la pobresa’.
• Finança amb 2.000 euros els tallers sobre metodologia SROI. 
• Finança amb 12.000 euros l’elaboració de l’Informe sobre la 
integració de les persones immigrades a Catalunya.
• Cedeix espais al Palau Macaya i CaixaFòrum per a activitats.

guiA bàSiCA D’ALiANCES LoCALS EN EL SECTor SoCiAL
Amb l’objectiu de teixir lligams més sòlids entre administracions 
locals i entitats socials, analitza els beneficis de la cooperació, 
els processos i la metodologia de construcció d’aliances, així com 
els factors d’èxit i fracàs. És fruit d’una col·laboració amb l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.

iNSoCAT: CoMPArATivA D’iNDiCADorS 
SoCiALS A CATALuNyA
Es publiquen dos números d’aquesta publicació 
periòdica d’ECAS, Informe d’indicadors socials a 
Catalunya en relació al context estatal i europeu. 
El primer és un monogràfic sobre l’empobriment 
de les famílies des de l’inici de la crisi (publicat al 

gener) i el segon (juliol), una actualització dels indicadors generals 
sobre desigualtats i pobresa.

iNForME D’iNTEgrACió DE LES PErSoNES 
iMMigrADES A CATALuNyA
La recerca s’aproxima als processos d’acollida 
i integració combinant indicadors quantitatius i 
entrevistes en profunditat. Ha estat elaborat 

conjuntament per ECAS i l’Institut de Govern i Polítiques Públi·
ques (IGOP) de la UAB, per encàrrec de la Generalitat i finançat 
amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”. 

MAPALAborAL.org
Web per a l’orientació i l’acompanyament dels 
joves en el procés d’incorporació al mercat 
laboral. Es basa en les eines elaborades per la 

Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS en el marc de la 
Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves i es desen·
volupa en col·laboració amb InfoJobs. Disponible en català i 
castellà. Al desembre, Jordi Gusi presenta l’eina a professio·
nals d’entitats socials d’Andalusia en virtut d’un acord amb la 
Fundació “la Caixa” per ampliar l’abast de la metodologia. Les 
sessions tenen lloc a Màlaga i Sevilla i hi participen 40 persones 
del Grupo Incorpora Andalucía.
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DANNY CAMINAL

4.200 ENTITATS 
VOLEN QUE ES 
LLUITI MÉS CONTRA 
LA POBRESA
Barcelona q La seu central de 
Correus a Barcelona, a la plaça 
d’Antonio López, va servir ahir 
d’escenari per a un acte simbòlic 
que es va celebrar amb motiu del 
Dia Internacional per a l’Eradicació 
de la Pobresa. Un total de més de 
4.200 entitats socials i de 
cooperació implicades en la 
campanya Pobresa Zero, nascuda 
el 2010, van fer una crida a 
combatre la pobresa i van 
denunciar que Espanya és l’Estat 
més desigual d’Europa. Després de 
la lectura d’un manifest, es va 
procedir a l’acte simbòlic 
d’entregar a la seu de Correus un 
sobre de grans dimensions (a la 
imatge) en què es podia llegir un 
lema: La pobresa és evitable. 
Contra les desigualtats, justícia 
social. 

EFECTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE LA UE

La PAH exigeix a 
l’Administració un 
lloguer social per 
al bloc de Salt 

TONI SUST
BARCELONA

Reclama al Govern 
i a l’Executiu central 
que propiciïn una cita 
amb el ‘banc dolent’

E
uropa ha tornat a donar 
aquesta a setmana una bo-
na notícia als afectats per 
la hipoteca. Després que 

l’any passat el Tribunal de la UE tro-
bés il·legal el sistema dels desnona-
ments a Espanya, dimecres passat el 
Tribunal d’Estrasburg va paralitzar 
cautelarment el desallotjament del 
bloc de Salt ocupat per 16 famílies 
que havien perdut les seves vivendes 
per impagament. La Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) vol 
que aquest aval no suposi només 
una victòria temporal, reclama que 
tingui un efecte que perduri, i per ai-
xò ahir va reclamar una «reunió ur-
gent» amb el Govern català perquè 
fixi un lloguer social per al bloc de la 
localitat.
 Segons un comunicat de la plata-
forma, la situació que es viu a Espa-
nya pel que fa a la vivenda és «una 
autèntica anomalia en el context 
europeu. Qualsevol Govern que es 
consideri mínimament democràtic 
ja hauria reaccionat davant l’emer-
gència habitacional que vivim». La 

PAH recorda que el Tribunal d’Es-
trasburg va fixar el pròxim 24 d’oc-
tubre com a data límit perquè el Go-
vern exposi les mesures que seran 
preses per «les administracions lo-
cals» sobre l’immoble. El 29 d’oc-
tubre, el tribunal, ja coneixedor 
d’aquestes mesures, decidirà si aixe-
ca la suspensió que va impedir el des-
nonament.
 En concret, la PAH exigeix al Go-
vern central i al català que organit-
zin una reunió en què participin la 
plataforma, la Sareb (banc dolent) i el 
Banc Mare Nostrum, propietari ori-
ginal de l’immoble, i les administra-
cions competents en la matèria, la 
mateixa Generalitat i l’Ajuntament 
de Salt. La PAH vol que en aquesta 
trobada es determini un lloguer so-
cial per als ocupants del bloc. 

EL ‘BANC DOLENT’ / El col·lectiu recorda 
que la Sareb «acumula milers de vi-
vendes buides i és una iniciativa pú-
blica que en lloc de rescatar perso-
nes persegueix rescatar la banca sa-
nejant-la d’actius tòxics».  La PAH 
xifra en 700 les persones que en 
aquests moments ja viuen en edifi-

L’alcalde secunda 
la demanda, encara 
que rebutja l’ocupació 
com a model estable 

cis ocupats per l’entitat, que els defi-
neix com la seva obra social. I, tal 
com assenyala al seu text d’ahir, ai-
xò no canviarà: «Les vivendes resca-
tades han de ser per als ciutadans i 
ciutadanes que les necessitin. Conti-
nuarem recuperant vivendes».

TORRAMADÉ DEMANARÀ CESSIÓ DE PISOS /
Si se celebra la reunió reclamada, ja 
coneixem la posició d’una de les 
parts, l’alcalde de Salt, Jaume Torra-
madé (CiU). Es tracta d’una posició 
complexa. El democristià va afirmar 
ahir que considera que l’ocupació 
del bloc de Salt és «un acte reivindi-
catiu» que serveix per cridar l’aten-
ció amb la finalitat que hi hagi «can-
vis profunds» en matèria de vivenda. 
Però va afegir que considera que el 
del bloc de Salt no és «un model a re-
produir», perquè opina que no és 

«sostenible»: «No serveix que a través 
de l’ocupació amb la puntada de peu 
a la porta tinguem la solució».
 Torramadé va explicar que quan 
tingui oportunitat de reunir-se amb 
representants de la Sareb els dema-
narà que cedeixin vivendes buides 
a les oficines locals de vivenda o a 
la comunitat autònoma respectiva 
«perquè puguin ser posades en cir-
culació amb un lloguer assequible». 
L’alcalde es va alinear amb les pro-
clames més dures de la PAH: «Em 
sembla totalment injust que hi ha-
gi vivendes buides mentre hi ha gent 
que les necessita, em sembla absolu-
tament immoral, i és un grau més 
que aquest parc de vivendes que es-
tà buit hagi estat rescatat amb diner 
públic». Tot seguit, Torramadé va in-
sistir que, malgrat això, no creu en 
l’ocupació com a model. H

33 Membres i simpatitzants de la PAH, a Salt, dimecres.

JOAN CASTRO / ICONNA

J El Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, va instar ahir el banc dolent 
a dotar «urgentment» la 
Generalitat de vivendes perquè 
les ofereixi amb lloguers socials. 
Ribó va formular la petició 
apel·lant a aprofitar el termini 
atorgat pel Tribunal d’Estrasburg 
per buscar una sortida als 
afectats per la hipoteca que 
viuen a l’edifici de Salt i va 
recordar que ja va demanar la 
cessió del 30% dels edificis 
rescatats amb diner públic.

EL SÍNDIC SE 
SUMA AL CLAM

petició

Podeu consultar les publicacions d’ECAS a:
www.acciosocial.org/organitzacio/que-fem/publicacions



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.
• Acció Solidària contra l’Atur
• AFEV Barcelona
• Associació Salut i Família
• Fundació Germina
• Fundació Joan XXIII
• Fundació Privada AFMA
• Fundació Privada Àuria
• Grups Associats pel Treball Social (GATS)
• Nutrició sense Fronteres

EL CrEixEMENT D’ECAS, EN xiFrES

TErriToriAL TArrAgoNA 
La comissió col·labora amb Minyons Escoltes i Guies en 
l’organització d’unes jornades sobre ‘Educació i actitud 
emprenedora’, celebrades al març.

   

A finals d’any ECAS s’incorpora al Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya (DIPLOCAT) amb la participació de 
Josep Vidal, membre de la Vocalia d’Internacionalització, 
en nom de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social. 
ECAS havia estat proposada per representar el sector 
social al DIPLOCAT, però cedeix aquest espai de partici·
pació a la Taula com a màxim òrgan de representativitat 
del tercer sector. 
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Intervencions i accions d’ECAS com a organització de segon nivell en representació de les entitats 
que la componen, tant en espais permanents dels quals formem part com en activitats o trobades puntuals.

representativitat

ACTIVITATS

La federació s’incorpora al Charter de la Diversitat –
format per entitats socials, administracions públiques, 
empreses i sindicats que es comprometen a fomentar 
una societat més inclusiva— en una signatura pública el 
mes de juliol.

 

El 17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Eradicació de 
la Pobresa, ECAS s’incorpora a la Taula de ciutadania i 
immigració de la Generalitat de Catalunya. La federació 
hi és present amb la participació de Montserrat Feu (At·
làntida i membre de la Comissió de Migracions d’ECAS) 
a la Comissió Permanent i el grup de treball de Transició 
Nacional d’aquest òrgan de consulta i participació sobre 
la gestió del fet migratori.

> PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
DEL SECTOR
La federació pren part en nombroses activitats i espais de debat 
i intercanvi d’experiències amb altres actors de l’àmbit social:

iv CoNgrÉS DEL TErCEr SECTor, ‘AvANçAr 
EN iguALTATS i DrETS SoCiALS’
ECAS hi participa amb un estand a la mostra d’entitats, la presenta·
ció de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social 
(pàg. 20) a l’àgora d’experiències, la projecció del reportatge 10 anys 
sumant: Invertim per una societat més justa a la mostra de vídeos 
produïts per entitats socials, i la moderació d’un col·loqui sobre 
aliances entre Administració i tercer sector a càrrec de la presiden·
ta de la federació, Teresa Crespo. Un total de 21 entitats membres 
d’ECAS presenten els seus programes a l’àgora d’experiències, sis 
projecten vídeos a la mostra audiovisual, cinc formen part de les 
rutes de visites a entitats i dues participen en taules de debat.

DiSDoC 2013: MoSTrA AuDioviSuAL SobrE 
DiSCAPACiTAT DE bArCELoNA
La presidenta d’ECAS, Teresa Crepo, participa al jurat de la mostra, 
format per una desena de personalitats del sector social, i el 
gerent d’ECAS, Jordi Gusi, entrega lliura un el guardó a l’acte 
d’entrega de premis. La mostra, impulsada per l’Aula d’Estudis Socials, 
té per objectiu donar visibilitat a treballs audiovisuals elaborats per 
entitats o persones al voltant de la realitat dels discapacitats. 

JorNADA DE CENTrES rESiDENCiALS
Tercera edició d’aquesta trobada organitzada per la Coordinadora 
Estatal de VIH·SIDA. Mijail Acosta representa la Comissió de 
VIH·SIDA i Exclusió Social d’ECAS en una taula rodona sobre 
bones pràctiques dels recursos residencials.

FoNS ESTruCTurALS DE LA uNió EuroPEA
Jornada informativa i formativa organitzada per l’EAPN·Espanya, 
a càrrec de Sali Guntín Ubiergo, coordinadora del grup de tre·
ball d’EAPN·Espanya en aquesta matèria, a la qual assisteixen 
16 representants d’ECAS.

> PRESÈNCIA EN ESPAIS 
DE REPRESENTATIVITAT
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
• Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya
• Observatori del Tercer Sector
• European Social Action Network (ESAN)
• European Anti Poverty Network (EAPN) – Espanya
• DIPLOCAT (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya)
• Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya
• Consell Nacional de Dones de Catalunya
• Consell d’Associacions de Barcelona
• Charter de la Diversitat
• Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona 
• Grup Mixt de Contractació Responsable de l’Ajuntament de Barcelona
• Consell de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona
• Taula de Participació en Immigració de la Generalitat

A l’abril ECAS és ratificada com a nou membre de la 
plataforma European Social Action Network (ESAN), 
que integra una trentena d’entitats de quinze països 
europeus. ECAS forma part del Consell Directiu, repre·
sentada per la presidenta Teresa Crespo, i al setembre 
acull a Barcelona l’assemblea anual d’ESAN.

LA vEu DE L’ACCió SoCiAL CATALANA 
A EuroPA

ECAS rEPrESENTA LA TAuLA DEL TErCEr 
SECTor AL DiPLoCAT

ECAS S’ADHErEix AL CHArTEr 
DE LA DivErSiTAT

ECAS S’iNCorPorA A LA TAuLA 
DE CiuTADANiA i iMMigrACió

58 61
70 75

88
95

52 52 56
46

L’àgora d’experiències 
del IV Congrés del 
Tercer Sector 
acull les iniciatives 
d’una vintena 
d’entitats d’ECAS.

Oscar Angosto, 
de la Fundació 
Germina, durant la 
presentació 
de les noves 
entitats d’ECAS a 
l’Assemblea General 
Ordinària del mes 
de febrer.

Evolució del nombre 
d’entitats membres d’ECAS

95 entitats, 
8.500 treballadors, 
800.000 persones 
ateses
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octubre, Entrega al Govern del Posicionament d’ECAS al voltant 
de la RMI, actualització de les reflexions i propostes recollides 
als dos informes anteriors (setembre 2011 i maig 2012). Nova 
reunió amb Xavier López per avançar en la matèria i posterior 
carta adreçada al president del Govern reclamant el desbloqueig 
de la reforma. El Govern respon que el 2014 es continuarà avan·
çant per “atendre més persones i en millors condicions, amb un 
augment significatiu del pressupost que s’hi destina”.  

Novembre, Els pressupostos 2014 de la Generalitat incremen·
ten la partida destinada a la RMI fins a 173 milions d’euros, 
que segons el Govern hauran de servir per tancar l’any amb 
24.000 expedients.

Desembre, ECAS inicia una recollida de dades per identificar 
els costos invisibles que representa per a les entitats la gestió 
de la RMI, vinculats principalment a activitats d’acompanya·
ment i seguiment.

Reunió amb Oriol 
Amorós, diputat 
d’ERC al Parlament.

La comitiva d’ECAS 
amb Joan Aregio 
i Ramon Bonastre.

18 19

Pronunciaments i intervencions públiques per manifestar les nostres preocupacions, 
aportar el coneixement i l’experiència de les entitats d’acció social i plantejar propostes de millora 
de les polítiques socials.

incidència política

rEuNioNS iNSTiTuCioNALS AMb ADMiNiSTrACioNS, 
PArTiTS PoLíTiCS i ALTrES orgANiTZACioNS

ACTIVITATS

CoMPArEixENCES AL PArLAMENT i AL SENAT

Juny, Compareixença de la xarxa de Dones Directives 
i Professionals de l’Acció Social a la Comissió d’igualtat de les 
Persones del Parlament de Catalunya sobre la situació de les 
dones al mercat de treball i les polítiques actives d’igualtat en 
l’àmbit de l’empresa i l’ocupació. Intervé Sonia Fuertes, mem·
bre de la Junta de Govern de DDiPAS.

Novembre, Compareixença al Senat espanyol en referència 
a l’empresa social i la cooperació internacional. Intervé Jordi 
gusi, gerent d’ECAS.
 
rEForMA DE LA rENDA MíNiMA D’iNSErCió

Març, En el marc d’una reunió amb el secretari del Departa·
ment d’Empresa i Ocupació, Ramon Bonastre; el director del 
SOC, Joan Aregio; i el director general d’Economia Social, 
Xavier López, el desenvolupament de la nova llei de RMI és una 
de les qüestions que es tracta, juntament amb el model 
d’inserció sociolaboral, la possible celebració d’una cimera 
social en relació amb l’ocupació dels joves i la composició del 
Consell de Direcció del SOC.

ALTrES orgANiTZACioNS, àMbiT PrivAT

• Director General de l’Obra Social “la Caixa”, Jaume 
   Lanaspa; Sotsdirector General de l’Obra Social 
   “la Caixa”, Albert Sòria, i  Director de l’Àrea d’Integració 
    Social de l’Obra Social “la Caixa”, Marc Simó
• Director General d’Infojobs, Jaume gurt

GENERALITAT DE CATALUNYA

• Vicepresidenta del Govern, Joana Ortega
• Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté
• Conseller de Justícia, Germà Gordó
• Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig
• Secretària de Família (Departament de Benestar Social 
   i Família), Dolors Gordi
• Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals (Departament 
   d’Empresa i Ocupació), Ramon Bonastre
• Director General del Servei d’Ocupació de Catalunya 
   (Departament d’Empresa i Ocupació), Joan Aregio
• Director de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació 
   de  Catalunya (Departament d’Empresa i Ocupació), 
   Jesús Quiroga
• Director General d’Economia Social i Cooperativa i Treball   
   Autònom (Departament d’Empresa i Ocupació), Xavier López
• Cap de l’Àrea de Relacions Institucionals i Participació de 
   la Secretaria per a la Immigració (Departament de Benestar   
   Social i Família), Orland Cardona

PARLAMENT DE CATALUNYA

• Diputada del PSC al Parlament, Eva granados
• Diputat d’ERC al Parlament, oriol Amorós
• Diputada d’ICV·EUiA al Parlament, Laura Massana
• Diputada del PP al Parlament, Marisa xandri
• Diputat de CiU al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano
• Diputat de CiU al Congrés dels Diputats, Toni Picó

DIPUTACIÓ I AJUNTAMENTS

• Vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, 
   Mercè Conesa
• Tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
   de l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos 
• Directora de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral 
   de Barcelona Activa, Sara berbel
• Director de Projectes d’Innovació Social de l’Àrea 
   de Qualitat de Vida i Esports de l’Ajuntament 
   de Barcelona, Josep M. Miró

Sessió de treball 
del Grup de RMI 
amb Xavier López.



2N DiàLEg: ‘TErCEr SECTor i PErSPECTivA DE gèNErE’
Novembre, Es presenten les dades de l’Anuari 2013 del Tercer 
Sector relatives a la igualtat de gènere i es contextualitzen en rela·
ció a la situació de les dones al tercer sector en altres països. Una 
de les conclusions de consens del debat posterior és la necessitat  
de garantir als òrgans de govern de les entitats una mostra de la 
pluralitat de persones que en formen part, cercant una represen·
tativitat que vagi més enllà del gènere i tingui en compte les edats 
i els orígens diversos. Hi participen 40 persones.

LA DESiguALTAT DE gèNErE SALTA A LA viSTA!
El blog de la xarxa, donesdirectives.wordpress.com, acull una 
secció de participació virtual a través de foto·denúncies que posen 
imatge a les discriminacions de gènere.

iLP PEr uNA rENDA gArANTiDA CiuTADANA
www.rendagarantidaciutadana.net, @iLPrendagC
ECAS dóna suport i participa en la plataforma que promou una 
Iniciativa Legislativa Popular perquè la Generalitat posi en marxa 
una Renda Garantida Ciutadana, tal com preveu l’article 24.3 
de l’Estatut de Catalunya. El 5 d’abril es dóna el tret de sortida 
de la campanya i el dia 15 es comencen a recollir signatures.
El 25 d’octubre s’entreguen 121.191 signatures, més del doble de 
les 50.000 necessàries, a l’Institut d’Estadística de Catalunya, que 
el 13 de desembre acredita la seva validesa. El 20 de desembre la 
ILP arriba al Parlament, on ja ha superat el primer tràmit.

CAMPANyA PobrESA ZEro, 17 D’oCTubrE
El Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa llencem un 
missatge unitari amb el lema ‘La pobresa és evitable. Contra les 
desigualtats: justícia social’. El manifest apel·la a la coresponsabi·
litat per frenar els processos d’empobriment amb polítiques que 
tinguin una visió global i incloguin mesures contra l’evasió i el frau 
fiscal. Les demandes es porten al Parlament, on ens reben la 
presidenta Núria de Gispert i les comissions d’Acció Exterior, UE 
i Cooperació, i Benestar Social. Es planteja la urgent necessitat de 
preservar l’Estat del Benestar i els drets socials i de ciutadania per 
garantir la dignitat de les persones i la igualtat d’oportunitats, i es 
reclamen polítiques transformadores que vagin més enllà de les 
mesures pal·liatives i les solucions puntuals. Els diputats es 
comprometen a convertir les propostes en iniciatives parlamentàries. 
Arrels Fundació i Sant Joan de Déu Serveis Socials representen 
ECAS al Consell d’Europa a Estrasburg, convidades per la platafor·
ma europea ESAN, en una compareixença amb el lema ‘La cons·
trucció d’Europa a través dels Drets Humans: actuar junts contra 
l’extrema pobresa’. 

MOBILITZACIÓ 
I SENSIBILITZACIÓ

 >
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 > XARXA DDiPAS

rescatem les persones!
Al llarg de l’any se succeeixen les activitats per donar a conèixer 
la ILP i recollir signatures per a una Renda Garantida Ciutadana: 
una prestació econòmica que garanteixi que qualsevol persona 
tingui els ingressos suficients per viure per sobre del llindar de 
la pobresa. Aquest llindar el fixa l’indicador de rendes de sufici-
ència de la Generalitat i el 2013 se situa en 664 euros mensuals.

Els promotors
La Comissió Promotora la formen una trentena de per·
sones — entre elles Diosdado Toledano, Arcadi Oliveres, 
Sergi Raventós i Sixto Garganté— i la ILP compta amb el 
suport de més d’un centenar d’organitzacions, plataformes 
i entitats cíviques i socials, entre elles ECAS. S’hi adherei·
xen assemblees contra l’atur, el Moviment 15M, la PAH, 
ATTAC, col·legis professionals com els de treball social i 
educació social, formacions polítiques, el moviment veïnal 
i la Xarxa Renda Bàsica, entre altres.

ALTrES ESPAiS DE PArTiCiPACió i iNCiDèNCiA

• Participació activa al Consell Nacional de Dones de Catalunya. 
Representa la xarxa DDiPAS, en nom d’ECAS, Gemma Altell. 
• Gener, Fòrum ‘Fem talent’ de promoció de la igualtat. Organitzat 
per l’Ajuntament de Barcelona i la Xarxa de Parcs Científics 
i Tecnològics de Catalunya.
• Març, Espai de debat ‘Dona i crisi: parlem·ne’, de l’oficina 
del Parlament Europeu a Barcelona. Participació de Fina Rubio 
i Teresa Crespo a la taula rodona i de diverses membres de DDiPAS 
a la fila zero.
• Juny, Compareixença a la Comissió d’Igualtat de les Persones 
del Parlament de Catalunya sobre les dones al mercat laboral 
i les polítiques actives d’igualtat a l’empresa i l’ocupació.
• Novembre, ‘Mostra de dones amb empenta. Innovació en 
l’empresa’, organitzada per l’Ajuntament de barcelona. 
• Novembre, Àgora d’experiències del iv Congrés del Tercer 
Sector Social.

Correus col·labora amb la campanya Pobresa Zero 
2013 distribuint el cartell a les seves 320 oficines 
arreu de Catalunya i fent recepció del sobre gegant 
amb què simbòlicament es fa arribar el missatge 
a la ciutadania.

Qui som?
La plataforma Pobresa Zero aplega més de 4.200 organitzacions, 
fonamentalment agrupades en les grans federacions del sector –Taula 
d’entitats del Tercer Sector i Federació d’ONG de Pau, Drets Humans 
i Desenvolupament—, però també col·legis professionals i altres enti-
tats adherides a títol individual

Es consolida la xarxa, que ja compta amb l’adhesió de més de 150 
treballadores d’entitats, administracions públiques i empreses, 
així com autònomes, jubilades i dones en atur. L’objectiu de la 
plataforma és potenciar la presència i la visibilitat de les dones 
a les organitzacions del tercer sector social.

EN DEFENSA DE L’EQuiTAT DE gèNErE
Al gener es convoca la primera edició del premi, que té per 
objectiu valorar 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. Es coorganitza amb l’Observatori 
del Tercer Sector i es concedeix a la treballadora social Maria 
Concepció Requena. El guardó es lliura al març en el marc de 
la 1ª Jornada DDiPAS.

JorNADA: ‘AFroNTANT LA CriSi AMb uNA ALTrA MirADA’
Març, Es proposen sinergies entre les propostes de l’economia 
feminista i l’economia del bé comú a través d’una taula de debat 
sobre ‘Nous models econòmics per afrontar la crisi’. La jornada 
coincideix amb el primer aniversari de la xarxa. Hi participen 80 persones.

La treballadora 
social Maria Concepció 
Requena rep el Premi
ASPÀSIA en la seva 
primera edició.

Teresa Crespo 
i Mireia Solsona 
(Diputació de 
Barcelona) durant 
l’obertura de la 
jornada organitzada 
per DDiPAS.
 

Montse Franch, 
Pau Vidal i Sonia 
Fuertes al diàleg 
‘Tercer Sector i 
perspectiva de 
gènere’.
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 > VISIBILITZACIÓ 
I PRESÈNCIA PÚBLICA

L’aposta d’ECAS per exercir públicament ‘la veu de l’acció 
social’ es canalitza a través de l’Agència de Comunicació Social, 
que difon 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 22 edicions dels butlletins digi·
tals infoACCIONS (per a les entitats membres d’ECAS) i info 
ACCIÓ SOCIAL (per a la difusió externa, amb més de mil des·
tinataris), dos monogràfics info ASSEMBLEA i dues circulars 
info PRESIDÈNCIA. A través dels butlletins i de la pàgina web 
es publiquen un total de 91 notícies relatives a la federació. 

viNCLE ENTrE ELS MiTJANS i LES ENTiTATS SòCiES
La funció de l’Agència de Comunicació Social com a pont entre 
les entitats d’ECAS i els mitjans de comunicació es concreta en 
25 ocasions en què professionals d’entitats fan aportacions a 
reportatges o entrevistes als mitjans a partir de peticions que 
l’Agència els deriva.

ACTiviTAT ALS CANALS 2.0
ECAS consolida la presència a Twitter (@ecasacciosocial), amb 
749 tuits publicats durant el 2013 i 1.800 seguidors. La xarxa de 
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (@donesdirec·
tives) publica 106 tuits i és seguit per 164 persones. La pàgina 
d’ECAS a Facebook suma 1.047 seguidors. 

iNForMACió ProACTivA SobrE L’ACCió SoCiAL
L’ Agència de Comunicació Social d’ECAS treballa per fer més pre·
sents les qüestions socials als mitjans de comunicació amb una 
actitud proactiva a l’hora de situar l’actualitat i els debats de l’acció 
social als mitjans de comunicació, apropant·los així a la ciutada·
nia. Al llarg de 2013 s’emeten 15 notes de premsa i es proposen 
19 reportatges o articles d’opinió als mitjans de comunicació. 

ProNuNCiAMENTS i CrEACió D’oPiNió
A través d’articles d’opinió i de nombroses intervencions als 
mitjans de comunicació, representants de la federació adverteixen 
dels riscos de reduir la inversió social i de l’augment de la pobresa 
i les desigualtats socials a Catalunya.
Es publiquen un total de 19 articles d’opinió a El Periódico de 
Catalunya, El Punt Avui, Alternativas Económicas, El País, 
ElDiario.es, Estris, i el portal Social.cat, amb qui es manté una 
col.laboració regular iniciada el 2010.

TEMàTiQuES DE LES NoTES DE PrEMSA:

• Lluita contra la pobresa i les desigualtats: sis notes 
en relació a la jornada ‘Nous camins de lluita contra la 
pobresa’, la campanya Pobresa Zero i els informes INSOCAT. 
Al febrer, en base al monogràfic sobre la situació de les 
famílies, advertim que el 60% de les llars tenen dificultat 
per arribar a final de mes i que la taxa de risc de pobresa 
creix sobretot entre els menors de 16 anys. Al juliol, l’actua·
lització dels indicadors genèrics constata que el conjunt de 
la població perd qualitat de vida de forma accelerada i que 
la pobresa extrema s’agreuja.

• renda Mínima d’inserció: reclamem avenços en la
reforma i la nova llei, que hauria de recuperar l’accés al 
programa com a dret subjectiu.

• informe iNSoCAT: l’extrema pobresa s’agreuja.

• Mesurament del retorn de la inversió social, en relació a la
jornada sobre la metodologia SROI.

• Cimera social i econòmica: prevista per al 16 de març i sus·
pesa pocs dies abans, ECAS reclama que es torni a convocar i que 
es compti amb la participació de les entitats socials.

• Alternatives a la banca i al sistema financer tradicional,
en relació a la jornada ‘AlterFinance. Recuperem  
els diners al servei de les persones’.

• Mapalaboral.org, nova web d’orientació laboral per a joves.

• Premi ASPàSiA en defensa de l’equitat de gènere, primera
edició en el marc de la I Jornada DDiPAS.

PriNCiPALS TEMàTiQuES DE LES APAriCioNS 
ALS MiTJANS DE CoMuNiCACió:

• Pobresa, desigualtats socials: 56 aparicions | 28,4%

• Campanya Pobresa Zero: 17 aparicions | 8,6%

• Jornada ‘Alter Finance’: 12 aparicions | 6,1%

• 10 anys d’ECAS: 11 aparicions | 5,6%

• Metodologia SROI: 11 aparicions | 5,6%
ECAS ALS MiTJANS DE CoMuNiCACió
La tasca de difusió es tradueix en un total de 178 aparicions 
als mitjans de comunicació. Els mitjans amb més presència 
d’ECAS són El Periódico de Catalunya en premsa, Catalunya 
Ràdio en ràdio, TV3 en televisió i el portal Social.cat a Internet.

Aparicions segons tipus de mitjà

4%

33%

52%

11%

Petició del mitjà de comunicació

Iniciativa d’ECAS (Agència 
de Comunicació Social): notes 
de premsa

Iniciativa d’ECAS (Agència 
de Comunicació Social): proposta 
al mitjà de comunicació

Col.laboració estable mitjà 
de comunicació · ECAS (Agència 
de Comunicació Social)

origen de l’aparició

Premsa

Internet

Ràdio

Agències de notícies

Televisió

6%

44%

33%

7%

10%

 Arnau Comas, 
col·laborador 
d’ECAS, exposa 
a TV3 dades sobre 
pobresa publicades 
a l’INSOCAT del mes 
de juliol.

Teresa Crespo 
participa en un 
reportatge sobre els 
efectes de la crisi 
econòmica a 8tv.
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ÒRGANS DE GOVERN >

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 aproximada·
ment, en sessions de dues hores de durada. A continuació s’enumeren tots els membres que n’han format part al 
llarg de 2013, indicant el període en el cas que no ho hagin estat durant tot l’any. (La Junta Directiva es va renovar 
a l’Assemblea General Ordinària del mes de juliol.)

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 de l’equip de gestió. 
Els òrgans de govern —Assemblea i Junta directiva, amb diferents vocalies— els componen també representants 
de les entitats membres, amb presència dels responsables de l’equip de gestió.
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Teresa Crespo
(Associació Ventijol)
Presidenta i Vocalia de Pobresa

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

Xavier Puig 
(CEPS Projectes Socials)
Vicepresident

Sònia Fuertes 
(Fundació Salut i Comunitat)
Secretària 
Vocalia d’Articulació del Tercer 
Sector

Domènec Domènech 
(Fundació Mercè Fontanilles)
Tresorer

Amparo Porcel
juliol·desembre
(Intress)

Carme Méndez
juliol·desembre
(Fundació Secretariat Gitano)

Edita Navarro
gener·juliol
(Intress)

Felisa Pérez 
(Associació Benestar 
i Desenvolupament)

Ferran Busquets
(Arrels Fundació)

Fina Rubio 
(Fundació Surt)
Vocalia de Gènere /DDiPAS

Fran Viedma
juliol·desembre
(Salesians Sant Jordi)

Gema Sánchez 
(Associació Accem)

Guillem Compte
gener·juny
(Fundació Plataforma Educativa)

Joan Josep Izquierdo
(Fundació En Xarxa)

J. Manuel Lecha
(Fundació En Xarxa)

Jordi Foix 
juliol·desembre
(Sant Joan de Déu Serveis Socials 
Barcelona)

Jordi Foix
gener·juny
(Fundació Els Tres Turons)

Jordi Picas
juliol·desembre
(Suara Cooperativa) 

Josep Vidal
juliol·desembre 
(Plataforma Educativa)
Vocalia d’Internacionalització de 
l’acció social

Llorenç Gonzàlez
(Associació Iniciatives Solidàries)
Vocalia de Capacitació

Lluís Pérez
juliol·desembre
(Fundació Els Tres Turons) 

Ma Elena Alfaro
gener·juny
(Fundació Ared)

Marc Carbonell 
gener·juny
(Suara Cooperativa)

Montse Tohà
(Fundació IReS)

Nacho Sequeira
gener·juny
(Fundació Èxit)

Paco Estellés 
(Salesians Sant Jordi)

Pilar Bosch
gener·juny
(Fundació Plataforma 
Educativa)

EQuiP TèCNiC ESPAiS DE TrEbALL

Administració 
i Projectes
Irene Cañellas

Agència de 
Comunicació 
Social

Direcció
Agnès Felis

Redacció
Georgina Marín

Gerència
Jordi Gusi

Penitenciari i
execució penal

Gènere

VIH/SIDA 

i exclusió social

Migracions

Inserció
sociolaboral

Famílies

Tarragona Renda Mínima
d’Inserció

Articulació del 
Tercer Sector

Grups 
de Treball

Incidència 
política

Capacitació

Gènere / 

DDiPAS

Internacionalització 
de l’acció social

Pobresa

Comissions
territorials

ASSEMBLEA GENERAL

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

Comissions
d’àmbit



>  iNTErNACioNA-
LiTZACió DE L’ACCió 
SoCiAL

Carles Gil (Servei Soli·
dari), Esmeralda Almazan 
(Intress), Francesca 
Maria Errico (Insercoop), 
Guillem Compte (Plata·
forma Educativa), Inma 
Martín (Servei Solidari), 

Josep Vidal (Plataforma Educativa), Laura Masferrer (SER.GI), 
Lita Alvarez (Quatre Vents), Mar Camarassa (Surt), Marta Olaria 
(Arrels), Montse Ros (Probens), Teresa Suarez (Intress), Xavier 
Orteu (Insercoop).

>  PobrESA

Ferran Busquets
(Arrels Fundació), Joan 
Uribe (Sant Joan de Déu 
Serveis Socials), Jordi 
Foix (Els Tres Turons), 
Salvador Busquets 
(Arrels Fundació), 
Teresa Crespo (Ventijol).

Les vocalies de Gènere, Capacitació i Incidència política
les formen la persona que s’indica a la pàg. 25.

CoMiSSioNS D’àMbiT

> iNSErCió 
SoCioLAborAL

Esther Sancho 
(Femarec, comissió 
gestora), Xavi Villarejo 
(Ared, comissió gestora), 
Fran Viedma (Salesians 
Sant Jordi, comissió 
gestora), Josep Vidal 
(Plataforma Educativa, 

comissió gestora), Jose Alonso (Èxit, comissió gestora), Daniel 
Sáez (Adsis, comissió gestora), Jose Roldan (Casal dels Infants, 
comissió gestora), Anna Nouguet (Oscobe), Anna Marin (Comtal), 
Begoña Guasch (El Llindar), Elena López (Acollida i Esperança, 
Mansol), Esther Adrover (AVBC), Esther Roch  (Marianao), Gem·
ma Vallès (Xarxa Gedi), Joan Prat (Escola Pia Acció Social), Llorenç 
Gonzàlez (Iniciatives Solidàries), Lluís Perez (Els Tres Turons), Magda 
Ribes (CIJCA), Nati Gordo (“in via”), Neus Palos (ACIDH), Nines 
García (Col·lectiu de Cultura Popular), Oscar Angosto (Germina), 
Roser Viladrich (Mercè Fontanilles), Sandra Giner (JIS), Sandra 
Tatay (Salut i Comunitat), Sergi Pascual (IReS), Soledad Soto 
(Secretariat Gitano), Sònia Fernández (Àuria), Sònia Moragrega 
(Intermedia), Susanna Trenchs (Centre Esclat Bellvitge), Xavier 
Orteu (Insercoop), Yolanda Rey (Probens).

> MIGRACIONS

Anna Solà (La Formiga), 
Arantxa Griñón (La
Formiga), Bru Pellisa 
(SER.GI), Ferran Rofín 
(Comtal), Inma Marin 
(Servei Solidari), Ismael 
Clavero (ABD), Laura 
Campo (AVBC), Laura 

Torres (EICA), Maria Nadeu (La Salut Alta), Marta Bàrbara (Punt 
de Referència), Martin Habiague (Mescladís), Montserrat Feu 
(Atlàntida), Paolo Leotti (ACISI), Raul Martinez (ACISI), Rosa 
Barenys (Atlàntida), Rosa Mari Martín (Akwaba), Rossend 
Fernandez (Associació Salut i Família), Saray Bazaga (Surt), 
Sergi Gabernet (Mercè Fontanilles).
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MEMBRES DELS 
ESPAIS DE TREBALL

 >
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CoMiSSioNS TErriToriALS

>  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 (Funda·
ció Intermèdia), Xavi Zaragoza (Casal l’Amic).

gruPS DE TrEbALL

>  rENDA MíNiMA 
D’iNSErCió

Carme Gargallo (Càritas 
Diocesana de Barcelo·
na), Esther Juan (Creu 
Roja), Esther Sancho 
(Femarec), Joan Prat 
(Escola Pia Acció Social), 
Jordi Foix (Els Tres 
Turons), Juan Manuel 

Martín (Casal dels Infants), Marc Carbonell (Suara), Marta Garcia 
(Els Tres Turons), Mercè Darnell (Càritas Diocesana de Barcelona), 
Mercè Garet (Punt Referència), Natàlia Méndez (Arrels / Sant Ig·
nasi), Nati Gordo (“in via”), Núria Argilaga (Femarec), Oriol Escofet 
(Secretariat Gitano), Rosa Balaguer (Casal dels Infants), Sergi 
Pascual (IReS), Sonia Moragrera (Surt), Teresa Crespo (Ventijol), 
Xavi Villarejo (Ared), Xavier Orteu (Insercoop).

>  ArTiCuLACió 
DEL TErCEr SECTor

Amparo Porcel (Intress), 
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 (Ventijol) , Xavier 
Puig (CEPS).

voCALiES>  PENITENCIARI 
I EXECUCIÓ PENAL

Anna Vega (Marianao), 
Domènec Domènech 
(Mercè Fontanilles), 
Esther Borrego 
(Acollida i Esperança), 
Eva Mosquera (Intress), 
Francesca Spanò 
(Salut i Comunitat), 

Gemma Font (Cedre), Isabel Alonso (Lligam), Joan Prat (FAS), 
Meritxell Collado (Mercè Fontanilles), Patricia Bosch (Salut 
i Comunitat), Pilar Murillo (Fundació IReS), Raquel Felicó (Ared), 
Xavi Loza (La Vinya).

> FAMÍLIES

Lita Álvarez (Quatre 
Vents, coordinadora), 
Anna Montes (“in via”), 
Anna Suñer (Plataforma 
Educativa), Elvira Méndez 
(Salut i Família), Eva
Ezcurra (Ventijol), Eva 
Mosquera (Intress), 

M. Pau Martínez (Salesians Sant Jordi), Mireia Navarro (ACIDH), 
Nausica Castelló (ABD), Xavi Loza (La Vinya).

>  VIH/SIDA 
I EXCLUSIÓ SOCIAL
 
Mijail Acosta (Acollida 
i Esperança, coordi·
nador), Albert Sabatés 
(Llar de Pau), Alberto 
Capitán (Actua Vallès), 
Aldana Menéndez (ABD), 
Alejandro Ovejero (Gais 
Positius), Anna Rafel 

(Antisida de Lleida), Araceli Otón (Creu Roja), Cristina Moreno 
(Actua Vallès), Domènec Domènech (Mercè Fontanilles), Jordi Autet 
(Mercè Fontanilles), Jordi Pasquina (Cal Salvador), Jordi Usurriaga 
(Acollida i Esperança), Laia Pérez (Càritas Sabadell), Laura Mar·
tínez (Acollida i Esperança), Llum Polo (Àmbit Prevenció), Manoli 
Garcia (Llar de Pau), Paloma Aragüe (Centre Terrades), Pilar Bara 
(Centre Terrades), Pili Serra (Cal Salvador), Raül Gimeno (Antisida 
de Lleida), Tere Bermúdez (Càritas Sabadell).



Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Teresa Crespo (Ventijol), membre de la Junta Directiva amb el 
càrrec de secretària

Participació d’ECAS en cinc grups de treball:

Finançament i prestació de serveis: Susana Martínez 
(Fundació IReS) i Domènec Domènech (Mercè Fontanilles)
inserció sociolaboral: Jordi Gusi (ECAS)
immigració: Ferran Rofín (Comtal)
inclusió  social i pobresa: Teresa Crespo (Ventijol) 
innovació i qualitat: Esmeralda Almazan (Intress) 
i Olga Castro (Intress)

Altres espais de participació a través de la Taula:

Plataforma d’infància de Catalunya (PiNCAT)
Anna Sunyer (Plataforma Educativa) i Pilar Núñez (Intress)

Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DiPLoCAT)
Josep Vidal (Plataforma Educativa)

xarxa d’inserció Sociolaboral (Ajuntament de barcelona)
Jordi Gusi (ECAS)

TOTAL INGRESSOS

Quotes socis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Fundació “la Caixa”
Institut Català de les Dones
Prestació de serveis
Interessos financers

SUPERÀVIT (romanent)

272.279,91

51.024,12
110.136,30

12.437,98
8.650,00

54.300,00
1.177,00

34.545,87
8,64

5.071,65

DESPESES

TOTAL DESPESES

Despeses de personal
Serveis professionals
Subcontractacions
Quotes associatives
Lloguer
Subministraments
Serveis bancaris
Altres despeses
Especial 10 anys
Jornades
Regularització prorrata IVA
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informe 
econòmic
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xArxES i ALiANCES ExTErNES

Consell d’Associacions de barcelona (CAb)
Jordi Gusi (ECAS)

Consell de l’Associacionisme i el voluntariat de Catalunya 
Teresa Crespo (Ventijol)

Consell de Serveis Socials (Ajuntament de barcelona)
Teresa Crespo (Ventijol)

Consell Nacional de Dones de Catalunya 
Gemma Altell (DDiPAS, Salut i Comunitat)

European Social Action Network (ESAN)
Teresa Crespo (Ventijol), membre del Consell Directiu

grup mixt de contractació responsable 
(Ajuntament de barcelona)
Llorenç Gonzalez (Iniciatives Solidàries), Maria Díaz (Suara)

La Confederació Empresarial de l’Economia Social 
de Catalunya
Xavier Puig (CEPS), president i membre de la Comissió d’Acció 
Social, Eulàlia Gorg (CEPS), Comissió d’ecoles bressol, 
Vanessa Gutiérrez (ABD), Comissió de Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD), Pilar Rodríguez (ABD), Comissió de Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD)

observatori del Tercer Sector
Teresa Crespo (Ventijol) i Jordi Gusi (ECAS), membres del con·
sell assessor

Taula de Ciutadania i immigració (generalitat de Catalunya)
Montserrat Feu (Atlàntida)

330.895,67

320.246,27

39.387,18

280.859,09

10.649,40

10.649,40

330.895,67

PASSiu

PATRIMONI NET

FONS PROPIS

Excedents exercicis anteriors
Excedents exercicis

Subvencions rebudes

PASSIU CORRENT

Creditors comercials i altres deutes a pagar

Proveïdors
Altres deutes amb les admistracions 
públiques
Bancs / Pòlissa de crèdit

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

ACTiu

ACTiu CorrENT

usuaris, patrocinadors
i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar

Usuaris i deutors per vendes
i prestació de serveis

Altres crèdits amb les
administracions públiques

Efectiu i altres actius 
líquids equivalents

Tresoreria

TOTAL ACTIU

BALANÇ € 

COMPTE D’EXPLOTACIÓ 
iNgrESSoS 

€ 

267.208,26

119.081,30
9.029,21

65.294,21
20.223,96
11.999,60
11.402,77

2.805,83
10.101,58

6.779,50
5.544,94
4.944,76

264.515,85

157.879,55

152.807,90
5.071,65

106.636,30

66.379,82

66.379,82

31.765,27
5.379,54

29.235,01

330.895,67



El lloc de la dona, Germanes Oblates
Millora de la qualitat de vida de les dones, 
integració sociolaboral, reconeixement de 
ciutadania i transformació social.
www.llocdeladona.org

Escola Pia Acció Social
Formació per a infants, joves i altres col·lec-
tius en risc d’exclusió perquè creixin com a 
persones autònomes i compromeses. 
www.escolapia.cat

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

Femarec, SCCL
Inclusió social, orientació i inserció 
sociolaboral i cultural, atenció psicològica i 
assistencial, formació i CET.
www.femarec.cat

Col·lectiu de Cultura Popular 
Inserció laboral, formació, lleure i orientació 
per a persones en situació de vulnerabilitat; 
denuncia i treball en xarxa.
www.ccp.cat

Col·lectiu Iniciatives Juvenils Contra l’Atur
Formació, inserció sociolaboral, alfabetització 
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 de la qualitat i proximitat.
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 Ared
Promoció de l’accés a la plena ciutadania de 
persones en situació de risc d’exclusió soci-
al: autonomia, formació i acompanyament. 
www.fundacioared.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, 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 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

FundacióComtal
Desenvolupament integral d’infants, joves 
i adolescents en el creixement i formació;  
capacitació i 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: prevenció, lluita 
contra l’exclusió social, assistència, rehabi-
litació i integració social i laboral.
www.els3turons.org

Fundació 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 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: iniciativa 
social, formació, atenció i mediació i visites 
supervisades.
www.gentis.org

Fundació Germina 
Acció comunitària, suport a les famílies, 
inserció sociolaboral, lleure, voluntariat social, 
reforç escolar a Santa Coloma de Gramenet.
www.germina.org

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

Fundació Marianao
Projectes socioeducatius per al desenvolu-
pament personal i comunitari i la inclusió 
social; preferentment al Baix Llobregat.
www.marianao.net

Fundació Gresol – Projecte Home
Promoció de l’autonomia i la dignitat de les 
persones: tractament i prevenció de les dro-
godependències 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 jurí-
dica a persones i col·lectius en situació de 
risc social o dificultats socioeconòmiques.
www.iresweb.org

Fundació Joan XXIII 
Formació, orientació i inserció sociolaboral 
amb joves, dones, immigrants i aturats; 
àrea metropolitana de Barcelona.
www.j23.fje.edu

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

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; des del 
respecte 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.fundacioapipacam.org
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entitats 
associades

Acciona’t, FPE 
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.
 www.acidh.org

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

AFEV Barcelona 
Moviment d’educació no formal per contribuir 
a les polítiques socials de Barcelona i lluitar 
contra les desigualtats
afevbarcelona.wix.com

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

Acció Solidària Contra l’Atur 
Inserció sociolaboral; préstecs i ajudes 
puntuals en situacions límit.
www.acciosolidaria.cat

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 social-
ment més necessitada: 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 mi-
gratoris i la interculturalitat; avançar en el 
diàleg, la tolerància i el respecte.
 www.atlantida-migra.org

Associació Benestar i Desenvolupament
Foment d’una convivència social que millori 
la qualitat de vida de les persones i faciliti 
la integració social dels més desafavorits. 
www.abd-ong.org

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

Ass. de Veïns pel Benestar i la Ciutadania
Formació i intermediació al mercat dirigi-
des 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 

Associació Iniciatives Solidàries
Acollida, inserció i foment de l’autonomia 
de les persones en diferents àmbits, al 
servei dels més desafavorits.
www.iniciatives.org 

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

Associació Salut i Família
Atenció a la salut reproductiva, mediació 
intercultural, orientació jurídica, suport 
psicològic i eines per a la conciliació. 
www.saludyfamilia.es

Associació Social Andròmines
Integració de persones en situació d’exclu-
sió a partir de la formació i activitats que 
fomentin l’autonomia.
www.andromines.net

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.
www.esclat.org

Centre Terrades
Estada limitada per a persones amb el VIH/
sida en situació d’exclusió social. Des del 
respecte, convivència, i en ambient familiar.

CEPS Projectes Socials 
Gestió de serveis per a la promoció de les 
persones i la seva inclusió social.
www.asceps.org

Associació Sociocultural Ibn Batuta
Ajuda a immigrants i les seves famílies; 
foment de l’intercanvi cultural i la sensibi-
lització; cooperació i codesenvolupament.  
www.ascib.net

Associació Sociocultural La Formiga
Convivència intercultural i integració 
sociolaboral de les persones immigrades: 
formació, orientació i sensibilització. 
www.laformiga.org

Càritas Diocesana de Barcelona
Acció social, sensibilització, denúncia de 
la injustícia i treball amb les persones en 
situació de pobresa.
 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 

AFOCAT
Inserció sociolaboral i formació ocupacio-
nal; servei integral i adaptat a les necessi-
tats de les entitats amb què treballa. 
www.afocat.cat

Amunt Ebre empresa d’inserció, FPE
Integració sociolaboral de persones amb 
risc d’exclusió social; projectes vinculats al 
sector primari a les Terres de l’Ebre.
www.amuntei.org

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 procés de creixement per 
assolir una bona integració social. 
www.stignasi-lleida.org       
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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 Resilis, FPE 
Atenció integral d’infants i joves; centres 
d’acollida, centres oberts, promoció de 
l’autonomia i l’emancipació.
www.resilis.org

Fundació Salut i Comunitat 
Promoció de la salut, benestar social i la qua-
litat de vida: assistència, reinserció, suport 
jurídic, investigació, formació i consultoria.
www.fysc.org

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

Fundació Mercè Fontanilles 
Atenció a les persones per la seva incorpo-
ració social, d’acord a les seves necessitats i 
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 AFMA
Accions per afavorir la contractació 
d’interns de centres penitenciaris i joves 
sotmesos a mesures judicials.
www.afmainsercio.org

Fundació Privada Àuria 
Inserció sociolaboral, serveis residencials, 
autonomia i suport a persones amb disca-
pacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
www.fap.cat

GATS
Accions de treball social, cultural, comu-
nitari i ambiental centrades en el barri de 
Sant Cosme (el Prat de Llobregat).
www.gats.cat

Impulsem SCCL
Accions en els àmbits educatiu, social, 
laboral i de formació permanent per la mi-
llora de la qualitat de vida de la ciutadania.
impulsem.blogspot.com.es

Insercoop SCCL
Orientació professional i suport a la recerca 
de feina en col·lectius en risc d’exclusió 
social.
www.insercoop.com

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

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Accions i projectes per a la transformació 
social: salut, cooperació, sensibilització i 
internacional, gent gran, participació i TIC.
www.joves.org 

Nutrició sense fronteres 
Formació, prevenció i sensibilització sobre 
l’alimentació i el malbaratament per dismi-
nuir les desigualtats nutricionals.
www.nutricionsinfronteras.org/ca

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

Probens
Inserció de persones amb dificultats 
socials: formació, educació, ocupació, habi-
tatge, assessorament jurídic, acollida.
www.probens.org

Punt de Referència
Acompanyament a l’emancipació de joves 
extutelats per afavorir-ne la integració 
social i igualtat d’oportunitats.
www.puntdereferencia.org

Recursos Educatius per a la Infància en 
Risc Projectes d’infància i adolescència en 
risc d’exclusió: serveis socioculturals, edu-
cació 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, 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.
www.serveisolidari.org

Suara Cooperativa
Atenció a les persones mitjançant un model 
cooperatiu  basat en una gestió democràti-
ca, propera i socialment responsable.
www.suara.coop

SURT. Fundació de Dones, Fundació 
Privada. Inserció sociolaboral de dones, 
comunitat i mediació intercultural, recerca, 
sensibilització, consultoria 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 crisi, 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, habitatges per a 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

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

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 persones empo-
brides i excloses: intervenció socioeduca-
tiva i inserció laboral, suport a la població 
immigrant, dona i cooperació. 
www.fundacionadsis.org

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