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Introducció 

 

La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) crea el desembre de 

2013 la vocalia d’incidència política 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 (Memòria d’ECAS 2013).  

El present document té com a objectiu principal ordenar i presentar el 

posicionament d’ECAS a partir dels documents que ha publicat l’organització en 

termes d’incidència política. D’altra banda, l’informe recull algunes propostes i  

suggeriments enfocats a millorar la capacitat d’incidència de l’entitat. 

En suma, el present informe pretén iniciar la tasca de diagnòstic de 

posicionament a partir de l’anàlisi dels principals documents d’incidència 

política difosos per ECAS1 així com el contingut de la seva pàgina web i altres 

documents interns (veure referències a l’annex). Per altra banda, es pretén 

definir en aquest document processos d’actuació per millorar la capacitat 

d’incidència política de la federació i generar debat entre els membres de la 

Junta Directiva i les entitats sòcies per tal de definir objectius i actuacions 

d’incidència. Així, el document s’estructura en dues parts diferenciades: (1) El 

diagnòstic del posicionament de l’entitat i (2) El pla de treball de cara al futur.  

 

A. Diagnòstic 

1. Missió, visió i valors 

A l’hora de fer incidència política és fonamental que l’organització tingui clar 

qui és (com es defineix) i quins són els seus objectius. En aquest sentit la 

planificació estratègica és un instrument de gestió que pot ser de gran 

utilitat, el Pla estratègic d’ECAS es va fer pels anys 2006-2008 i seria positiu 

fer-ne un de nou de cara al futur. No obstant, per a  l’anàlisi que es presenta 

en aquest document s’ha revisat la Reflexió Estratègica que es va fer l’any 

2012 que aporta algunes conclusions interessants. 

                                                           
 1 Veure Annex. Llistat de documents consultats.



 

Diagnosi sobre el posicionament d’ECAS i 

futures passes en l’àmbit de la incidència 

 política

 

Informe 

d’incidència 

política 

El primer pas per identificar “qui som” és definir la missió, la visió i els 

valors de l’organització. En el cas d’ECAS, no s’han trobat aquests 3 

conceptes clarament definits en els documents publicats i/o en material de 

difusió però sí definicions diverses de l’organització.  

A la pàgina web hi podem llegir2:  

ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de 

col·lectius en situació o risc d’exclusió social. manera prioritària amb 

L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca 

de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per 

la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de 

transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. El nostre objectiu 

fer efectius els és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, 

drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar 

de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el 

compromís i la coresponsabilitat. 

ECAS neix l’any 2003 com a fruit de la fusió de diferents plataformes que 

treballen a Catalunya en l’àmbit social per oferir un espai d’intercanvi, 

diàleg i coordinació, no només entre les entitats associades, sinó també 

amb les administracions i la resta d’agents socials. L’òrgan sobirà d’ECAS és 

l’Assemblea, de la qual formen part totes les entitats associades. 

Actualment la componen gairebé un centenar d’entitats que atenen més de 

800.000 persones anualment i compten amb 8.500 professionals 

contractats i uns 7.500 voluntaris i voluntàries. 

A la memòria de l’any 2013, podem trobar-hi gairebé el mateix text en un 

espai sense gaire protagonisme (darrere la portada).  

A l’informe Immigració: reptes en el context actual. Posicionament de la 

Comissió de les Migracions, apareix al final del text una definició similar: 

ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que agrupa 85 

organitzacions sense afany de lucre que atenen 795.000 persones l’any. 

L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca 

de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en voluntat de 

transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. En la nostra tasca 

 a col·lectius en situació o risc d’exclusió diària prioritzem l’atenció per tal 

 els drets de totes les persones es facin efectius i possibilitin l’exercici de que

plena ciutadania. 

Per altra banda, al document Propostes al govern de Catalunya per part 

d’ECAS. Síntesi del posicionament d’ECAS davant la nova legislatura sortida de 

les eleccions del 25 de novembre de 2012, es presenta amb el següent text: 

 

                                                           
2 El text en color mostra aquells fragments que són idèntics (color verd) o 

 similars (color taronja) entre les diferents definicions.
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Una federació formada per 87 entitats que treballen de manera prioritària 

col·lectius en situació o risc d’exclusió social. amb Entenem l’acció social 

com tota actuació orientada a promoure el desenvolupament i l’autonomia 

 per de les persones, especialment d’aquelles que tenen majors dificultats

garantir l’exercici efectiu i l’ampliació de l’abast dels drets de ciutadania. 

En relació a la MISSIÓ, ECAS publica a la seva pàgina web un text titulat ‘Què 

fem?’ on la inclou: 

L’objectiu primer d’ECAS és representar i defensar els interessos de les 

entitats associades. La seva missió és escoltar el parer i les propostes de 

cadascun dels nostres associats per tal de canalitzar-les el millor possible 

com a grup que ens uneix en situacions, experiències i projectes semblants. 

especial atenció a les A més, ECAS promou el benestar social prestant 

persones en risc d’exclusió social, vetllant per la correcta actuació des d’una 

òptica contextualitzada que impulsi l’eficàcia i l’eficiència de les accions que 

es duen a terme. 

Com a referent de les entitats d’àmbit social, ECAS recull les propostes dels 

membres i participa en els processos de disseny i execució de les polítiques 

socials. La nostra presència en espais de treball amb l’Administració, les 

institucions públiques i altres agents socials, tant públics com privats, ens 

permet incidir i desenvolupar conjuntament iniciatives que contribueixin al 

compliment de les finalitats de les nostres entitats associades. 

ECAS potencia un model de construcció social compartit per les 

administracions i la societat civil, i com a interlocutor del tercer sector social 

treballa en xarxa per tendir ponts de col·laboració que facilitin l’assoliment 

dels nostres objectius. 

En altres publicacions, l’organització manifesta en més d’una ocasió que se 

sent coresponsable amb el Govern de Catalunya per a la construcció d’una 

societat més justa, equitativa i cohesionada i declara que es compromet a fer 

acció social a tot arreu del territori català, treballant al costat dels col·lectius 

més vulnerables de la nostra societat, defensant a les persones i l’interès 

general. ECAS també manifesta la seva preocupació per la situació 

socioeconòmica actual i la voluntat d’arribar a les persones amb més 

dificultats. 

Es pot veure que alguns propòsits es repeteixen en les diferents definicions: 

l’acció social, transformar la societat per fer-la més justa i igualitària, treball 

prioritari amb els col·lectius en situació o risc d’exclusió social, fer efectius els 

drets de les persones i possibilitar l’exercici de plena ciutadania.  

Amb tot, si ECAS vol llançar un missatge clar sobre QUI ÉS i QUÈ FA, podria 

ser interessant unificar les diferents definicions que trobem actualment de 

l’organització i crear un missatge únic de presentació per a totes les actuacions 

d’incidència política. La definició i difusió dels conceptes MISSIÓ, VISIÓ i 
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VALORS consoliden un missatge clar que defineix l’organització i a més, poden 

ser la base per definir objectius estratègics i objectius operatius d’ECAS.  

En relació als VALORS de l’organització, ECAS defensa en les seves 

publicacions alguns principis fonamentals: Diferenciació, subsidiarietat, 

descentralització, transparència, bon govern, participació ciutadana, atenció 

centrada en la persona i la seva globalitat, innovació, qualitat dels serveis, 

sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària, ètica, igualtat, garantia dels 

drets fonamentals, integració, diversitat, equitat, autonomia plena de la 

persona, dignitat, compromís social, cohesió social, justícia social.  

Per altra banda, la Reflexió Estratègica del 2012 va servir per avaluar des de la 

Junta Directiva els 6 valors prioritaris de l’entitat i de la valoració van sortir els 

següents resultats (valorats de 0 a 100, de menys a més satisfactoris): 

  Transparència (81) 

  Confiança (77)  

  Participació (76) 

  Coherència (75) 

  Coresponsabilitat pública (73) 

  Horitzontalitat (72) 

Tot i que el Pla estratègic d’ECAS 2006-2008 recull aquests conceptes però 

caldria que fossin revisats i consensuats d’acord als objectius i la idiosincràsia 

actuals de l’entitat.  

1.1. Definició d’ECAS: Proposta de síntesi 

A partir de la informació recollida als documents consultats, la pàgina web 

d’ECAS i el Pla estratègic 2006-2008, es presenta a continuació una proposta 

del que podria ser una possible definició de la Federació fent una síntesi de 

tota la informació recollida. No obstant, la identitat de l’organització ha de ser 

definida i consensuada des de la pròpia entitat.  

En primer lloc, es planteja una definició llarga que inclou tots els aspectes que 

s’anomenen a les presentacions ja existents:  

“ECAS és una federació de 98 Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen 

de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social per 

a la transformació i la justícia social.  La missió de la Federació és millorar 

la inclusió i la cohesió social, articulant el sector on treballen les entitats 

d’acció social catalanes i col·laborant des de la confiança. Això implica 

escoltar el parer i les propostes de cadascun dels nostres associats per tal 

de canalitzar-los el millor possible com a grup que ens uneix en situacions, 

experiències i projectes semblants. Així, l’objectiu primer d’ECAS és 

representar i defensar els interessos de les entitats membres. 

En altres paraules, ECAS és una comunitat d’entitats diverses que 

comparteixen una mateixa visió de l’acció social i que treballen des de la 

complementarietat amb confiança i transparència.  Una visió de l’acció 
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social que apel·la a la responsabilitat col·lectiva i que es construeix des d’un 

compromís clar amb l’interès general i la transformació social.  

L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca 

de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per 

la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de 

transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. En aquest sentit, 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 mitjançant la construcció d’una societat 

 basada en el compromís i la coresponsabilitat.”

Aquesta primera definició pot semblar redundant en alguns aspectes però 

d’aquesta manera es podrà valorar quins elements es volen mantenir i quins 

altres es poden suprimir.  

Una segona definició més breu podria ser: 

“ECAS és una federació de 98 Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen 

de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social amb 

la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. ECAS 

té com a objectiu representar i defensar els interessos de les entitats 

associades així com sumar esforços i vehicular-los per tal de millorar la 

inclusió i la cohesió social, treballant des de la complementarietat amb 

confiança i transparència. La comunitat d’entitats d’acció social treballa per 

fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i 

contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una 

societat basada en el compromís i la coresponsabilitat.” 

 

2.2. Posicionament d’ECAS 

 

En aquest apartat es recull el posicionament d’ECAS en les diferents 

temàtiques què l’entitat ha manifestat a través de les seves publicacions.  

En termes generals, ECAS manifesta el seu interès per totes les temàtiques de 

caire social que puguin afectar el benestar de les persones però a continuació 

es citaran aquells àmbits que són nombrats més reiteradament en les seves 

publicacions. 

Com resulta evident, les comissions d’àmbit de l’organització i els grups de 

treball són un reflex dels temes d’interès, i viceversa:  

 - Àmbit penitenciari i d’execució penal 

 - Migracions 

 - Equitat de gènere 

 - Inserció sociolaboral 

 - Famílies i pobresa infantil  

 - Exclusió social 
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En relació al VIH/SIDA (tema central d’una Comissió), no se’n parla gaire als 

documents revisats. Altres temàtiques d’interès són: la política d’habitatge, la 

pobresa i les desigualtats socials, l’atur, la salut i l’educació i els col·lectius més 

vulnerables.  

Per altra banda, ECAS manifesta preocupació quant al model econòmic actual i 

la crisi socioeconòmica i les seves conseqüències. Tots aquests àmbits es 

pensen des d’una perspectiva centrada en la persona, a favor de la seva 

autonomia plena i la seva dignitat. En el discurs d’ECAS, les diferents 

temàtiques d’interès es troben interrelacionades entre si, ja que 

l’organització té una mirada integral de la realitat social (en aquest 

sentit les categories temàtiques assenyalades no són excloents entre elles). 

D’altra banda, hi ha dos documents d’incidència que són resposta a actuacions 

concretes per part del govern, a les quals ECAS considera oportú fer 

comentaris i propostes: (1) la llei dels governs locals de Catalunya i (2) el 

programa de la Renda Mínima d’Inserció.  

  Aprofundint en cada àmbit, a continuació es redacta en 

línies generals el posicionament i el discurs d’ECAS sobre les 

diferents temàtiques3: 

I. Famílies, pobresa i exclusió social 

La crisi econòmica ha fet augmentar la pobresa, la polarització i l’exclusió 

social, aquesta situació preocupant en si mateixa pot, a més a més, posar en 

perill la cohesió social i per tant cal actuar-hi al respecte. La pobresa és un 

fenomen multidimensional que abasta diferents vessants de la vulnerabilitat i 

la limitació: vulnerabilitat econòmica i laboral, dèficits d’integració social, falta 

d’accés al benestar públic i restriccions a la participació social i política. 

Aquestes exclusions rarament es presenten soles i quasi sempre es troben 

interrelacionades i es reforcen mútuament. Així, cal dissenyar polítiques 

transversals per afrontar la problemàtica.  

En els darrers anys s’ha produït un empobriment de les famílies i, com a 

conseqüència, un increment alarmant de la pobresa infantil. Les principals 

traves per a la igualtat d’oportunitats es presenten en les etapes de la infància 

i l’adolescència i per això cal treballar des d’una perspectiva de trajectòria 

vital. Els infants, adolescents i joves són alguns dels col·lectius més 

vulnerables, especialment en el context de crisi actual.  

Hi ha famílies que no tenen garantits els mínims per a una subsistència digna i 

per això, ECAS demana una nova llei que clarifiqui la situació de la RMI, en la 

qual es fixin els seus objectius així com el model organitzatiu i de gestió 

d’aquesta prestació econòmica.  

                                                           
3 No és exhaustiu, es destaca el que s’ha considerat més rellevant i les idees 

 més reiterades en els diferents documents d’incidència política.
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El programa de la RMI ha de centrar la seva actuació en la salvaguarda de la 

dignitat de la persona i la potenciació de les seves competències i aconseguir 

que les persones assumeixin una autonomia plena que es defineixi per una 

ciutadania activa. Això implica que tothom ha de poder sentir-se útil a la 

societat, a través de la participació comunitària, o altres activitats formatives o 

de col·laboració, com a mesura alternativa per al desenvolupament de la 

persona i l’enfortiment de la cohesió social.  

D’altra banda, amb l’actual situació de crisi socioeconòmica, els perfils de les 

persones beneficiàries de la RMI han canviat i s’han diversificat, de manera 

que cal redefinir els col·lectius beneficiaris i buscar les respostes adequades 

per a cada perfil. Actualment hi ha persones que no tenen dret a la RMI i no 

reben cap altre tipus d’ajuda econòmica, ECAS considera oportú que el Govern 

estudiï la viabilitat d’una Llei de Renda Garantida de Ciutadania que 

asseguri els recursos necessaris per donar cobertura a totes les persones 

sense cap tipus d’ingrés.  

Un altre fenomen que s’ha produït arrel de la crisi socioeconòmica és 

l’empobriment de persones i famílies que fins fa pocs anys vivien en una 

situació normalitzada. Aquestes persones constitueixen un nou perfil 

d’afectats i afectades que sobtadament s’han vist immersos en una situació 

de pobresa i que a llarg termini poden trobar-se en risc d’exclusió social i 

abocar als seus fills i filles a la mateixa situació.  Per tant, és necessària una 

actuació d’urgència de caràcter pal·liatiu però també accions preventives que 

evitin futures problemàtiques socials. 

Si no s’actua sobre les causes i les condicions que generen la pobresa, aquesta 

es pot convertir en un fenomen estructural que amb el temps serà molt 

complicat revertir. 

Les conseqüències de la pobresa i l’exclusió social són demolidores per a 

infants, famílies i el conjunt de la societat: deteriorament físic i psicològic de 

les persones, reducció d’oportunitats, pèrdua de capital humà que pot anar 

associada a l’aparició d’economia submergida, desequilibris en la distribució de 

la riquesa i un llarg etcètera. Per això és imprescindible actuar-hi des de la 

prevenció i la inversió social prioritària en els col·lectius més vulnerables -

especialment en els infants-, des d’una òptica integral. 

II. Inserció sociolaboral 

La pobresa sovint està estretament vinculada a l’atur què actualment és un 

dels problemes més greus de la nostra societat. ECAS fa una mirada integral al 

problema de la desocupació, ja que els factors que han portat una persona a 

l’atur són conseqüència de la història de la persona i de l’entorn social, per 

tant, l’atur té a veure amb el conjunt de la societat on es troben els 

condicionants de risc d’exclusió social i la manca d’igualtat d’oportunitats. Les 

entitats d’acció social creuen que cal treballar per aconseguir una identitat 

professional dels aturats que permeti millorar la seva ocupabilitat, i això només 

s’aconsegueix millorant les seves competències en totes les vessants. 
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L’exclusió social i l’educació mantenen una relació de retroalimentació 

mútua que s’ha de tenir present per al disseny de polítiques d’inserció 

sociolaboral.  

Avui en dia, hi ha un altíssim índex d’atur juvenil i els nivells de fracàs escolar 

són inadmissibles, especialment en fills de famílies treballadores, ja que es 

produeix una reproducció de les desigualtats socials. L’origen familiar 

condiciona les oportunitats educatives dels infants, produint-se una situació 

d’injustícia social sobre la qual s’ha d’actuar, així com afrontar mesures per a 

la inserció sociolaboral dels joves en una direcció contrària a la que ho fan les 

polítiques públiques actuals (l’última reforma laboral, les retallades de les 

polítiques actives d’ocupació, el model agència de col·locació, els requisits cada 

vegada més exigents per l’accés a la formació ocupacional, ...).  

En aquest context, ECAS proposa que es prioritzi la formació en competències 

transversals i habilitats socials, que la formació estigui alineada amb la realitat 

i les necessitats del mercat laboral i que els joves amb més risc puguin 

disposar d’itineraris formatius més llargs per evitar incorporacions precàries al 

mercat laboral, fomentant un model d’alternança formació/treball (per 

exemple, es podria donar incentius a les empreses que optin per becar a 

aquests joves).  

D’altra banda, en relació a l’exclusió social, hi ha un important nombre de 

persones dins del col·lectiu de malalts de VIH/SIDA a Catalunya amb greus 

dificultats per a la seva inclusió social i amb un seguit de necessitats que 

requereixen intervencions per garantir la seva qualitat de vida.  

En termes generals, ECAS defensa que cal garantir la salvaguarda i extensió de 

drets per a una vida digna, especialment dels col·lectius més vulnerables. 

Aquesta salvaguarda passa per accedir i mantenir l’habitatge i uns ingressos 

que garanteixin cobrir les necessitats bàsiques de la persona, així com la 

salvaguarda dels drets a la salut, a l’educació i al treball.  

III. Àmbit penitenciari i d’execució penal 

La reinserció ha de ser el principi que orienti al sistema d’execució penal i així 

ho recullen les diverses normatives vigents. En el model actual -que s’ha anat 

construint des de que la Generalitat de Catalunya té competències en aquest 

àmbit (any 1984)-, mitjançant el pacte social, la societat en el seu conjunt 

pren la responsabilitat de fer-se càrrec de la persona que ha transgredit la llei. 

Així, la participació de la societat civil és fonamental per al model de reinserció 

social que es defensa, i en aquest sentit ECAS denuncia que el model està en 

risc, ja que s’ha reduït a la mínima expressió la col·laboració amb les entitats 

del tercer sector social. Per tant, és necessari que s’aclareixi el model de 

col·laboració futur entre la Conselleria de Justícia i les entitats socials, que 

hauria de contemplar l’enfortiment de la capacitat de diàleg amb la Taula de 

Participació Social (TPS).  
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D’altra banda, ECAS considera important una revisió i augment dels recursos 

d’acompanyament tant a  nivell intrapenitenciari com en el medi obert, així 

com destacar la importància de l’atenció especialitzada. 

ECAS presenta alguns elements clau que permeten enquadrar la reflexió i el 

debat i ofereixen eines per a la revisió i millora del model d’execució penal de 

Catalunya: 

  Qualsevol procés de rehabilitació requereix d'acompanyament social i 

educatiu durant el compliment de mesura i un cop finalitzada. Pel que 

el treball dins-fora és clau.  

 

  El perfil de les persones que compleixen mesures penals i els serveis 

de les xarxes educatives, socials, sanitàries, penals,... ha canviat, 

essent necessària una revisió de les necessitats existents.  

 

  Necessitem circuits diversos per atendre persones diverses. En un món 

complex com el que vivim, cal que generem diferents modalitats de 

resposta per poder personalitzar l'atenció i aconseguir resultats d'èxit.  

 

  Necessitem un sistema d'execució penal que inclogui totes les accions, 

serveis, dispositius necessaris i disponibles per a poder prestar una 

atenció personalitzada que incideixi en el motius que van provocar la 

comissió del delicte, que reforcin la motivació al canvi i que teixeixin 

xarxes de suport per al condemnat.  

 

  El sistema d'execució penal ha de definir-se de forma participada per a 

tots els implicats: responsables polítics, tècnics, professionals de 

l'administració, responsables de les entitats, professionals de l'atenció 

directa,... esdevenint un sistema integrat i eficaç.  

 

  El sistema ha de respondre a les actuals necessitats i les de futur, pel 

que ha de recollir l'experiència, recollir bones pràctiques i incorporar 

innovació.  

 

  El medi obert és un element clau en tot procés de reinserció, cal 

preveure una atenció de qualitat en aquesta fase.  

 

  El model de rehabilitació dins de presó ha de poder donar més i millor 

resposta als actuals perfils d'interns. Cal oferir suport durant tot el 

procés preveient l'actual àmplia llargada de condemnes.  

 

  El model ha de mantenir i millorar el treball integrat de tots els 

professionals, la seva formació contínua, identificació i transferència de 

bones pràctiques i estratègies de treball conjunt i compartit. 

En suma, ECAS reclama un nou model d’atenció de qualitat, un model que 

corregeixi els punts dèbils i ofereixi respostes a les noves necessitats. 
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IV. Migracions 

Hem passat de ser un país d’immigració a un país d’emigració, ens trobem 

davant d’un canvi de tendència i en un moment crucial per invertir els nostres 

esforços en la creació d’un model de societat plural i intercultural que integri la 

diversitat en les diferents esferes de la societat, promogui el reconeixement de 

l’altre i fomenti la interacció entre les persones de diferents cultures, alhora 

que resolgui aquells problemes que s’han anat cronificant en les darrers anys. 

Cal, en termes generals, dedicar esforços per a la integració de la diversitat i el 

reconeixement de la complexitat de totes les identitats, treballar la confiança i 

la pertinença a través d’espais d’interacció de vincles socials i crear ciutadania 

entre tots.  

D’altra banda, ECAS denuncia que actualment hi ha problemàtiques sense 

resoldre: 

  La situació precària de les persones subsaharianes. Caldria regularitzar 

la seva situació i dissenyar programes d’acompanyament per afavorir 

la seva integració social. 

 

  Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE). L’existència d’aquests 

centres no està justificada. 

 

  El context de passivitat institucional contra les manifestacions 

xenòfobes i racistes. Cal promoure una ciutadania combativa i exigir 

que se sigui institucionalment bel·ligerant amb qualsevol manifestació 

xenòfoba o racista. Un clar exemple del que es denuncia és el Real 

Decret 16/2012 aprovat per l’Estat espanyol que nega l’assistència 

sanitària a les persones en situació irregular.  

 

V. Equitat de Gènere 

ECAS manifesta la seva preocupació per les següents problemàtiques actuals: 

  Creix la bretxa salarial, l’atur i la precarització laboral de les dones.  

 

  S’incrementen les dificultats de les dones per accedir a càrrecs de 

decisió. 

 

  Es perden drets conquerits al llarg de molts anys. 

 

  La pobresa femenina augmenta, però cada cop resta més invisible.  

Aquestes situacions alteren estructuralment les fites d’igualtat assolides fins 

ara i tenen una repercussió directa i indirecta en tots els àmbits de la vida de 

les dones.  
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La xarxa DDiPAS assegura no poder mantenir-se al marge d’aquestes 

problemàtiques que afecten a les dones per partida doble: com a dones 

professionals i/o directives i com a dones que treballen en l’àmbit social amb la 

voluntat de lluitar per la igualtat d’oportunitats.  

En aquest sentit la xarxa fa una sèrie de propostes per a l’agenda política de 

les eleccions europees per tal de garantir els següents drets: 

  Dret a un treball digne i en condicions d’igualtat  posar en 

marxa polítiques actives d’ocupació dirigides a avançar en la igualtat 

de gènere al món laboral i professional; compromís amb les propostes 

de la UE orientades a eradicar la segregació vertical i potenciar l’accés 

de les dones als llocs de decisió de les empreses; i impulsar noves 

maneres d’organitzar del temps de treball.  

 

  Dret a la salut sexual i reproductiva i a l’autonomia sexual  

compromís de totes les organitzacions de la societat civil i les 

institucions amb la defensa dels drets sexuals i reproductius de les 

dones; compromís dels partits polítics amb representació 

parlamentària europea amb la defensa de la Proposta de Resolució del 

Parlament Europeu sobre Drets Sexuals i Reproductius, per tal que 

sigui una norma que obligui al conjunt dels seus Estats membres; 

retirada immediata de la Llei Gallardón que elimina el dret a 

l’avortament, penalitza les dones i viola els nostres drets humans; i 

compromís ferm amb l’eradicació de la violència masclista, facilitant la 

denuncia i la protecció de les víctimes; aturant els retrocessos en el 

desplegament de recursos per atendre la violència masclista; facilitant 

l’accés automàtic de les dones víctimes de violència a les prestacions 

de Renda Mínima d’Inserció i a l’habitatge social.  

 

  Dret a una vida digna en condicions d’equitat i sense 

discriminacions  prioritzar la inversió en Serveis Socials, 

especialment aquells vinculats a la reproducció i la cura de les 

persones davant la inversió en altres tipus d’infraestructures, 

assegurant les prestacions de la Llei de dependència; i mesures 

específiques de suport a les dones en famílies monoparentals que 

garanteixin el seu accés a l’habitatge social, beques menjador per als 

seus fills i filles i la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació.  

 

VI. Llei de govern locals 

Per últim, aquest apartat fa referència a una temàtica més concreta que es 

recull a la Compareixença davant la Comissió d’Afers Institucionals del 

Parlament sobre el projecte de llei dels governs locals de Catalunya. 
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ECAS es manifesta a favor d’alguns principis recollits en aquesta llei: 

diferenciació, subsidiarietat, descentralització, transparència, bon govern i 

participació, i reforç de la democràcia interna, però n’esmenta altres que troba 

a faltar: el principi d’atenció centrada en la persona i la seva globalitat -que 

hauria de regir totes les actuacions locals com a eix de les polítiques socials- i 

el principi d’innovació (recerca, creació i transferència de coneixement, foment 

de programes pilot i difusió de bones pràctiques en les actuacions i serveis 

locals).  

D’altra banda, en el document es posa èmfasi en la importància de 

l’avaluació: els municipis s’han de sotmetre a l’avaluació del conjunt dels seus 

serveis cada 4 anys per determinar el compliment dels principis d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, racionalitat i no duplicitat d’actuacions, 

i suficiència financera. Els controls i avaluació no s’han de basar exclusivament 

en criteris economicistes sinó en altres aspectes com la dignitat i els drets dels 

ciutadans, valorats a través de l’impacte social, la reducció de les desigualtats, 

les aportacions a la cohesió social, la qualitat dels serveis o el retorn de les 

inversions socials.  

En aquesta línia, principalment es proposa, entre d’altres aspectes ja 

esmentats: 

  La unificació de les divisions i subdivisions territorials per a tots les 

departaments de la Generalitat amb caràcter d’urgència.  

 

  Simplificar la gestió i establir mecanismes per prestar una atenció 

integral al ciutadà (finestra única).  

 

  Cal presentar el més aviat possible una proposició de llei de 

finançament local per garantir els drets dels ciutadans.  

 

  Caldria atribuir competències clares i concretes a les comarques (per 

exemple, mitjançant la delegació obligatòria de competències 

municipals no obligatòries a totes les comarques), evitant la dispersió 

de models que podria generar l’atribució de competències a través de 

les diferents fórmules que preveu el projecte.  

 

  La llei de governs locals ha de concretar el paper i les funcions de les 

diputacions en l’àmbit del benestar social (transitòriament, mentre les 

vegueries no substitueixin les diputacions). 

 

  Caldria dificultar la creació de mancomunitats i consorcis, inclús reduir 

els existents, per evitar una major dispersió dels ens locals. 

 

  Cal incloure entre les competències dels ens locals, les relacionades 

amb prevenció, accions comunitàries i promoció dels ciutadans. 

Als anteriors apartats, s’ha recollit per àmbits el posicionament d’ECAS i 

algunes propostes específiques per a cada temàtica. En general, les propostes 
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anteriorment esmentades són poc concretes i en algunes ocasions s’acosten al 

que seria una declaració de principis o la presentació d’objectius estratègics, 

fet normal tenint en compte que alguns textos analitzats són decàlegs i/o 

declaracions. No obstant això, en termes d’incidència política seria 

interessant aprofundir en aspectes rellevants de les temàtiques 

d’interès d’ECAS per poder fer propostes més concretes i operatives.  

Per altra banda, l’entitat hauria de consensuar i acordar els posicionaments 

que fins a dia d’avui s’han manifestat per assegurar que estan enfocats en la 

direcció desitjada i per altra banda, reflexionar entorn si caldria abordar alguna 

temàtica que no ha sortit reflectida en els documents analitzats.  

 

VII. Propostes transversals  

En el present apartat, s’identifiquen propostes transversals que es repeteixen 

en els diferents documents d’incidència. La majoria fan referència a qüestions 

d’actuació estratègica, d’estructuració del sector o de gestió pública i per això 

són aplicables a tots els àmbits: 

  Treball en xarxa: espais de treball conjunt entre l’administració 

pública i el tercer sector social. En l’àmbit del benestar es fonamental 

la col·laboració dels governs locals i les administracions públiques 

amb les entitats privades del territori, especialment les del tercer 

sector, per això, cal potenciar els mecanismes de col·laboració i 

coordinació i establir mesures que permetin als governs locals la 

priorització de les contractacions amb les entitats privades del territori, 

valorant factors com la proximitat, la qualitat o el compromís social.  

 

  Més presència de les entitats del tercer sector social en el disseny 

de les polítiques socials i la gestió de serveis socials. 

 

  Coordinació i actuació transversal dels actors en l’àmbit del 

benestar social. 

 

  Coresponsabilitat dels agents socials. 

 

  Augment de la inversió social, especialment en els col·lectius més 

vulnerables (infants, famílies amb menys recursos, immigrants, 

col·lectiu de malalts de VIH/SIDA, persones amb discapacitat, etc.) 

 

  Prevenció: disseny i implementació de polítiques preventives en 

detriment de moltes actuacions reactives que no afronten les 

problemàtiques d’arrel. Una estratègia clara de prevenció és invertir en 

infància per evitar problemes futurs.  

 

  Desenvolupament d’accions comunitàries i la promoció dels 

ciutadans. 
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  Disseny i implementació de polítiques més redistributives. 

 

  Optimitzar: fer un ús eficient i eficaç dels recursos públics en 

defensa de l’interès general. Això implica, entre d’altres aspectes, una 

reducció de la burocràcia actual i la introducció de canvis per agilitzar 

les gestions administratives. Per exemple, l’aplicació del model de la 

finestra única a les administracions. 

 

  Dissenyar i implementar un sistema fiscal més progressiu i 

augmentar el control del frau fiscal. 

 

  Descentralització: treballar per descentralitzar les competències 

administratives a favor de la proximitat i la detecció de necessitats i 

preferències de la ciutadania. 

 

  Revisió continua dels programes per tal d’adequar-los als canvis 

socials. 

 

  Control, seguiment i avaluació de les polítiques  i els programes 

socials. 

 

  En suma, es defensa que l’acció política conjunta ha de generar un nou 

model de societat amb un major benestar social. 

 

B. Pla de treball 

 

 1. Organització d’ECAS

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 (Memòria 2013).  

D’acord a l’estructura que mostra l’organigrama, s’entén que l’òrgan 

responsable de la incidència política és la vocalia creada l’any 2013 però és un 

aspecte que caldria consensuar en Junta Directiva, així com decidir com s’han 

de repartir i coordinar les tasques i responsabilitats del procés d’incidència. Per 

a una implementació efectiva, la correcta articulació dels agents implicats és 

fonamental. Per exemple, cal definir quin ha de ser el paper de l’agència de 

comunicació social o com fer arribar la veu de les comissions d’àmbit que, al 

seu torn, han de recollir el posicionament de les entitats sòcies. A continuació 

es faran algunes propostes al respecte.  
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Font: Memòria d’ECAS 2013 

 

2. Què hem fet fins ara? Accions realitzades 

A banda dels documents publicats amb el clar objectiu de fer incidència 

política, ECAS ha dut a terme altres actuacions que també són importants en 

aquest àmbit. Tal com recull la memòria de l’any 2013, l’organització ha tingut 

visibilitat i presència pública a través de l’agència de comunicació i diverses 

accions:  

  Actualitat al web i als butlletins 

  Vincle entre els mitjans i les entitats sòcies 

  Activitat als canals 2.0 

  Informació proactiva sobre l’acció social 

  Pronunciaments i creació d’opinió 

  Presència als mitjans de comunicació 

  Notes de premsa 

  Publicació i difusió de l’INSOCAT 

Així com tots els documents que s’han publicat/difós des de la Federació i que 

han estat analitzats per elaborar aquest document: 

  Agenda de la xarxa DDIPAS davant les eleccions europees: ‘Equitat de 

gènere, la gran assignatura pendent’.  

  Compareixença davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament 

sobre el projecte de llei dels governs locals de Catalunya.  
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  Decàleg. Comissió d’Inserció Sociolaboral. Joves d’Entitats Catalanes 

d’Acció Social. 

  Declaració de l’Assemblea General. Setembre 2013. 

  ECAS analitza la situació del tercer sector en l’execució penal a 

Catalunya. 

  Empobriment i famílies, línies vermelles a no ultrapassar en la seva 

atenció.  

  Immigració: reptes en el context actual. Posicionament de la Comissió 

de les Migracions. 

  Pacte per a la lluita contra la Pobresa a Catalunya, 2014. 

  Propostes al Govern de Catalunya per part d’Entitats Catalanes d’Acció 

Social.  

  Reflexions al voltant del programa de Renda Mínima d’Inserció. 

Posicionament d’ECAS al voltant de la RMI (síntesi actualitzada del 

document publicat en 2012). 

  Síntesi del posicionament d’ECAS davant la nova legislatura sortida de 

les eleccions del 25 de novembre de 2012.  

Per assolir l’èxit de la incidència política, és important que totes aquestes 

actuacions –i noves accions que es plantegin- estiguin coordinades i enfocades 

a uns objectius comuns (definits prèviament per la Junta Directiva o per 

l’òrgan competent). En aquest sentit, el repte de l’entitat resideix en definir i 

organitzar els processos d’actuació que cal seguir per fer incidència política i 

decidir qui són els responsables d’implementar-los i fer-ne el seguiment i 

l’avaluació.  

D’altra banda, per tal de dur a terme una actuació coordinada, la Intranet de 

l’organització pot ser un mecanisme útil de comunicació i coordinació entre els 

diferents grups i/o persones de l’entitat implicades en el procés d’incidència.  

 

2.1. Presència d’ECAS  

La federació ha estat present durant l’any 2014 als diferents espais de 

participació que es citen a continuació: 

 1. Taula del Tercer Sector (Eapn + Pincat + Grups de treball+Consell Gral 

Serveis Socials de Catalunya) 

 2. La Confederació (Grups de treball) 

 3. Consell d’Associacions de Barcelona 

 4. Observatori del Tercer Sector 

 5. ESAN 

 6. Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 

 7. Consell Municipal de Benestar de l’Ajuntament de Barcelona 

 8. Consell Municipal de les Dones de l’Ajuntament de Barcelona 

 9. Consell Benestar de la Diputació de Barcelona 

 10. Consell Nacional de les Dones de Catalunya 

 11. Charter per la Diversitat (?) 

 12. Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona 
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 13. Taula Participació en Immigració de la Generalitat 

 14. Grup Mixt de Contractació Responsable 

 15. Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

 16. Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne 

 17. Plataforma Pobresa Zero 

 

3. Proposta de Pla de treball: futures passes  

3.1. Reflexions estratègiques 

A l’hora de definir el pla de treball d’ECAS és important tenir en compte 

algunes conclusions sorgides de la reflexió estratègica realitzada el 2012: 

  Què ha de fer ECAS? Creació de pensament i discurs sobre l’estat, la 

ciutadania, la pobresa i l’acció social  Representativitat i Incidència. 

  Les entitats destaquen: la reflexió i la capacitat d’incidència política. 

  Les entitats adverteixen: la dispersió de causes d’ECAS, cal focalitzar. 

  Què és prioritari? Ajudar les entitats a superar la situació de crisi, amb 

reflexió estratègica, posicionament davant polítiques, foment de 

sinèrgies, aliances, mesures pràctiques. 

En el següent apartat, es fa una proposta de pla de treball que la federació 

podria implementar per tal de definir les futures actuacions d’incidència 

política. 

3.2. Pla de treball 

1. Definir el posicionament: a la propera reunió de la Junta Directiva (12 de 

febrer de 2015) cal treballar sobre la missió, visió i valors d’ECAS i sobre els 

eixos temàtics que són prioritaris.  

a) En primer lloc, cal escollir/definir una única definició i missió d’ECAS per 

presentar-se al món.  

b) En segon lloc, d’acord a les temàtiques que s’han treballat fins ara –

descrites a l’apartat de diagnosi-, cal reflexionar entorn a les següents 

qüestions:  

  Quines temàtiques tractem actualment i volem seguir tractant? 

  Quins eixos temàtics falten afegir? 

  Quins cal eliminar? 

  En quines temàtiques podem aportar valor afegit? (respecte a 

altres agents que també fan incidència política) 

Com a resultat d’aquestes reflexions ha de sortir un “mapa d’objectius”  que 

es portarà a l’Assemblea per tal de debatre’l i consensuar-lo.  
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2. Debat i reflexió a l’Assemblea per tal de consensuar el mapa d’objectius 

que proposa la Junta Directiva.  

3. Treball a les Comissions: una vegada estiguin clars i consensuats els 

objectius estratègics i/o les temàtiques prioritàries, caldrà treballar per àmbits 

el QUÈ (de manera més concreta) i el COM de la incidència política. És a dir, 

cada comissió i grup de treball treballarà per eixos temàtics les actuacions 

d’incidència política que pot dur a terme la federació.  

Des de la Vocalia d’incidència política i/o la Junta Directiva  es pot 

proposar/escollir 1 persona que representarà a cada grup de treball o 

Comissió d’àmbit d’ECAS.  

Comissions d’àmbit:  

Penitenciari i Execució Penal 

Gènere 

VIH/SIDA i exclusió social 

Migracions 

Inserció sociolaboral 

Famílies 

 

Grups de treball: 

Renda Mínima d’inserció 

Articulació del Tercer Sector 

 

Seria recomanable que la persona que representi a cada grup/comissió tingui 

certs coneixements tècnics que facilitin l’anàlisi i la reflexió entorn el procés 

d’incidència política. 

Proposta de metodologia de treball per comissions: a les reunions periòdiques 

de cada grup/comissió es pot dedicar un espai al debat i la reflexió sobre la 

incidència política de l’entitat. El representant de cada grup podrà dirigir la 

sessió seguint la fitxa d’incidència política que s’adjunta a l’annex i anotar tot 

allò que sigui rellevant així com les conclusions que s’extreuen del treball en 

grup. 

4. Traspàs d’informació: la persona representant de cada grup/comissió serà 

l’encarregada de traslladar la informació recollida als membres de la 

Vocalia i la Junta Directiva, que al seu torn s’hauran de coordinar amb 

l’Agència de comunicació per tal d’implementar les accions que s’han 

consensuat.  

Prèviament a la implementació, caldrà valorar quins són els recursos dels que 

disposa l’entitat per decidir si és possible i efectiu implementar el que s’ha 

proposat o cal fer adaptacions.  
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Annexos 

 

Annex I. Documents d’ECAS analitzats 

  Agenda de la xarxa DDIPAS davant les eleccions europees: ‘Equitat de 

gènere, la gran assignatura pendent’.  

  Compareixença davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament 

sobre el projecte de llei dels governs locals de Catalunya.  

  Decàleg. Comissió d’Inserció Sociolaboral. Joves d’Entitats Catalanes 

d’Acció Social. 

  Declaració de l’Assemblea General. Setembre 2013. 

  ECAS analitza la situació del tercer sector en l’execució penal a 

Catalunya. 

  Empobriment i famílies, línies vermelles a no ultrapassar en la seva 

atenció.  

  Immigració: reptes en el context actual. Posicionament de la Comissió 

de les Migracions. 

  Memòria d’ECAS 2013 

  Pla estratègic d’ECAS 2006-2008 

  Propostes al Govern de Catalunya per part d’Entitats Catalanes d’Acció 

Social.  

  Síntesi del posicionament d’ECAS davant la nova legislatura sortida de 

les eleccions del 25 de novembre de 2012.  

  Reflexions al voltant del programa de Renda Mínima d’Inserció. 

Posicionament d’ECAS al voltant de la RMI (síntesi actualitzada del 

document publicat en 2012). 

  Reflexió Estratègica. Davant la ruptura del pacte social i el canvi 

d’època. Juny 2012. 
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Annex II. Fitxa d’incidència política 

FITXA D’INCIDÈNCIA POLÍTICA 

Nom de la Comissió d’àmbit o Grup de Treball: 

_______________________________________________________________ 

Persona representant: 

___________________________________________________________ 

Anotar a continuació les conclusions que sorgeixin en base al debat i la reflexió 

dels següents 4 aspectes:  

 a) Temàtiques, problemàtiques socials o accions prioritàries en el nostre àmbit 

d’actuació. Definir un màxim de 3 prioritats, ja que no és possible abordar 

totes les temàtiques d’interès. Per exemple, ‘Prioritat 1: Tancament dels CIEs’.  

 b) Actors involucrats. Destacar agents que intervenen en les problemàtiques 

que considerem prioritàries i definir quina és la seva capacitat d’influència. Per 

altra banda, buscar quines aliances es podrien establir amb aquests actors. Es 

pot pensar en altres organitzacions del Tercer Sector, organismes públics, 

mitjans de comunicació, etc. 

 c) Context social, polític i econòmic actual en el nostre àmbit d’actuació. 

Pensar sobre el context en el qual actuem les entitats i definir avantatges i 

inconvenients. Per exemple, ‘l’existència de traves legals amb les que topem 

diàriament que ens impedeixen dur a terme determinades intervencions 

socials.’ 

 d) Accions i mecanismes d’incidència política que poden ser útils i efectius a 

l’hora d’abordar les nostres àrees d’interès (articles, manifestos de denúncia, 

elaboració de materials audiovisuals, reunions amb responsables públics, 

implicació en la regulació de polítiques públiques, generació de propostes, etc.) 

 


