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Nous temps, 
noves respostes: 
innovació, renovació, 
transformació



Canvi 
de tendència

Innovació 
en l’acció social

L’any 2014 ha estat un any de canvis importants. Per primer 
cop des de l’inici de la crisi cada trimestre hi ha hagut 
creixement econòmic i l’atur mensual ha baixat en relació 
al mateix mes de l’any anterior. Són bones notícies que de-
mostren un petit canvi de tendència, que estem transitant 
pel camí adequat, si bé no a la velocitat ni amb l’amplitud 
que tots voldríem. 

Al mateix temps som ben conscients que les desigualtats 
socials no s’han reduït, la pobresa o el risc de pobresa no 
han disminuït. A ECAS ho sabeu molt bé. És una realitat 
que, lluny de defugir, des del Govern de Catalunya afron-
tem amb determinació i amb tots els recursos que estan 
a les nostres mans, perquè és la nostra obligació i perquè 
hem d’ajudar a superar les situacions de vulnerabilitat, 
hem d’evitar que es cronifiquin. L’esperada recuperació ha 
d’arribar a tothom. 

No obstant, tal com va explicar el president Artur Mas 
durant el ple monogràfic al Parlament sobre pobresa, 
des de la Generalitat estem carregats de responsabilitats 
però despullats d’instruments per fer polítiques socials 
en majúscules. A més a més, tot sovint tenim la sensació de 
tenir l’Estat en contra, un Estat que ens frena, per exemple 
suspenent el decret per lluitar contra la pobresa energètica 
de què ens havíem dotat. O promovent una llei de reforma 
de l’Administració local que és un autèntic torpede a la línia 
de flotació dels serveis socials bàsics. 

Malgrat tot, el 2014 ens permet celebrar importants 
objectius assolits, com l’aprovació a la cambra catalana 
de la Llei d’accessibilitat, que ens ha permès unificar les 
diverses normes existents fins ara en aquest àmbit, o bé 
la retirada de la Llei de l’avortament promoguda per l’ex-

Deixem enrere un altre any en què, malgrat els anuncis de 
recuperació de l’economia per diferents bandes, un cop més 
sembla que els bons indicis no beneficien a tothom. Les 
persones que atenem les entitats d’acció social continuen 
patint les conseqüències de la crisi: pobresa, risc d’exclusió, 
injustícies socials flagrants i majors desigualtats.

L’any passat, quan ja s’anunciava l’inici de la sortida d’aques-
ta dura etapa, es van sentir les primeres advertències que 
si no es prenien les mesures adequades, determinades 
situacions es podien fins i tot agreujar perquè uns comen-
çarien a millorar mentre altres s’enfonsaven en l’abisme de 
la marginació o la precarietat. Avui constatem que no s’està 
construint una societat més equilibrada, sinó el contrari: els 
rics són més rics i els pobres, més pobres. En lloc de garan-
tir els drets socials i redistribuir la riquesa, augmenten les 
desigualtats i s’intensifica el perill de fractura.

Com a plataforma que aglutina un centenar d’entitats que 
treballen amb col·lectius vulnerables, des d’ECAS lluitem 
per la justícia social i per transformar la realitat sumant 
esforços en espais comuns, però també enfortint les orga-
nitzacions i proporcionant eines per millorar l’acció social. 
El 2014 ha estat un any intens en aquest sentit, amb progra-
mes com REINVENTA’T —per ajudar les entitats a plantejar-se 
i endegar processos de reconversió— o ‘Empoderem per 
transformar’, per cercar i generar nous models d’intervenció 
que responguin de manera efectiva a les necessitats i els 
reptes actuals.

En relació a la pobresa i els col·lectius més desafavorits hem 
continuat treballant en la reforma del programa de Renda 
Mínima d’Inserció com un dels últims instruments per cobrir 

 >  >ministre Ruiz Gallardón, un autèntic fiasco que amenaçava 
les dones amb retrocedir diverses dècades pel que fa als 
drets sobre el nostre propi cos.  

Estem superant la crisi, l’estem superant però queda camí 
per recórrer i l’hem de fer junts. No podem baixar la guàrdia 
ni un sol mil·límetre, seguirem treballant per lluitar contra 
les desigualtats, per defensar els serveis públics fonamen-
tals i per crear noves oportunitats. Estic convençuda que 
podrem continuar treballant plegats, ECAS i Generalitat, 
en l’assumpció i la construcció d’una societat més justa 
i més cohesionada. Gràcies per la vostra feina.

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família 

les necessitats bàsiques de la ciutadania, però hem apostat 
també per desenvolupar nous recursos i polítiques preven-
tives. Hem donat suport a la Renda Garantida de Ciutadania 
i hem reclamat un sistema fiscal just, capaç sostenir l’Estat 
del benestar que volem per assegurar uns serveis públics 
universals i de qualitat. Hem analitzat dades sociodemogràfi-
ques que ens ajuden a entendre la realitat de l’exclusió, hem 
buscat alternatives innovadores per a la inserció laboral dels 
col·lectius amb major dificultat i hem col·laborat amb l’admi-
nistració municipal de Barcelona per trobar noves maneres 
d’articular l’esforç, els recursos i l’experiència en la creació 
d’ocupació.

També hem defensat la igualtat de gènere en el sector a tra-
vés de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció 
Social i hem contribuït a l’articulació del tercer sector social 
impulsant un grup de treball específic que el 2015 aprofundirà 
en la tasca iniciada a partir de l’elaboració d’un document de 
diagnòstic. El sector ha guanyat força, presència, incidència i 
discurs, però cal seguir avançant en cohesió, solidesa i clarifi-
cació de rols i funcions perquè la nostra feina tingui un major 
impacte. Confiem que els esforços donaran els seus fruits.

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



MISSIÓ | La nostra missió és mi-
llorar la inclusió i la cohesió social 
mitjançant l’articulació del sector on 
treballen les entitats d’acció social 
catalanes, facilitant i enfortint la seva 
tasca. Representem i defensem els 
interessos de les entitats membres en 
base a una visió i uns valors compar-
tits, i promovem la cooperació amb 
la resta d’actors socials, tant públics 
com privats, per aconseguir els nos-
tres objectius comuns.

VISIÓ | L’atenció directa que presten 
les organitzacions membres d’ECAS 
i la tasca de la mateixa 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 equitativa. 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 con-
tribuir al benestar de tota la població 
mitjançant la construcció d’una socie-
tat basada en el compromís 
i la coresponsabilitat.

VALORS | Col·laborem des de la con-
fiança, amb transparència i voluntat 
de ser complementaris amb la resta 
d’organitzacions del sector. Compar-
tim uns principis ètics i una forma 
de treballar centrada en la persona, 
orientada a desenvolupar la seva 
plena autonomia. Apostem per la 
qualitat dels serveis, la innovació i la 
sostenibilitat, reivindiquem la diversi-
tat i apel·lem a la responsabilitat col-
lectiva per construir, amb la màxima 
participació, una societat més justa i 
compromesa amb l’interès general. 

ECAS és una federació d’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.  

www.acciosocial.org

ECAS en xifres
94 entitats | 12.000 treballadors | 10.000        
voluntaris | 850.000 persones ateses

Articulació del tercer sector 
Coordinem i dinamitzem un grup de treball per 
enfortir el tercer sector social des de les federaci-
ons de segon i tercer nivell. Com a punt de partida, 
s’elabora un document en què s’estableixen els con-
ceptes i les funcions dels diferents tipus d’entitats 
que el conformen. 

14pàg.

Empoderem per transformar
Programa de capacitació i acompanyament en pro-
cessos de reflexió-acció amb voluntat d’innovació en 
la lluita contra la pobresa. Realitzat per ECAS i l’IGOP 
amb l’objectiu de posar en marxa processos interns 
d’experimentació compartida que permetin extreure 
aprenentatges replicables.

10pàg.

Mobilització contra la pobresa
La campanya Pobresa Zero amb motiu 
del Dia internacional per a l’eradicació 
de la pobresa se centra en la redistri-
bució de la riquesa a través del sistema 
fiscal. La ILP per una Renda Garantida 
de Ciutadania avança en la seva tramita-
ció parlamentària després de presentar 
més de 120.000 signatures de suport. 

19 i 20
pàgs.

Innovació social per la inclusió 
Reflexions, debat i experiències al 
voltant de la innovació social en els 
àmbits d’habitatge, inserció sociolabo-
ral, salut, i educació, cultura i arts a la 
ciutat de Barcelona. Els continguts es 
recullen en una publicació disponible 
online al web d’ECAS.

9 i 12
pàgs.

missió | visió | valors destacats 2014

Incidència política
Compareixem al Parlament de Catalunya 
en relació al VIH/sida, la gestió dels serveis 
socials i la situació dels joves; continuem 
treballant en la reforma de la Renda Mínima 
d’Inserció amb un nou document de propos-
tes; i participem a la sessió #openpobresa 
prèvia al ple sobre pobresa i desigualtats al 
Parlament. 

17pàg.

Diàleg amb Desmond Tutu 
És possible la cohesió social sense garantir la dignitat? A 
partir d’aquesta qüestió debatem amb l’arquebisbe sud-
africà Desmond Tutu, Premi Internacional Catalunya 2014 
i Premi Nobel de la Pau, en una taula rodona moderada 
per la periodista Milagros Pérez-Oliva, amb el sociòleg 
Sebastià Sarasa i la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo. 



utilitat

ACTIVITATS

Eines, espais de treball i activitats per complir 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.

COMISSIÓ TERRITORIAL A TARRAGONA
Les entitats d’ECAS a Tarragona incrementen la seva activitat 
conjunta: organitzen una sessió de presentació del programa 
Aracoop, una taula de debat amb els partits polítics locals sobre 
mesures per fer front a la nova pobresa, i un cicle de ‘Càpsules 
de coneixement en acció social’ (pàg. 8).

VOCALIES
Membres a la pàg. 25

VOCALIA D’INTERNACIONALITzACIÓ DE L’ACCIÓ SOCIAL
Es realitza un cicle de debats a l’entorn de les polítiques socials a 
la Unió Europea (pàg. 8) i es participa activament en la plataforma 
European Social Action Network (ESAN).

VOCALIA DE pObRESA
S’editen dos números de l’INSOCAT, publicació periòdica sobre 
Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal 
i europeu (pàg. 12); s’impulsa el programa ‘Empoderem per 
transformar’ (pàg. 10); i s’organitza un seminari sobre innova-
ció social i un diàleg obert al públic amb Desmond Tutu, Premi 
Nobel de la Pau (pàg. 9).

VOCALIA DE GèNERE: XARXA DDIpAS
Lidera l’activitat desenvolupada per la xarxa de Dones Directi-
ves i Professionals de l’Acció Social (pàg. 18).

COMISSIÓ D’ÀMbIT pENITENCIARI 
I EXECuCIÓ pENAL
Organitza el cicle de tallers ‘Tendint ponts’ (pàg. 8), amb tres 
sessions —de les quals se’n celebren dues al 2014— sobre 
els reptes a què s’enfronten actualment les entitats d’aquest 
àmbit, i elabora un informe-resum de les reflexions comparti-
des (pàg. 12).

COMISSIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLAbORAL
Organitza una sessió d’anàlisi del mercat laboral amb l’eco-
nomista Josep Oliver i un cicle de debats a l’entorn de les 
polítiques socials a la Unió Europea (pàg. 8), i impulsa el 
programa LÀBORA per a persones amb especial dificultat per 
trobar feina (pàg. 10). Es reuneix amb InfoJobs per intercanviar 
impressions sobre la situació del mercat laboral en relació 
a les persones en risc d’exclusió social, i al juliol participa en 
el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya per inten-
tar sumar el seu suport a la representació del tercer sector 
a l’òrgan directiu del Servei d’Ocupació de Catalunya.

COMISSIÓ DE MIGRACIONS
Participa en el  grup de treball d’Immigració de la Taula d’en-
titats del Tercer Sector, d’anàlisi de les politiques públiques en 
aquesta matèria, i en la Taula de Ciutadania i Immigració de la 
Generalitat de Catalunya.

COMISSIÓ VIH/SIDA I EXCLuSIÓ SOCIAL
Es participa en les taules tècniques de l’Institut Català de Ser-
veis Socials (ICASS) i s’imparteix formació a professionals del 
Departament de Benestar Social i Família sobre metodologia i 
recursos d’atenció a persones amb VIH/sida que pateixen exclu-
sió social. Es dóna continuïtat a la recollida de dades sobre els 
serveis de la xarxa de Llars residències i Pisos de suport i els 
perfils atesos, que es realitza des de l’any 2003. A les reunions 
es comparteixen bones praxis en els serveis que desenvolupen 
les entitats.

OPERATIVITAT INTERNA

Comissió de Famílies, 
amb la nova coordina-
dora Anna M. Suñer, 
durant una reunió 
el mes de febrer.

COMISSIONS
Membres a la pàg. 24

COMISSIÓ DE FAMÍLIES
Davant la preocupació de les entitats per l’empobriment de les 
famílies, es difon un posicionament amb línies vermelles que 
no es poden traspassar i mesures urgents a emprendre (pàg. 
17).  Anna M. Suñer, del grup Plataforma Educativa, assumeix 
al març la coordinació de la comissió en substitució de Lita 
Álvarez, directora de la Fundació Quatre Vents. 

La Junta Directiva 
d’ECAS, encapçala-
da per la presidenta, 
Teresa Crespo, 
continua el mandat 
iniciat el 2013. 

Sessió pràctica per 
a les entitats d’ECAS 
sobre oportunitats 
de recerca de finan-
çament europeu.

VOCALIA D’INCIDèNCIA pOLÍTICA
S’inicia un procés de millora i coordinació de les diferents 
iniciatives d’incidència política amb l’elaboració d’un informe 
intern que inclou una diagnosi dels documents i posiciona-
ments difosos per ECAS, així com dels reptes de la federació 
en aquest àmbit. 

GRupS DE TREbALL
Membres a les pàgs. 24-25

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
S’elabora un document de propostes de les entitats socials 
sobre la Renda Mínima d’Inserció (pàg. 17).

ARTICuLACIÓ DEL TERCER SECTOR 
Es treballa per la vertebració del tercer sector social en el 
marc d’un grup de treball conjunt dins la Taula d’entitats del 
Tercer Sector. S’elabora un document per sotmetre a debat a 
partir de 2015.



DEbAT SObRE NOVA pObRESA EN CLAu
LOCAL A TARRAGONA
Novembre | Taula rodona amb el títol ‘Fem front 
a la nova pobresa: què proposen els partits?’, 
organitzada per la Comissió territorial d’ECAS 
a Tarragona amb la participació de Pau Ricomà 

(ERC), Jordi Collado (ICV), Tamara Ruiz (Podem Tarragona), 
Javier Villamayor (PSC) i Encarna Quílez (PP). El debat se centra 
en el model econòmic i fiscal, la distribució de la riquesa i els 
espais de participació ciutadana.

INNOVACIÓ SOCIAL pER LA INCLuSIÓ A bARCELONA
Desembre | Seminari de debat sobte els reptes d’innovació en 
l’atenció a les persones i els col·lectius en risc d’exclusió social 
a la ciutat de Barcelona. S’hi comparteixen setze experiències 
d’èxit en quatre àmbits: salut; educació, cultura i arts; inserció 
sociolaboral, i habitatge. Hi participen una setantena de profes-
sionals d’entitats socials i de l’administració pública. 
Els continguts es recullen en una publicació online (pàg.12).

 
pOLÍTIQuES SOCIALS EuROpEES
Març – juny | Cicle a l’entorn de l’acció social 
a la Unió Europea coorganitzat amb el pro-
jecte europeu IGA i el programa Europe for 
Citizens. S’inicia al març amb una ponència 

de Jordi Solé i Ferrando, diputat al Parlament 
de Catalunya i president de la Mesa de la Comissió d’Acció 
Exterior, sobre com fer incidència en les polítiques de la UE 
des del tercer sector. Al maig Anna Terrón Cusí, representant 
especial del Secretariat de la Unió pel Mediterrani, ofereix una 
sessió sobre polítiques migratòries amb el títol ‘Europa social 
o Europa-fortalesa?’; i al juny Stanislav Ranguelov, coordina-
dor d’ocupació, polítiques socials i seguiment del Fons Social 
Europeu a Espanya, aborda el repte de l’ocupació a Europa. En 
total hi participen 25 entitats, vuit d’elles membres d’ECAS.

ESPAIS DE DEBAT 
I REFLEXIÓ

 

ACTIVITATS

TRANSpARèNCIA I QuALITAT DE LA INFORMACIÓ
Novembre | Sessió organitzada per l’Agència de Comunicació 
Social en col·laboració amb el Laboratori de Periodisme i Comuni-
cació de la Ciutadania Plural de la UAB al voltant dels reptes de 
transparència, qualitat de la informació i participació a les entitats 
socials. Hi participen 17 entitats, 12 d’elles membres d’ECAS.

DESIGuALTATS I RISC DE VIOLèNCIA, 
DIÀLEG AMb DESMOND TuTu
Juny | L’arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, Premi Interna-
cional Catalunya 2014 i Premi Nobel de la Pau, participa en un 
diàleg amb el sociòleg Sebastià Sarasa i la presidenta d’ECAS, 
Teresa Crespo, a partir de la pregunta ‘És possible la cohesió 
social sense garantir la dignitat?’. L’acte, moderat per la peri-
odista Milagros Pérez-Oliva, reuneix un centenar de persones.  

Els ponents coincideixen 
a assenyalar la polarització 
social i les precàries condicions 
de vida de moltes persones com 
un factor determinant en l’esclat 
de revoltes violentes.
Desmond Tutu alerta sobre “l’alt cost social de la pobresa i les 
desigualats” i les assenyala com “la raó per la qual avui patim 
tanta violència”. “Quan la gent se sent desesperada, fa coses 
desesperades”, afirma. Teresa Crespo denuncia les polítiques 
hipòcrites d’Europa en matèria migratòria i reivindica “l’acció 
preventiva i transformadora, no només pal·liativa, de les 
entitats”. Sebastià Sarasa apunta a la  “forta repressió policial 
en combinació amb la precarietat” que pateix la ciutadania i 
Milagros Pérez Oliva planteja la possibilitat que la violència 
sigui una forma de sacsejar el poder, que es mostra insensible 
a les demandes de la gent. Tutu tanca el diàleg subratllant la 
necessitat de “reconèixer la humanitat comú” per superar les 
desigualtats i les diferències.

Stanislav Ranguelov 
exposa a les entitats 
socials els reptes 
d’Europa en ocupació.

Taula rodona amb 
representants dels 
partits locals 
de Tarragona.

Sebastià Sarasa, Desmond Tutu, Teresa Crespo i Milagros Pérez Oliva 
participen en el diàleg sobre desigualtats i risc de violència.

Directius i respon-
sables de comunica-
ció d’entitats socials 
durant la sessió 
sobre transparència.

MERCAT LAbORAL I ESTIGMATITzACIÓ DE L’ATuRAT
Gener | L’economista Josep Oliver analitza la situació del mercat 
de treball i les perspectives d’evolució en els propers anys en 
una sessió organitzada per la Comissió d’Inserció Sociolaboral.

 
   TENDINT pONTS 

Gener – febrer | 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. Després d’una primera sessió al desembre 
de 2013, als dos tallers del 2014 hi participen 80 persones pro-
cedents de 23 entitats, 12 d’elles membres d’ECAS. Al finalitzar 
s’elabora un informe de balanç sobre els reptes de l’acció social 
en l’àmbit penitenciari (pàg. 12).

FINANÇAMENT EuROpEu
Febrer | Sessió pràctica sobre oportunitats de finançament eu-
ropeu per a entitats socials, organitzada per la Vocalia d’Inter-
nacionalització. Hi participen 12 entitats membres d’ECAS.

 
MODEL COOpERATIu COM A FÓRMuLA EMpRESARIAL
Juny | Sessió de presentació del programa Aracoop del De-
partament d’Empresa i Ocupació, organitzada per la Comissió 
territorial d’ECAS a Tarragona. Hi participen sis entitats, quatre 
d’elles membres d’ECAS. 

AbORDATGE DE LA VIOLèNCIA MASCLISTA 
DES D’uNA pERSpECTIVA INTERCuLTuRAL
Setembre | Curs organitzat amb la Fundació 
Surt amb l’objectiu d’oferir eines i estratègies 

per a la detecció i intervenció davant de casos 
      de maltractament. Hi participen 25 persones d’entitats 
membres d’ECAS.

CÀpSuLES DE CONEIXEMENT EN ACCIÓ SOCIAL
Novembre | Cicle organitzat per la Comissió territorial d’ECAS a 
Tarragona i la Càtedra d’Inclusió de la Universitat Rovira i Virgili 
amb la voluntat d’apropar i fer entrar en diàleg el coneixement 
teòric i pràctic sobre acció social. Al novembre es realitza la 
primera sessió, amb el títol ’10 anys construint sector’, a la qual 
assisteixen una seixantena de persones.

Taula d’experiències 
d’innovació social 
en l’àmbit d’educació, 
cultura i arts.

Josep Oliver durant 
la sessió de treball 
amb entitats d’ECAS.

Sessió sobre ‘Nous 
reptes davant nous 
perfils’ dinamitzada 
per Eduard Sala 
(Obra Social Santa 
Lluïsa Marillac).



La Vocalia de Pobresa d’ECAS i l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP) de la UAB impulsen el programa ‘Empoderem 
per transformar’ amb l’objectiu d’acompanyar i assessorar un grup 
d’entitats interessades a iniciar processos d’innovació que propiciïn 
una millora de la seva intervenció en el terreny de la lluita contra la 
pobresa. El programa s’inicia l’octubre de 2014 i es desenvoluparà 
fins al juny de 2015 amb tutories individuals i sessions grupals.

• Seminari | El programa arrenca amb una sessió de treball en 
què participen una setantena de professionals al voltant 
de tres blocs:
- Conferència ‘Innovació: el perquè, el què i el com’, a càrrec 
   de Quim Brugué (IGOP)
- Taula rodona d’experiències amb Fundació IReS, Coop 57, 
   Comunitats Cutofinançades (ACAF) i Xarxa Comunitària del barri 
   de Roquetes. Des de la fila zero intervenen també Fundació Surt, 
   Fundació Els Tres Turons, Casal dels Infants per a l’acció social 
   als  barris, Secretariat Gitano i la cooperativa Cerc@.
- Dinàmiques participatives al voltant dels tres eixos del pro-
  grama: economia alternativa i solidària, empoderament comu-
  nitari i inserció laboral.

• Taller | Al desembre es realitza la primera sessió pràctica 
  amb les dotze entitats que decideixen prendre part en el pro-
  grama i tres entitats més com a observadores.

ECAS dóna continuïtat al programa REINVENTA’T, iniciat el 2013, 
per orientar i acompanyar deu entitats no lucratives d’acció 
social en el procés de resituació davant l’actual crisi socioeco-
nòmica i els canvis en el model de finançament i intervenció 
del tercer sector social. La iniciativa d’ECAS compta amb la 
col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i la Fundación KPMG. 
Els consultors externs Frederic Cusí i Marc Botella coordinen i 
dinamitzen els processos de reconversió sota la direcció d’ECAS.

Fases desenvolupades el 2014:
• Formació per reinventar-se, gener-febrer
• Mentoratge per a l’aplicació del pla de reconversió, 
gener-abril
• Debat ‘Reinventar-se en temps de crisi’, juliol. Acte de clau-
sura del programa amb l’experiència de les entitats participants.
• Llibre Reinventar-se com a aposta de futur: a partir de 
l’experiència del programa s’elabora una guia que sintetitza i 
posa a l’abast de totes les organitzacions interessades les eines 
i pautes per iniciar un procés de reconversió. El llibre, que es 
publicarà el 2015, serà el primer número d’una nova col·lecció, 
Idees i eines per a l’acció social, editada per ECAS.

RECONVERSIÓ 
D’ENTITATS SOCIALS

INSERCIÓ LABORAL 
A BARCELONA

“Teníem clar que si no 
reorientàvem l’entitat, 
acabaríem tancant. 
Amb el programa REINVENTA’T 
hem donat una gran empenta
i un nou enfocament a 
la nostra missió”

Daniela Vilarasau, 
presidenta de la 
Fundació Akwaba

“La capacitat per respondre 
als grans canvis no era fàcil per 
a moltes entitats. per això 
vàrem creure que ECAS 
havia d’ajudar. Les claus 
del REINVENTA’T han estat 
arriscar, buscar nous mètodes 
i implicar nous actors”

REINVÉNTATE A MADRID AMb L’EApN
El REINVENTA’T té la seva rèplica a Madrid gràcies a un 
acord que cedeix a la xarxa EAPN-Espanya (European 
Anti Poverty Network) la metodologia del programa. 
REINVÉNTATE utilitza la imatge i els materials desenvolu-
pats per ECAS i compta també amb la col·laboració 
de Fundación KPMG i l’Obra Social “la Caixa”.

EMPODEREM 
PER  TRANSFORMAR 

 > ACTIVITATS, ESPAIS 
DE DEBAT I REFLEXIÓ

Taula rodona d’ex-
periències: Fundació 
IReS, Coop 57, Co-
munitats Autofinan-
çades (ACAF) i Xarxa 
Comunitària del 
barri de Roquetes.

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el 2014 el programa 
LÀBORA d’inserció laboral de persones en situació de risc, 
impulsat conjuntament amb ECAS, Creu Roja i la Federació 
d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT). L’objectiu és de-
finir i crear un mercat de treball específic per a col·lectius amb 
especial dificultat d’accés al mercat ordinari, així com acompa-
nyar les persones ateses en tot el procés d’inserció per facilitar 
l’encaix entre les ofertes proporcionades per les empreses i les 
candidatures presentades.
Al desembre s’inicia la derivació d’usuaris al programa, que 
preveu atendre 3.000 persones l’any derivades pels centres 
de serveis socials de la ciutat. ECAS té un paper actiu en la 
definició i el seguiment dels diferents projectes vinculats al 
programa:

• Oficina tècnica
• Secretaria tècnica del tercer sector 
• Estudi sociodemogràfic de les persones en risc d’exclusió
   social i dels usuaris específics del programa
• Mapeig i catàleg de les entitats d’inserció laboral del tercer sector
• Definició dels perfils laborals i conceptualització del model 
   de prospecció
• Equips d’orientadors laborals als diferents barris de Barcelona
• Organització d’una jornada de presentació pública del progra-
   ma amb la participació d’usuaris i empreses

Teresa Crespo, 
presidenta d’ECAS

Entitats participants: 

Associació Apropa’t | Associació Benestar i Desenvolupament | 
Associació Espai 21 | Casal dels Infants | Fedelatina | Fundació Ared | 
Fundació Comtal | Fundació Els Tres Turons | Fundació IReS | 
Fundació Pere Tarrés | Fundació Plataforma Educativa | Fundació 
Salut i Comunitat | Fundació Secretariat Gitano | Iniciatives 
Solidàries | Intress | Servei Solidari

Entitats membres d’ECAS vinculades al programa LÀbORA: 

Associació “in via” | Associació Social  Andròmines | Casal dels 
Infants | Femarec | Fundació Acollida  i Esperança | Fundació Adsis | 
Fundació Àmbit Prevenció |  Fundació Comtal | Fundació Èxit | 
Fundació Intermèdia | Fundació Mercè Fontanilles | Iniciatives 
Solidàries | Insercoop | Inserexit | Salesians Sant Jordi

Entitats participants: 

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



ACTuALITAT DE L’ÀMbIT SOCIAL
El web d’ECAS i els butlletins recullen les novetats de la federació 
(es publiquen 88 notícies al llarg de l’any), de les entitats membres 
(142 notícies) i del conjunt del sector (153 notícies), així com els 
articles d’opinió i les entrevistes o declaracions més destacades 
als mitjans de comunicació (44 notícies).

GAbINET DE pREMSA I COMuNICACIÓ 2.0
A banda de les vuit notes de premsa emeses per ECAS i de les 
propostes de temes plantejades als mitjans, l’Agència gestiona 
nombroses peticions per facilitar informació, valoració i testi-
monis que s’atenen en nom d’ECAS o es deriven a altres entitats 
i experts. També gestiona la presència d’ECAS i DDiPAS a les 
xarxes socials.

SERVEIS DE COMuNICACIÓ A ALTRES ORGANITzACIONS
• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya | Es renova la 
col·laboració anual iniciada el gener de 2012.
• Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya | Es col·labora en 
l’elaboració d’un informe sobre comunicació i disseny inclusius 
(publicació prevista per al 2015).      

COL·LAbORACIONS AMb EL SECTOR
A més de prestar suport i facilitar recursos a les entitats d’ECAS 
i a iniciatives impulsades per elles, com la plataforma PEI’Jove, 
l’Agència col·labora amb altres espais i organitzacions del sector. 
• Shoot4Change | Facilitem la col·laboració d’entitats d’ECAS 
en el projecte sobre pobresa i exclusió social ‘Barcelona 
The Other Side’, realitzat per aquesta ONG formada per perio-
distes i fotodocumentalistes.
• Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació | 
Al desembre l’Agència s’adhereix a la iniciativa impulsada per 
una trentena d’organitzacions de professionals, sindicals i del 
tercer sector i mitjans de comunicació per generar consciència 
social al voltant del dret a la informació i a la comunicació.
• Pobresa Zero (pàg.19)
• Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural (pàg.9)

CINC NOVES ENTITATS FEDERADES
S’adhereixen a la federació cinc noves entitats, a les 
quals agraïm la seva confiança i esperit de col·laboració 
en els projectes d’ECAS.
• Associació Estel Tàpia
• Fundació Eveho
• Fundació IDeA
• Fundació Intermèdia
• Fundació Main

Causen baixa d’ECAS les entitats Afocat, Fundació 
Joan XXIII, Associació Sociocultural La Formiga i AVBC, 
aquesta darrera per fusió amb la Fundació Gentis.

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

> PRESÈNCIA EN ESPAIS 
DE REPRESENTATIVITAT
• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
• Charter de la diversitat
• Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya
• Consell d’Associacions de Barcelona
• Consell de Benestar (Diputació de Barcelona)
• Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya
• Consell General dels Serveis Socials de Catalunya
• Consell Municipal de Benestar (Ajuntament de Barcelona)
• Consell Municipal de les Dones (Ajuntament de Barcelona)
• Consell Nacional de Dones de Catalunya
• DIPLOCAT (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya)
• European Anti Poverty Network (EAPN) – Espanya
• European Social Action Network (ESAN)
• Grup mixt de contractació responsable (Ajuntament de Barcelona)
• Observatori del Tercer Sector
• Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
• Plataforma pel dret a un habitatge digne
• Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
• Pobresa Zero
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Taula de ciutadania i immigració de la Generalitat
• Xarxa d’inserció sociolaboral de Barcelona

Loli Rodríguez, de 
la Fundació Idea, 
durant la presen-
tació de les noves 
entitats d’ECAS a 
l’Assemblea General 
Ordinària del mes 
de juliol.

Les entitats mem-
bres d’ECAS aproven 
la incorporació 
de noves organitza-
cions a la federació 
a l’Assemblea 
General Ordinària 
del mes de juliol.

 >

ACTIVITATS

 >

INSOCAT: COMpARATIVA D’INDICADORS 
SOCIALS A CATALuNyA
Es publiquen dos nous números de l’Informe 
d’indicadors socials a Catalunya en relació 
al context estatal i europeu: un monogràfic 
sobre la situació dels joves (abril) i una 

actualització dels indicadors generals sobre desigualtats 
i pobresa (juliol).

10 anys sumant: InveRtIm peR una 
socIetat més justa
El Departament d’Ensenyament recomana al 
professorat el reportatge produït per l’Agència 
de Comunicació Social el 2013 amb motiu dels 

10 anys d’ECAS com a material pedagògic i el difon a través 
del web de recursos de la Xarxa Telemàtica Educativa de 
Catalunya (XTEC).   

EXpERIèNCIES D’INNOVACIÓ SOCIAL 
pER LA INCLuSIÓ
Es recullen en una publicació les reflexions i 
experiències exposades al seminari ‘Innovació 
social per a la inclusió a la ciutat de Barcelona’ 

(pàg. 9). Inclou les ponències de Josep Maria Miró, director 
de Projectes d’Innovació Social de l’Ajuntament de Barce-
lona, i Jordi Gusi, gerent d’ECAS, així com la quinzena de 
projectes en quatre àmbits: salut, habitatge, inserció socio-
laboral, i educació, cultura i arts.

REpTES DE L’ACCIÓ SOCIAL EN L’ÀMbIT  pENITENCIARI
Com a balanç del cicle ‘Tendint ponts’ (pàg. 8), al març la 
Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal publica un 
informe sobre la situació del tercer sector en temes d’execu-
ció penal a Catalunya.  Inclou una anàlisi del present i el futur 
de les entitats, elements clau a tenir en compte en el moment 
actual i conclusions i propostes de la comissió.

AGÈNCIA DE 
COMUNICACIÓ SOCIAL

PUBLICACIONS I EINES 
PER A L’ACCIÓ SOCIAL

Vegeu visibilitat i presència pública d’ECAS
 a les pàgs. 20 i 21

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



ACTIVITATS, 
REPRESENTATIVITAT

ECAS col·labora amb el 
projecte europeu New 
Answers for New Needs 
amb l’objectiu de donar 
resposta a la nova pobre-

sa a Europa analitzant-ne l’impacte i els perfils, i compar-
tint bones pràctiques i aprenentatges. En el marc d’aquest 
projecte, Marta Olaria, membre de la Vocalia d’Internacio-
nalització de l’Acció Social de la federació, participa a finals 
de març en una trobada al Regne Unit per presentar l’expe-
riència d’ECAS. Al juliol, Teresa Crespo intervé a l’acte de 
cloenda del projecte, celebrat a Barcelona, amb un debat a 
partir de la pregunta ‘Nous pobres, velles praxis?’.

La presidenta d’ECAS 
intervé en una sessió 
sobre ‘Nova pobresa i 
renda mínima d’inserció’ 
en el marc del cicle sobre 

polítiques socials organitzat per la Taula d’entitats del Ter-
cer Sector. Altres sessions compten amb la participació de 
diverses entitats i membres de la Junta Directiva d’ECAS, 
com Ferran Busquets, Joan Uribe i Felisa Pérez.

Un grup de treball coor-
dinat per Sonia Fuertes, 
membre de la Junta 
Directiva d’ECAS, ela-
bora un document sobre 

L’articulació del tercer sector social. Conceptes, funcions 
i reflexions, punt de partida per al procés de deliberació 
conjunta que s’iniciarà el 2015. La feina parteix de la doble 
constatació que el context ha canviat (més enllà de la crisi 
econòmica, s’apunta un canvi de paradigma) i que el sector 
necessita una reflexió analítica, conceptual i, sobretot, fun-
cional. Al grup hi participen membres de Fedaia, Fundació 
Pere Tarrés, MLP, FCVS, FCD, FEPA i Cooperatives d’Inicia-
tiva Social, a més d’altres representants d’ECAS.

Al maig la xarxa de Dones 
Directives i Professionals 
de l’Acció Social (DDiPAS) 
se suma a la iniciativa ‘Ara 
és l’hora’, que vol incidir 

en una reforma horària que adapti els horaris catalans als 
de la major part de països europeus i faciliti mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i professional.

Teresa Crespo participa al 
desembre en un debat sobre 
‘Els efectes de la crisi: més 
solidaritat o més marginació?’ 
en el marc del cicle Recer-

Caixa. També hi intervenen Ismael Blanco (IGOP-UAB), Sebastià 
Sarasa (sociòleg UAB) i Jordi Longàs (Caixa Proinfància).

Sindicats, patronals, col·legis 
professionals i entitats del 
tercer sector fem front comú 
 i signem un acord per impul-
sar la millora de la qualitat de 

la contractació pública de serveis d’atenció a les persones. Xavier 
Puig participa en l’acte, al juliol, com a president de La Confederació.

La federació dóna suport 
a aquesta plataforma 
formada per persones 
i organitzacions preocu-
pades per l’evolució del 

nostre sistema fiscal, cada vegada més regressiu 
i injust, i el model de societat que se’n deriva.  

A l’octubre ECAS se 
suma a la campanya 
‘Tanquem el CIE 
de Barcelona’ adherint-
se al manifest de 

denúncia dels Centres d’Internament d’Estrangers, 
que ja compta amb el suport de dos-cents col·lectius.  

A l’octubre els membres 
de la Vocalia d’Internaci-
onalització d’ECAS Jordi 
Vidal i Irene Kopetz viatgen 
a Brussel·les per assistir a 

l’Assemblea anual de la plataforma European Social Action 
Network (ESAN), de la qual formem part des de l’abril de 
2013.

La directora de l’Agència de 
Comunicació Social d’ECAS, 
Agnès Felis, participa en un 
debat sobre ‘La comunica-
ció, un aliat per a visibilitzar 

la pobresa i l’exclusió social’ organitzat per la Fundació 
Acollida i Esperança, amb la participació també d’Anna 
Roig, cap de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona; 
Joan Serra, cap de societat del diari Ara; i el periodista 
de TV3 Albert Om.

El Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) de 
Barcelona aprova a l’abril la nova composició de la seva 
Comissió Permanent, que compta amb la participació de 
la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, en representació 
de la federació.

La presidenta d’ECAS assisteix al gener a Madrid a una 
sessió de debat de persones expertes en el tercer sector 
a partir de l’Estudio sobre el presente y futuro del Tercer 
Sector Social en un entorno de crisis, elaborat per ESADE, 
l’Obra Social “la Caixa” i PWC.

> pROJECTE EuROpEu  SObRE NOVA pObRESA > CICLE DE DEbATS ‘CATALuNyA SOCIAL’> ARTICuLACIÓ DEL TERCER 
SECTOR SOCIAL

> DDipAS S’ADHEREIX A LA INICIATIVA 
pER LA REFORMA HORÀRIA

> DEbAT SObRE ELS EFECTES DE LA CRISI

> ACORD pER A LA MILLORA DE LA CONTRACTACIÓ 
pÚbLICA AL SECTOR SOCIAL

> ADHESIÓ A LA pLATAFORMA pER uNA 
FISCALITAT JuSTA, AMbIENTAL I SOLIDÀRIA

> ADHESIÓ A LA CAMpANyA ‘TANQuEM EL CIE 
DE bARCELONA’

> ASSEMbLEA ANuAL D’ESAN A bRuSEL·LES

> TAuLA RODONA SObRE COMuNICACIÓ, 
pObRESA I EXCLuSIÓ SOCIAL

> COMISSIÓ pERMANENT DEL CONSELL 
MuNICIpAL DE bENESTAR SOCIAL

> TRObADA D’EXpERTS SObRE EL TERCER 
SECTOR SOCIAL

                                       

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
DEL SECTOR 



DIpuTACIÓ I AJuNTAMENTS

• Vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona, 
   Mercè Conesa
• Directora del Programa d’Inclusió social de l’Àrea 
   d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, 
   Núria Font
• Cap del Departament de l’Àrea de Participació Social 
   de l’Ajuntament de Barcelona, Emi pallàs
• Director de Serveis Generals i Planificació Territorial 
   de l’Ajuntament de Barcelona, Eladi Torres
• Responsables del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social 
   de l’Ajuntament de Tarragona, Sergi Sánchez i Neus 
   Gimeno

Reunió amb Ernest 
Maragall, diputat de NECat 
al Parlament Europeu

Reunió de la Junta 
Directiva d’ECAS amb 
la consellera de Benestar 
Social i Família, Neus 
Munté.

Reunions institucionals, pronunciaments i intervencions públiques per manifestar les nostres preocupacions, 
aportar el coneixement i l’experiència de les entitats i plantejar propostes de millora de les polítiques socials.

incidència política

REuNIONS INSTITuCIONALS  AMb ADMINISTRACIONS, 
pARTITS pOLÍTICS I ALTRES ORGANITzACIONS

ACTIVITATS

COMpAREIXENCES AL pARLAMENT

Març | Compareixença de la Comissió de VIH/SIDA i Exclusió 
Social d’ECAS a la Comissió de Salut del Parlament  en el 
marc de l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH/
SIDA i contra l’estigma relacionat. Intervé Mijail Acosta, coor-
dinador de la comissió.
   
Abril | ECAS defensa davant la Comissió d’Afers Institucionals 
del Parlament que cal simplificar la gestió dels serveis socials 
i dotar els ens locals d’un sistema clar de finançament. 
Hi intervé Teresa Crespo, presidenta d’ECAS.

Juny | Compareixença de la Comissió d’Inserció Sociolaboral 
a la Comissió de benestar, Famílies i Immigració del Parla-
ment per informar sobre la situació dels joves a Catalunya. 
Intervenció de Xavier Orteu, membre de la comissió, a partir 
de l’informe INSOCAT (pàg. 12).

INFORMES I pRONuNCIAMENTS

Empobriment de les famílies
Al maig, la Comissió de Famílies difon un posicionament sobre 
Empobriment i famílies: línies vermelles i mesures urgents, 
que és una crida a la col·laboració urgent de polítics, sindicats 
i empreses contra la pobresa.

propostes sobre RMI
Al juliol, el Grup de treball sobre Renda Mínima d’Inserció 
d’ECAS elabora un document de Noves propostes de les en-
titats d’acció social sobre la RMI amb la participació del Grup 
d’Inclusió de la Taula del Tercer Sector. L’informe inclou refle-
xions sobre el model del programa i la seva gestió i proposa 
mesures urgents a aplicar durant el 2014.

pLE SObRE pObRESA I DESIGuALTATS
 AL pARLAMENT I #OpENpObRESA 

Al març el Parlament celebra un ple monogràfic sobre pobresa 
i desigualtats que prescindeix de la participació de les enti-
tats socials, després que una majoria parlamentària denegui 
la petició formulada al respecte. En resposta a la negativa, 
ICV-EUiA, el PSC i la CUP convoquen les entitats a una reunió 
al mateix Parlament amb el lema #openpobresa i es compro-
meten a traslladar al ple la seva veu, plantejant les recoma-
nacions i demandes exposades en la sessió, que se celebra 
dos dies abans. ECAS hi presenta un document d’aportacions 
treballades en assemblea per les entitats de la federació i la 
presidenta, Teresa Crespo, alerta del perill de cronificació de 
les bosses de pobresa a Catalunya, que afecten gairebé una 
cinquena part de la població. Nombrosos mitjans de comuni-
cació es fan ressò de les propostes de les entitats socials i de 
la reivindicació de dotar de recursos els compromisos adqui-
rits pel Govern.

ALTRES ORGANITzACIONS, ÀMbIT pRIVAT

• Director general d’InfoJobs, Jaume Gurt
• Director general de la Fundació Formació i Treball, 
  Albert Alberich
• Secretari del Patronat de la Fundació CatDEM, 
  Carles del pozo
• Cap d’estudis i programes de la Fundació CatDEM, 
  Martín Aranburu

GENERALITAT DE CATALuNyA

• Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté
• Directora general del Servei d’Ocupació de Catalunya 
   (Departament d’Empresa i Ocupació), Olga Campmany
• Director general d’Economia Social i Cooperativa 
   i Treball Autònom (Departament d’Empresa i Ocupació),
   Xavier López
• Director del Servei Català d’Ocupació, Joan Aregio

Participants a la sessió d’aprovació 
de l’acord nacional sobre VIH/SIDA 
al Parlament de Catalunya.

Xavier Orteu durant la compareixença 
al Parlament de Catalunya.

“No podem acceptar que la 
pobresa acabi sent estructural 
i es digui que no té remei. 
És una qüestió de prioritats”
Teresa Crespo, presidenta d’ECAS

pARLAMENT DE CATALuNyA I pARTITS pOLÍTICS

• Diputada de CiU al Congrés dels Diputats, Meritxell borràs
• Diputada d’ICV-EUiA i presidenta de la Comissió d’Igualtat 
   del Parlament de Catalunya, Marta Ribas
• Diputat de Nova Esquerra Catalana (NECat) al Parlament 
   Europeu, Ernest Maragall
• Presidenta de Dones amb Iniciativa, Cristina bigordà



CAMpANyA pObRESA zERO, 
17 D’OCTubRE
pobresazero.wordpress.com    /PobresaZeroCat

XARXA
DDiPPAS

 >

pREMI ASpÀSIA EN DEFENSA 
DE L’EQuITAT DE GèNERE
La segona edició del premi reconeix la trajec-
tòria professional i docent de Sara Berbel en 
el desenvolupament de l’equitat entre homes 
i dones. També reconeix amb una menció 

especial la lluita per la dignitat i l’empoderament de les dones 
realitzada per Delicia Coronado, directora i docent en diferents 
escoles de poblacions andines del Perú. El guardó, impulsat 
conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector, es lliura al 
març en el transcurs de la 2ª Jornada DDiPAS.

3R DIÀLEG DDIpAS: ‘EQuITAT I QuALITAT DE VIDA: 
NOVA GESTIÓ DEL TEMpS EN LA VIDA QuOTIDIANA’
Juny | Una trentena de professionals d’entitats socials debaten 
sobre els avantatges i els inconvenients d’adaptar els horaris 
catalans als de la major part de països europeus, els efectes 
que podria tenir sobre l’equitat de gènere i la conciliació, i la 
seva aplicació al tercer sector social.

 > MOBILITZACIÓ 
I SENSIBILITZACIÓ

El Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa ens mobi-
litzem per tercer any consecutiu juntament amb diversos espais 
de l’àmbit social i de la cooperació en el marc de la plataforma 
Pobresa Zero. Amb el lema ‘Una fiscalitat injusta ens empo-
breix’ reclamem un nou sistema fiscal just i progressiu capaç de 
combatre la pobresa i les desigualtats, així com de sostenir l’Estat 
del benestar que volem. En una acció simbòlica davant l’Agència 
Tributària de Barcelona posem la primera pedra d’aquest nou sis-
tema fiscal i fem públic el manifest de la campanya, que denuncia 
el cicle esgotat de desregularització dels mercats, desinversió en 
polítiques socials i erosió dels drets socials i laborals. El docu-
ment marc, que inclou una quarantena de propostes per incre-
mentar la capacitat recaptatòria de les administracions públiques, 
es presenta en una sèrie de reunions prèvies al 17 d’octubre a les 
forces polítiques presents al Parlament i al Govern de la Generalitat. 

La plataforma Pobresa Zero aplega més de 4.200 organitzacions, 
fonamentalment entitats agrupades en les grans federacions 
del sector —Taula d’entitats del Tercer Sector Social 
i  Lafede.cat —, però també col·legis professionals com el de 
Treball Social i el d’Educadores i Educadors Socials, i altres 
entitats que s’hi adhereixen a títol individual. 

‘uNA FISCALITAT INJuSTA ENS EMpObREIX’, 
extracte del Manifest

“[...] La gestió de la crisi ha agreujat les desigualtats i ha 
reduït les oportunitats dels més febles. En buscar l’equilibri 
pressupostari a través de la disminució de la despesa en 
lloc de l’increment dels ingressos, els governs estatal 
i català supediten els drets i el benestar de la població als 
interessos dels mercats i del capital. Centrar les políti-
ques públiques en les variables econòmiques en lloc de 
fer-ho en les persones suposa un incompliment de la seva 
responsabilitat com a garants d’una vida digna per a tota 
la població, i demostra manca de compromís amb la lluita 
per l’equitat i nul·la visió de futur, ja que el cost de no 
invertir en polítiques socials és molt superior a mitjà i llarg 
termini. El que necessitem és una fiscalitat justa, amb un 
sistema tributari i una despesa pública que redistribueixin 
la riquesa i combatin les desigualtats, tot invertint en els 
serveis públics, la protecció social i la promoció de l’ocupa-
ció digna amb la finalitat última de lluitar contra la pobresa 
i l’exclusió, i garantir la justícia i la cohesió socials dels 
nostres barris, pobles i ciutats.”

Sara Berbel rep 
el Premi ASPÀSIA 
en la seva segona 
edició.

Fabian Mohedano, 

Elena Sintes, Sara 

Berbel i Inmaculada 

Pinar durant l’espai 

de diàleg.

Membres de la Junta 

de Govern presenten 

el document de 

propostes a la diputada 

d’ICV-EUiA Marta Ribas 

i a la presidenta 

de Dones amb Iniciativa, 

Cristina Bigordà.
JORNADA: ‘(DES)IGuALTAT DE GèNERE: 
CAp A ON VA EuROpA?’
Març | Taula de diàleg sobre els drets de les dones en els àmbits 
laboral, sexual i reproductiu. La jornada coincideix amb el segon 
aniversari de la xarxa i hi participen una vuitantena de persones.

Taula de debat sobre 

‘Els drets de les 

dones: estratègies 

per avançar’ a la 2a 

Jornada DDiPAS.

pROpOSTES pER A LES ELECCIONS EuROpEES
La xarxa elabora un document de propostes per a les eleccions 
europees del mes de maig amb el títol Equitat de gènere, la 
gran assignatura pendent. El document es fa arribar als partits 
polítics amb representació parlamentària, a la Generalitat, a les 
administracions locals i a les organitzacions del tercer sector.
Les propostes s’estructuren en tres eixos:
• Dret a un treball digne i en condicions d’igualtat
• Dret a la salut sexual i reproductiva i a l’autonomia sexual
• Dret a una vida digna en condicions d’equitat i sense discriminacions

Renovació de la Junta de Govern
Al juny, durant l’Assemblea de membres de DDiPAS, 
s’avala per unanimitat la renovació de la Junta de Govern 
de DDiPAS, formada per: Fina Rubio, presidenta | Sonia 
Fuertes, vicepresidenta | Gemma Altell, secretària | 
Àstrid Domènech  | Esther Juan  | Montse Franch  | 
Núria Valls  | Sara Berbel | Teresa Crespo. 

Al llarg de 2014 també hi participen Núria Tresserras 
i Rosa Castro. 

ACTIVITATS, 
INCIDÈNCIA POLÍTICA



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 mar-
xa una Renda Garantida Ciutadana, tal com preveu l’article 24.3 
de l’Estatut de Catalunya. Al gener, la comissió de control de la 
ILP al Parlament valida les 121.191 signatures presentades l’oc-
tubre de 2013. Cap dels grups parlamentaris presenta esmenes 
a la ILP i el Parlament dóna llum verda a la seva tramitació a 
finals de març. El projecte de llei continua la tramitació a través 
de la Comissió de Benestar Social, Família i Immigració del 
Parlament, que haurà d’aprovar un dictamen per sotmetre’l 
a votació definitiva al ple. A petició de la comissió, al juliol s’ini-
cia una roda de més de 80 compareixences de representants 
de les organitzacions, plataformes i entitats que donen suport 
a la ILP. El procés es prolonga fins al punt de desvirtuar la seva 
tramitació per la via d’urgència.

Els promotors
La ILP compta amb el suport de més d’un centenar d’organitza-
cions, plataformes i entitats cíviques i socials, entre elles ECAS. 
S’hi adhereixen 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.

CRIDA CONTRA L’AbSTENCIÓ 
A LES ELECCIONS EuROpEES
L’ Agència de Comunicació Social participa el mes de maig en 
una acció massiva a les xarxes socials amb l’objectiu d’alertar la 
població sobre l’impacte de l’abstenció a les eleccions al Parla-
ment Europeu. Forma part de la jornada col·laborativa 
#DaTactic2, simultània a Barcelona i Madrid, i en menys d’una hora 
el hashtag #OccupyEP2014 es converteix en trending topic 
a Twitter.

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 fede-
ració, 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 
digitals infoACCIONS (per a les entitats membres d’ECAS) 
i info ACCIÓ SOCIAL (per a la difusió externa, amb més de 
mil destinataris), dos monogràfics info ASSEMBLEA i dues 
circulars info PRESIDÈNCIA per als socis. Els butlletins 
quinzenals recullen el més destacat del que es publica a la 
pàgina web; el 2014 s’hi publiquen un total de 427 notícies, 
de les quals 88 són relatives a la federació.

ACTIVITAT ALS CANALS 2.0
A Twitter, ECAS (@ecasacciosocial) publica 1.034 tuits durant 
el 2014 i assoleix la xifra de 2.580 seguidors, un 48% més que 
l’any anterior. La xarxa de Dones Directives i Professionals de 
l’Acció Social (@donesdirectives) publica 504 tuits i és seguida 
per 318 persones. La pàgina d’ECAS a Facebook suma 
1.149 seguidors.

pREMI A uN REpORTATGE D’EL pERIÓDICO
El reportatge ‘En la trinxera social’, del periodista Toni Sust, 
és guardonat amb un dels Premis del Consell Municipal de 
Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. A l’article, 
publicat a El Periódico de Catalunya, cinc persones en situació 
de vulnerabilitat relaten la seva lluita per una vida digna amb 
el suport de diferents entitats d’ECAS. Els testimonis es van 
facilitar a través de l’Agència de Comunicació Social.

VISIBILITAT 
I PRESÈNCIA PÚBLICA

 >

La periodista Mònica 
Terribas entrevista 
Teresa Crespo, 
presidenta d’ECAS, 
en relació al ple sobre 
pobresa al Parlament.

El periodista Toni 
Sust en l’acte d’en-
trega dels Premis 
del Consell Municipal 
de Benestar Social 
de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula 
d’entitats del Tercer 
Sector, i Teresa Crespo 
a Els Matins de TV3 
amb motiu de la cam-
panya de Pobresa Zero 
‘Una fiscalitat injusta 
ens empobreix’.

pRONuNCIAMENTS I CREACIÓ D’OpINIÓ
Al llarg de l’any s’emeten set notes de premsa, es publiquen 
19 articles d’opinió en premsa, s’atenen nombroses peticions 
de valoració de diferents qüestions i es manté la col·laboració 
amb el portal Social.cat, iniciada fa quatre anys. Les princi-
pals notes de premsa de posicionament fan referència a les 
dues edicions de l’informe INSOCAT, el ple del Parlament 
sobre pobresa i la sessió prèvia #openpobresa (pàg. 17). 

ACTIVITATS, 
INCIDÈNCIA POLÍTICA

ECAS ALS MITJANS DE COMuNICACIÓ
La tasca de difusió es tradueix en un total de 154 aparicions als mitjans de comunicació, 
principalment en premsa i en relació a la pobresa. Els mitjans amb més presència d’ECAS 
són El Periódico de Catalunya en premsa, Televisió de Catalunya en televisió, La Xarxa 
en ràdio i el portal Social.cat a internet. Per gènere periodístic, el gruix dels impactes 
correspon a notícies, cròniques o reportatges, en un 32% dels casos amb declaracions 
de portaveus de la federació. Els articles d’opinió, les entrevistes i les intervencions 
en tertúlies representen una quarta part del total d’impactes.

Aparicions 
segons temàtica

Pobresa | Ple al Parlament 
i #openpobresa

Pobresa Zero | Dia internacional 
per a  l’eradicació 
de la pobresa

INSOCAT | Actualització 
d’indicadors socials

Desigualtats i violència | Diàleg 
amb Desmond Tutu

INSOCAT | Monogràfic joves

Equitat de gènere | Premi 
ASPÀSIA

Procés sobiranista

Renda Mínima d’Inserció

Altres (polítiques socials, Estat 
de Benestar, retallades, inserció 
laboral, dependència, pobresa 
energètica...)

26% 27%

16%

13%
7%

4%
2%

2%
3%

Aparicions segons 
tipus de mitjà

7%

50%

20%

10%

13%

Premsa

Internet

Ràdio

Televisió

Agències notícies



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 aproxi-
madament, en sessions de dues hores de durada. A continuació s’enumeren tots els membres que n’han format 
part al llarg de 2014, indicant el període en el cas que no ho hagin estat durant tot l’any.

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.

Teresa Crespo
(Associació Ventijol)
Presidenta i Vocalia de Pobresa

Rosa Balaguer
(Casal dels Infants per l’acció 
social als barris)
Vicepresidenta i Vocalia 
d’Incidència política

Xavier Puig 
(CEPS Projectes Socials)
Vicepresident

Sonia Fuertes 
(Fundació Salut i Comunitat)
Secretària 

Domènec Domènech
(Fundació Mercè Fontanilles)
Tresorer

Amparo Porcel
(Intress)

Carme Méndez
(Fundació Secretariat Gitano)

Felisa Pérez 
(Associació Benestar 
i Desenvolupament)

Ferran Busquets
(Arrels Fundació)

Fina Rubio 
(Fundació Surt)
Vocalia de Gènere / DDiPAS  

Francesc Xavier Rodríguez
(Vincle, Associació per 
la Recerca i l’Acció Social)

Gema Sánchez 
gener-novembre
(Associació Accem)

Joan Josep Izquierdo
(Fundació En Xarxa)

J. Manuel Lecha
(Sant Joan de Déu Serveis 
Socials Barcelona)

Jordi Picas
(Suara Cooperativa) 

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

Llorenç Gonzàlez
(Associació Iniciatives 
Solidàries)

Lluís Pérez
(Fundació Els Tres Turons) 

Montse Tohà
(Fundació IReS)

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

EQuIp 
TèCNIC

Administració 
i Projectes
Irene Cañellas

Agència de 
Comunicació 
Social

Direcció
Agnès Felis

Redacció
Georgina Marín

Gerència
Jordi Gusi

També han 
format part de 
l’equip tècnic 
d’ECAS com a 
estudiants en 
pràctiques: 
Blanca Cegarra 
i Lucia Ortin.

ESpAIS 
DE TREbALL

Renda Mínima
d’Inserció

Articulació del 
tercer sector

GRupS 
DE TREbALL

Tarragona

COMISSIONS
TERRITORIALS

Incidència 
política

Gènere / DDiPAS

Pobresa

Internacionalització 
de l’acció social

VOCALIES, 
JuNTA DIRECTIVA

Penitenciari i
execució penal

VIH/SIDA 

i exclusió social

Migracions

Inserció
sociolaboral

Famílies

COMISSIONS
D’ÀMbIT



>  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

>  INTERNACIONALITzACIÓ DE L’ACCIÓ SOCIAL

Esmeralda Almazan (Intress), Francesca Maria Errico (Insercoop), 
Griselda Rosell (Femarec), Inma Marin (Servei Solidari), Irene 
Kopetz (Plataforma Educativa), Jose Alonso (Èxit), Josep Vidal 
(Plataforma Educativa), Laia Pajuelo (JIS), Laura Masferrer (SER.
GI), Mar Camarassa (Surt), Marta Olaria (Arrels), Montse Ros 
(Probens), Núria Francolí (Surt), Raul Martinez (Cepaim), Rita 
Grané (Punt de Referència), Teresa Suarez (Intress), Xavier Orteu 
(Insercoop), Xavier Puig (CEPS Projectes Socials).

>  pObRESA

Ferran Busquets (Arrels Fundació), Genís Giner (Surt), Joan Uribe 
(Sant Joan de Déu Serveis Socials), Jordi Foix (Els Tres Turons), 
Raúl Martínez (Cepaim), Salvador Busquets (expert independent), 
Teresa Crespo (Ventijol).

Les vocalies de Gènere i Incidència política
les formen les persones que s’indiquen a la pàg. 23.

XARXES I ALIANCES EXTERNES

Acord Ciutadà per una barcelona Inclusiva
Teresa Crespo (Ventijol)

Charter per la Diversitat
Teresa Crespo (Ventijol)

Consell d’Associacions de barcelona (CAb)
Domènec Domènech (Mercè Fontanilles)

Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 
Enric Canet (Casal dels Infants)

Consell de benestar (Diputació de barcelona)
Teresa Crespo (Ventijol)

Consell General dels Serveis Socials de Catalunya
Teresa Crespo (Ventijol)

Consell Municipal de les Dones (Ajuntament de barcelona)
Gemma Altell (DDiPAS, Salut i Comunitat)

Consell Municipal de benestar (Ajuntament de  barcelona)
Teresa Crespo (Ventijol)

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

EApN – Espanya
Xavier Puig (CEPS Projectes Socials)

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

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

La Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya
Xavier Puig (CEPS Projectes Socials), president i membre de la 
Comissió d’Acció Social; Eulàlia Gorg (CEPS Projectes Socials), 
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
Jordi Foix (Tres Turons)

pobresa zero
Agnès Felis (Agència de Comunicació Social d’ECAS) 
Teresa Crespo (Ventijol) 

Taula de ciutadania i immigració (Generalitat de Catalunya)
Montserrat Feu (Atlàntida)

Xarxa d’inserció sociolaboral (Ajuntament de barcelona)
Jordi Gusi (ECAS)

Xarxa pel Dret a la Informació i la Comunicació
Agnès Felis (Agència de Comunicació Social d’ECAS)

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 
(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)

COMISSIONS D’ÀMbIT

> INSERCIÓ SOCIOLAbORAL

Esther Sancho (Femarec, comissió gestora), Fran Viedma (Sale-
sians Sant Jordi, comissió gestora), Jose Alonso (Èxit, comissió 
gestora) , Daniel Sáez (Adsis, comissió gestora), Ana Marín (Com-
tal), Anna Nouguet (Oscobe), Bea Caballé (Casal l’Amic), Carmen 
Laorden (“in via”), Cristina Sanclemente (Àmbit Prevenció), Elena 
Álvarez (Cepaim), Elena López (Acollida i Esperança | Mansol), 
Enric Massana (Tres Turons), Esther Adrover (Gentis), Esther Roch  
(Marianao), Eva Fontelles (Iniciatives Solidàries), Felisa Pérez 
(ABD), Gemma Vallès (Xarxa Gedi), Joan Prat (Escola Pia Acció 
Social), Laia Rosich (El Safareig), Maribel Flores (Plataforma Edu-
cativa), Montse Franch (Intress), Nati Gordo (“in via”), Neus Palos 
(ACIDH), Nines García (Col·lectiu de Cultura Popular), Núria Antón 
(El Llindar), Núria Canadell (Cerc@), Núria Pallí (Escola Pia 
Acció Social), 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 (Intermèdia), Susanna 
Trenchs (Centre Esclat Bellvitge), Xavier Orteu (Insercoop), Xavier 
Villarejo (Ared), Yolanda Rey (Probens).

> MIGRACIONS

Anna Solà (La Formiga), Arantxa Griñón (La Formiga), Bru Pellisa 
(SER.GI), Ferran Rofín (Comtal), Inma Marín (Servei Solidari), 
Ismael Clavero (ABD), Laura Torres (EICA), Marta Bàrbara (Punt 
de Referència), Montserrat Feu (Atlàntida), Paolo Leotti (ACI-
SI), Raul Martinez (Cepaim i ACISI), Rosa Mari Martín (Akwaba), 
Rossend Fernandez (Salut i Família), Saray Bazaga (Surt), Sergi 
Gabernet (Mercè Fontanilles), Laura Guijarro (ACCEM), Albert 
Parés (Noves Vies), Jordi Ferrer (Probens), Isabel López (La Salut 
Alta), Domènec Domènech (Mercè Fontanilles), Llorenç González 
(Iniciatives Solidàries).

>  PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL

Ana Vega (Marianao), Domènec Domènech (Mercè Fontanilles), 
Esther Borrego (Acollida i Esperança), Francesca Spanò (Salut 
i Comunitat), Gemma Font (Cedre), Isabel Alonso (Lligam), M. 
Elena Alfaro (Ared), Meritxell Alcaraz (Alba), Meritxell Campmajó 
(Intress), Meritxell Collado (Mercè Fontanilles), Montse Zahonero 
(FAS), Pilar Murillo (Fundació IReS), Raquel Felicó (Ared), Sara 
Martínez (FAS), Sonia Fuertes (Salut i Comunitat), Teresa Crespo 
(Ventijol), Xavi Loza (La Vinya).

MEMBRES DELS 
ESPAIS DE TREBALL

 >

> FAMÍLIES

Anna Suñer (Plataforma Educativa, coordinadora), Eva Ezcurra 
(Ventijol), Ignasi Escudero (La Vinya), Lita Álvarez (Quatre Vents), 
M. Àngels Martínez de Castilla (Salut i Família), M. Pau Martínez 
(Salesians Sant Jordi), Marta Galligó (Intress), Nausica Castelló (ABD).

>  VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL
 
Mijail Acosta (Acollida i Esperança, coordinador), 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 Fon-
tanilles), Jordi Pasquina (Cal Salvador), Jordi Usurriaga (Acollida i 
Esperança), Laia Pérez (Càritas Sabadell), Laura Martínez (Acollida 
i Esperança), Llum Polo (Àmbit Prevenció), Manoli Garcia (Llar de 
Pau), Paloma Aragüe (Centre Terrades), Pilar Bara (Centre Terra-
des), Pilar Serra (Cal Salvador), Raül Gimeno (Antisida de Lleida), 
Tere Bermúdez (Càritas Diocesana de Barcelona).

COMISSIONS TERRITORIALS

>  TARRAGONA

Vivian Cano (Cooperativa Cerc@ i Casal l’Amic, coordinadora), Joan 
Josep Izquierdo (En Xarxa), Albert Roig (Actua), Josep Gisbert 
(Cooperativa Entra), Lluís F. Suarez (Ceps Projectes Socials), Maite 
Fortuny (Intermèdia), Marta Álvarez (Salut i Comunitat).

GRupS DE TREbALL

>  RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

Araceli Cárdenas (FCVS), Carme Blanchart (ECOM), Carme Gargallo 
(Càritas Diocesana de Barcelona), Enric Ollé (FATEC), Esther Juan 
(Creu Roja), Esther Sancho (Femarec), Fran Rojas (IReS), Joan Prat 
(Escola Pia Acció Social), Jordi Foix (Els Tres Turons), Josep Casanovas 
(Càritas Diocesana de Barcelona), Juan Manuel Martín (Casal dels 
Infants), Lluís Toledano (Taula d’entitats del Tercer Sector), 
M. Cruz Andreu (FCVS), Maite Murria (Creu Roja), Marc Carbonell 
(Suara), Maria Enciso (ONCE), Marisa Grau (Insercoop), Marta 
Garcia (Els Tres Turons), Mercè Darnell (Càritas Diocesana de 
Barcelona)Mercè Garet (Punt Referència), Natàlia Méndez (Arrels 
/ Sant Ignasi), Nati Gordo (“in via”), Núria Argilaga (Femarec), Oriol 
Escofet (Secretariat Gitano), Oscar Barbero (Creu Roja), Rosa 
Balaguer (Casal dels Infants), Rosa Romeu (FCE), Sergi Pascual 
(IReS), Sonia Moragrera (Surt), Teresa Crespo (Ventijol), Xavi 
Villarejo (Ared), Xavier Orteu (Insercoop).



informe econòmic

TOTAL INGRESSOS

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

SUPERÀVIT (romanent)

249.016,52

55.256,00
109.136,30

12.952,53
14.840,00
25.000,00

1.078,00
30.727,87

25,82

4.171,03

DESPESES

TOTAL DESPESES

Despeses de personal
Serveis professionals
Subcontractacions
Quotes associatives
Lloguer
Subministraments
Serveis bancaris
Altres despeses
Regularització prorrata IVA

196.346,98

155.026,01

26.118,53

128.907,48

41.302.97

41.320,97

pASSIu

PATRIMONI NET

FONS PROPIS

Excedents exercicis anteriors
Excedents exercici

Subvencions rebudes

PASSIU CORRENT

Creditors comercials i altres deutes a pagar

Proveïdors
Altres deutes amb les admistracions 
públiques

periodificacions

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

INGRESSOS 

244.845,49

139.341,57
10.855,07
40.895,63
19.245,06
10.425,24
10.278,67

2.663,98
12.823,72
-1.683,45

170.906,03

160.906,33

156.735,00
4.171,03

10.000,00

25.440,95

25.440,95

16.052,57

5.256,15

4.132,23

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 pro-
jectes d’ECAS de lluita contra la pobresa i a l’Agència de 
Comunicació Social.
• Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, conveni 
triennal (signat el 2012), 21.636,30 euros per a la promoció 
d’aliances entre entitats socials.
• Direcció General d’Immigració, subvenció de 2.500 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 1.078 euros per 
als projectes de la xarxa de Dones Directives i Professionals 
de l’Acció Social (DDiPAS) de visibilització de les dones en 
l’àmbit professional del Tercer Sector.

DEpARTAMENT D’EMpRESA I OCupACIÓ

• Contractació per valor de 10.000 euros per a l’elaboració 
d’un informe sobre les relacions público-privades en l’àmbit 
de la inserció laboral.

ACORDS, CONVENIS
I COL.LABORACIONS

TOTAL ACTIU TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU196.346,98 196.346,98

AJuNTAMENT DE bARCELONA

• Igualtat, subvenció de 2.340 euros per a l’organització de 
la jornada i diàleg anual de la xarxa DDiPAS.
• participació i associacionisme, subvenció de 2.500 euros 
per a la promoció del teixit associatiu a la ciutat.
• Innovació social, subvenció de 10.000 euros per a l’orga-
nització d’un seminari sobre ‘Innovació social per la inclusió 
a la ciutat de Barcelona’. 

DIpuTACIÓ DE bARCELONA

• Atenció a les persones, conveni anual dotat amb 10.000 
euros per a la promoció d’aliances entre administracions 
i entitats socials en l’àmbit local.
• Igualtat i ciutadania, subvenció de 2.952,53 euros per 
a l’activitat de la xarxa DDiPAS.

FuNDACIÓ bANCÀRIA “LA CAIXA”

• Col·labora amb 5.000 euros en la publicació del llibre 
Reinventar-se com a aposta de futur.
• Finança amb 30.000 euros el programa ‘Empoderem per 
transformar’.
• Cedeix espais al Palau Macaya per a la celebració de 
diverses activitats.



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

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

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

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

Centre 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

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’au-
tonomia 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

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

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

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

entitats associades

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

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 a 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       

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

Associació Estel Tàpia
Inserció sociolaboral de l’usuari a través d’un 
procés formatiu i un itinerari inclusiu per 
integrar-se al Centre Especial de Treball.
www.esteltapia.org

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 

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 

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

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

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

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



Fundació Intermèdia 
Acció social per a la millora de l’ocupació, 
especialment dels grups i persones que es 
troben en situacions de major vulnerabilitat. 
www.fundaciointermedia.org

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

Fundació 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 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 Idea
Promoció i atenció d’infants, adolescents 
i joves en situació d’exclusió social o en risc 
de patir-ne.
www.fundacioidea.net

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 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

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 suport a la seva 
identitat cultural.
www.gitanos.org

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

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 de persones empobrides i exclo-
ses: intervenció socioeducativa 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

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, educació 
de carrer, dinamització comunitària.
www.reir.cat

Salesians Sant Jordi
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 Main 
Acompanyament i atenció educativa, social, 
psicològica i terapèutica a infants, adoles-
cents i famílies en situació de vulnerabilitat 
social i personal.
www.fundaciomain.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 Mercè Fontanilles 
Atenció a les persones per la seva incorpora-
ció social, d’acord amb les seves necessitats
i amb la capacitat integradora de la comunitat. 
www.sinergia.org

Fundació Eveho
Atenció integral, promoció, acompanya-
ment i educació d’infants, adolescents i 
joves en situació d’exclusió social o en risc.
 www.fundacioeveho.net

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
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
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