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 > Des de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barce-
lona felicitem el compromís i l’activitat d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social per fer de la cohesió social una oportunitat 
per construir una ciutadania més plena. 

ECAS demostra un any més la capacitat del tercer sector 
d’aportar valor social des de la reflexió, el diàleg, l’apre-
nentatge col·laboratiu i l’acció solidària amb les persones 
més vulnerables. 

El compromís de les administracions i del tercer sector 
per fer front a la pobresa i l’exclusió en un moment de crisi 
econòmica, nous riscos i desigualtats, s’ha de traduir en 
models de cooperació més forts que ens permetin avançar 
en eficàcia, eficiència i corresponsabilitat, i que esdevinguin 
un estímul per a la creativitat i la innovació.  

Amb aquesta finalitat, des de l’Àrea de Benestar Social 
de la Diputació de Barcelona mantenim una col·laboració 
activa amb ECAS per fer del món local un espai d’oportu-
nitats d’inclusió i de treball per un model social més just 
i equitatiu. Aquesta col·laboració, iniciada l’any passat 
mitjançant el suport i la participació en el Congrés Treball i 
Ciutadania, ha tingut continuïtat el 2010 gràcies a l’espai de 
debat generat i a la seva plasmació en els Quaderns Treball 
i Ciutadania, que han vehiculat noves reflexions entorn del 
present i el futur del nostre estat del benestar. 

Des de l’Àrea de Benestar Social hem volgut acostar aquest 
debat als serveis socials locals, perquè són una peça clau  
de l’estat del benestar i pel seu paper de creació de xarxes de 
proximitat amb un fort component inclusiu i cohesionador. 
També hem treballat aquest any 2010 en l’elaboració d’una 
guia per als serveis socials municipals que permeti donar 
a conèixer les vuitanta entitats membres d’ECAS, que estan 
fent una acció significativa de sensibilització, atenció i su-
port a les persones en situació d’exclusió social. Pretenem 
afavorir així sinergies entre administracions locals i tercer 
sector amb les quals avançar en comunitats més inclusives, 
així com oferir una atenció a la ciutadania més coordinada, 
integral i, sobretot, amb major impacte en el seu benestar.

Confiem, doncs, que aquest treball en xarxa ens permetrà 
avançar col·lectivament. 

Montserrat Ballarín Espuña
Presidenta delegada de l’Àrea de Benestar 
Social de la Diputació de Barcelona 

Vivim moments difícils. La crisi afecta de ple moltes  
famílies del nostre país. Ha crescut l’atur, la desigualtat 
social augmenta i moltes persones cauen en l’exclusió 
social. Per això, avui més que mai no podem fer ni un pas 
enrere en polítiques socials. L’estat del benestar que hem 
construït amb l’esforç de tots pot estar en perill, igual com 
els avenços fets en protecció social, en cohesió i en igual-
tat d’oportunitats.

El tercer sector ha estat sempre al costat de la gent amb 
necessitats socials i ha aportat els valors de proximitat 
i solidaritat per ajudar a donar més qualitat de vida i un 
futur més digne a les persones que pateixen. Per això, des 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania hem volgut 
treballar juntament amb el tercer sector, aprofitant la seva 
experiència en el tracte amb les persones per fer possible 
una societat més justa. 

El fet que Catalunya no hagi tingut estructures d’estat ha 
fet que les seves entitats socials s’hagin hagut d’espavilar 
per crear sistemes de suport i atenció a les persones; i, 
aquí, cal reconèixer l’important tasca que han fet les agru-
pacions de familiars de persones amb necessitats socials 
al nostre país.

 > Per tot això, com a consellera he volgut mantenir i reforçar 
el treball amb el tercer sector. I, particularment, amb ECAS 
(Entitats Catalanes d’Acció Social), una federació d’enti-
tats que neix l’any 2003 i que s’ha convertit en un agent de 
referència dins el tercer sector social català. Així, hem fet 
possible el Pla de suport al tercer sector, hem incrementat 
els recursos per a entitats socials i hem seguit reclamant 
a l’Estat espanyol que els impostos que els catalans i les 
catalanes volen dedicar a l’acció social es destinin a entitats 
del nostre país. 

Ara ens toca seguir. Continuar amb el bon treball endegat du-
rant aquest temps i avançar en la coordinació entre Adminis-
tració pública i tercer sector. Junts hem fet possible l’avenç 
dels drets socials al nostre país i junts hem de seguir bastint 
l’estat del benestar que volem.

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
(2006-2010)
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Ens retrobem de nou en aquest espai a través del qual, anual-
ment, us informem de les activitats realitzades per ECAS i us 
fem partícips de la tasca col·lectiva que duem a terme gràcies 
a la participació dels membres de la federació. L’equip direc-
tiu escollit pels associats ens trobem actualment a l’equador 
del nostre mandat, i aquesta situació ens permet tenir la 
perspectiva del temps transcorregut i, alhora, la visió del 
camí que ens queda per recórrer, de tot allò que encara no 
hem assumit i ens proposem fer en el període que ens resta. 
Veure plasmat en paper el que ja s’ha acomplert és gratificant 
i ajuda a ser més conscient del que tenim per endavant.
A l’inici del mandat volíem una major maduresa en el desen-
volupament d’ECAS, que la societat ens conegués millor per  
ser un referent en el camp de l’acció social, i que la nostra 
lluita al costat de les entitats que treballen per superar les 
dificultats que moltes persones pateixen fos, davant la crisi 
que tot just començava, més decidida que mai. Pensàvem que 
donant suport a les nostres entitats, creant espais d’inter-
canvi i de formació, podríem generar sinergies positives per 
enfortir la resposta del sector, tan necessària i peremptòria.

No cal dir que hem estat treballant en aquesta línia, i ha estat 
una etapa intensa amb molts projectes i iniciatives que, en 
aquesta Memòria, resumim per  proporcionar-vos una mirada 
sintètica del què ha estat el 2010. A banda de fer-vos encara 
més partícips del que, plegats, fem des d’ECAS, vull aprofitar 
aquestes pàgines per destacar algunes de les vivències que 
resten en el meu record un cop finalitzat l’any.
ECAS ha crescut, s’ha estructurat i ha aconseguit una major 
cohesió. S’hi han incorporat noves entitats, hem aconseguit 
crear un petit nucli d’entitats a Girona i a Tarragona que 
actuen de forma territorialitzada i comptem amb un delegat 
a la Junta directiva per facilitar el transvasament de coneixe-
ments, experiències i projectes amb major proximitat entre 
les entitats.
Amb la creació de les vocalies, al 2010 s’ha avançat en la de-
finició d’una nova organització interna que permet una major 
representativitat i una millor distribució de competències 

entre els membres de la Junta directiva. Cadascun dels coordi-
nadors de les vocalies ha assumit la responsabilitat de vetllar 
pel seguiment i l’impuls de la feina en la matèria corresponent. 
El model ha estat enriquidor, i considero que tot just hem 
iniciat un procés més participatiu que cal continuar enfortint, 
fomentant una progressiva corresponsabilitat en la gestió de la 
federació.
ECAS ha treballat especialment a través d’algunes comissions, 
com ara la d’Inserció Sociolaboral, que ha liderat el desenvolu-
pament d’una metodologia de treball amb joves aturats des del 
disseny fins a la implementació en diverses entitats. La Comis-
sió d’Immigració, per la seva banda, ha treballat al voltant de 
la Llei d’acollida i ha comptat amb la col·laboració del secretari 
d’Immigració en alguna de les seves reunions. Des de la Co-
missió de Famílies s’ha generat un discurs comú que, a través 
de diferents articles publicats als mitjans de comunicació, ha 
fet palesa la difícil situació actual de moltes famílies afectades 
per la crisi. La lluita per la igualtat entre homes i dones s’ha 
plasmat també en articles i, a nivell intern, la Comissió de  
Gènere ha establert —juntament amb la vocalia que assumeix 
el tema a la Junta directiva— una sèrie de criteris per a la  
incorporació de la perspectiva de gènere en la nostra organitza-
ció. Finalment, la Comissió d’Àmbit Penitenciari ha esdevingut 
un referent clau com a interlocutor amb l’Administració, amb la 
qual ha celebrat sessions de treball i de reflexió per definir els 
espais de participació i col·laboració.
A través de totes elles —incloses les territorials de Girona i 
Tarragona— s’han treballat els actes de lluita contra la pobresa 
i, especialment, les propostes que amb motiu de les eleccions 
al Parlament de Catalunya hem fet arribar als partits polítics. 
Partint d’una crítica constructiva i d’un marc de diàleg que 
volem que sigui permanent, coincidint amb la precampanya 
electoral vam concretar una vintena de mesures específiques 
dels nostres àmbits d’actuació, orientades a millorar els ser-
veis i l’atenció a les persones.
El 2010 ha estat també un any de reconeixement: hem rebut el 
Premi Catalunya Acció Social Tercer Sector, atorgat pel Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat. 
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 > Ha estat un motiu d’alegria i, alhora, un impuls per emprendre 
noves accions que contribueixin a aconseguir una societat més 
cohesionada i equitativa. Com ja vaig dir en el seu moment, el 
guardó l’hem aconseguit gràcies a la col·laboració i el treball 
de les entitats que componen ECAS i, per tant, totes l’hauríem 
de sentir com quelcom merescut i guanyat amb la suma d’es-
forços. La dotació econòmica la destinarem  a definir i construir 
conceptualment el proper congrés de la federació, que volem 
celebrar el 2010 amb el mateix èxit —o més, si és possible— 
que el primer, realitzat l’any 2009. 
La nostra trajectòria ha assolit seguretat de manera progres-
siva gràcies al suport de les diferents administracions públi-
ques, amb les quals hem signat convenis que ens han permès 
disposar de recursos per dur a terme els nostres programes 
i activitats de formació, participació i sensibilització. Confiem 
que, malgrat la situació de crisi que estem vivint, l’any 2011 
continuarem comptant amb els fons necessaris per tirar en-
davant el projecte que, entre tots, estem construint. Agraïm a 
totes les institucions que durant el 2010 ens han donat suport 
la confiança que han dipositat en nosaltres i la seva contribució 
al projecte comú.
En aquest sentit, el nou projecte formatiu bianual endegat 
ara fa uns mesos mitjançant un acord amb el Departament 
de Treball, denominat 3Creix.cat, ha començat ja a donar els 
seus fruits i ens permetrà continuar impulsant accions per a 
la millora de la capacitació dels directius i responsables de 
les entitats socials, així com enfortir les estratègies per crear 
noves aliances que cohesionin el sector.
Desitjo que la lectura d’aquesta Memòria us ajudi a conèixer 
millor la realitat i la feina d’ECAS, i us convido a fer-nos arribar 
els vostres suggeriments i propostes per continuar caminant 
plegats en aquest projecte tan engrescador. 
Gràcies per la vostra col·laboració!

Teresa Crespo i Julià
Presidenta d’ECAS

nova organització interna 
i major corresponsabilitat 
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activitats

Al voltant dels tres eixos que 
marquen les línies estratè-
giques d’ECAS —incidència 
política, utilitat i representati-
vitat—, l’any 2010 hem desen-
volupat projectes propis, hem 
prestat serveis a les entitats i 
hem participat en nombrosos 
espais d’interlocució i treball 
conjunt, amb les administra-
cions i amb altres agents i 
organitzacions. Hem fet sentir 
la veu de les entitats d’acció 
social i dels col·lectius amb 
els quals treballem en àmbits 
molt diversos, en un moment 
especialment difícil que ens 
obliga a reivindicar i reforçar 
la nostra tasca amb més 
empenta que mai.  
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NOVA COMISSIÓ VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL
La Junta Directiva dóna llum verda a la sisena Comissió d’Àmbit 
amb caràcter  permanent de la federació. Formada per onze 
entitats, té origen en una plataforma creada el 2003 que veu 
en la integració a ECAS una manera de donar visibilitat i una 
dimensió més àmplia i transversal als seus projectes.
 
RELLEUS A LA JUNTA DIRECTIVA
Al setembre, Sònia Fuertes assumeix la secretaria d’organitza-
ció d’ECAS en substitució d’Ismael Palacín. Domènec Domènech 
passa a ser-ne el nou tresorer, Núria Fabra és substituïda per 
Marta Zaragoza, i Mª Jesús Moreno és rellevada per Ignasi 
Buyreu.

PROFESSIONALITZACIÓ DE CÀRRECS TÈCNICS 
El volum de feina generat per la Comissió d’Inserció Sociola-
boral fa necessària la creació d’una figura professional que 
la coordini, lideri i dinamitzi. També es professionalitzen les 
secretaries tècniques d’ECAS a Girona i Tarragona.

FULLS DE RUTA DE LES COMISSIONS  
Les sis comissions d’àmbit d’ECAS comencen a elaborar un full 
de ruta 2011-2013 en què s’identifiquen les àrees estratègiques 
a llarg termini i es defineixen les iniciatives d’incidència política 
i utilitat que duran a terme.

CONSOLIDACIÓ DE LA INTRANET 
Amb la creació del nou web d’ECAS, estrenat a l’agost, es renova 
la intranet, que guanya en operativitat i es consolida com a eina 
de treball. 

VOCALIA DE REDEFINICIÓ ESTRATÈGICA
S’obre un procés de reflexió entorn de l’acció social i la par-
ticipació de nous agents a través d’una nova vocalia, que ha 
revisat el rol de la federació. Els resultats provisionals es van 
presentar a l’Assemblea General Ordinària del juliol, on es va 
debatre sobre la definició d’acció social i el marc d’actuació 
d’ECAS. La visió de l’acció social consensuada apel·la a la res-
ponsabilitat col·lectiva i emana d’un compromís amb l’interès 
general i la transformació social.

VOCALIA DE GÈNERE
La incorporació de la perspectiva de gènere a les entitats és 
l’objectiu amb què inicia la seva tasca la Vocalia de Gènere 
d’ECAS. S’ha elaborat un pla de treball per tal d’integrar aques-
ta visió al pla estratègic de la federació, diagnosticar l’estat 
de l’equitat de gènere a les entitats i implementar les meto-
dologies necessàries per millorar-lo. S’ha plantejat també la 
creació de la ‘Xarxa de dones directives de l’Acció Social’.

VOCALIA DE POBRESA
La commemoració el 2010 de l’Any europeu de lluita contra la 
pobresa ha estat l’eix central de la vocalia, que ha contribuït a 
impulsar les activitats realitzades arreu del territori. La vocalia 
ha representat ECAS a les Jornades de desenvolupament dels 
plans locals d’inclusió social, organitzades pel Departament 
d’Acció Social i Ciutadania.  

VOCALIA DE FORMACIÓ
Durant el 2010, el grup ha elaborat un mapa de les necessitats 
formatives de la federació amb l’objectiu de desenvolupar-les 
durant el 2011, a través —entre d’altres— del projecte de forma-
ció 3Creix.cat. 
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VOCALIA D’ORGANITZACIÓ INTERNA 
S’ha revisat i regulat el funcionament de treball de la 
nova Junta directiva, constituïda el juliol del 2009 al voltant 
de vocalies vinculades a línies concretes de treball.

VOCALIA D’INNOVACIÓ
Ha format part del Comitè d’Avaluació i seguiment del projecte 
innovACCIÓ, així com de les sessions formatives desenvolupa-
des en aquesta àrea al llarg del 2010. 

VOCALIA DE TERRITORIALITAT 
La vocalia ha dut a terme una reflexió sobre quin hauria de ser 
el model de creixement i gestió territorial de la federació. Es 
planteja una estratègia basada en la participació, la proximitat 
amb el territori, el partenariat, l’accés a les noves tecnologies 
i el desenvolupament sostenible.
 
VOCALIA DE VALORACIÓ DE PROJECTES 
La Junta directiva institueix un grup de valoració de les 
propostes presentades en el marc d’ECAS per a la posada en 
marxa de nous projectes. Durant el 2010, s’han sotmès a la 
consideració de la Vocalia el programa 3Creix.cat i el projecte 
de creació del portal Wikifeina.

Els programes de formació, 
les activitats de capacitació 
i la intermediació en la 
visibilització de la tasca de 
les entitats han estat les 
tres línies de treball més 
productives al llarg del 2010 
en termes d’utilitat a les 
organitzacions associades 
a ECAS. La millora perma-
nent de la gestió interna i 
l’operativitat de la federació 
ens permet anar ampliant 
el ventall de recursos i 
serveis que prestem a les 
entitats per tal d’enfortir-nos 
i enriquir-nos mútuament.

utilitat

Sònia Fuertes i Domènec, 
Domènech van assumir el mes de 
setembre els càrrecs de secretària 
d’organització i tresorer d’ECAS, 
respectivament.  

A l’Assemblea General Ordinària 
del juliol es va debatre al voltant 
de la definició d’acció social i el 
rol d’ECAS en el context del tercer 
sector social. 
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COMUNICACIÓ EN ENTITATS SOCIALS
La branca de prestació de serveis de l’Agència de Comunicació 
Social d’ECAS s’estrena amb la realització d’un programa de 
formació en comunicació dirigit als professionals de les enti-
tats que s’ocupen d’aquesta tasca. Durant els mesos d’octubre 
i novembre es realitzen un total de vuit sessions independents, 
impartides per les periodistes Marta Falguera i Sònia Flotats, 
amb una àmplia cobertura dels diferents aspectes relacionats 
amb les necessitats de difusió i sensibilització per part de les 
entitats.

XERRADA SOBRE ELS USOS I LA GESTIÓ DEL TEMPS 
Les comissions de Gènere i Família es reuneixen al desembre 
amb una representant de l’Oficina de la Xarxa d’Usos i Gestió 
del Temps de la Generalitat per conèixer el Pla estratègic 
sobre els usos dels temps a la vida quotidiana 2008-2018, així 
com les tasques que desenvolupa l’organisme.

XERRADA SOBRE LA LLEI D’ACOLLIDA
Amb l’objectiu de conèixer i debatre la nova Llei d’acollida 
aprovada al maig pel Govern català, la Comissió d’Immigra-
ció organitza una xerrada amb el secretari d’Immigració de 
Catalunya, Oriol Amorós. L’acte reuneix una vintena d’entitats 
de la federació.

XERRADA SOBRE LA LLEI D’ESTRANGERIA
Amb l’objectiu de debatre entorn a la nova Llei d’estrange-
ria aprovada a finals del 2009, el mes de març la Comissió 
d’Immigració organitza una trobada amb Carles Campuzano, 
diputat de CiU al Congrés.

SEMINARI COMPRENDRE LES DESIGUALTATS SOCIALS  
Un dels principals projectes formatius d’ECAS iniciat l’any 2010 
és el lideratge de la tercera edició del seminari Comprendre les 
desigualtats socials (octubre 2010 – febrer 2011). En el marc del 
programa de capacitació del tercer sector 3Creix.cat, la fede-
ració ha pres el relleu a la Fundació Jaume Bofill, impulsora 
de les dues edicions anteriors del seminari. Compost per nou 
sessions de set hores de duració, es tracta d’un espai formatiu 
que vol acostar els àmbits acadèmic i de la pràctica quotidiana 
de l’acció social per generar nou saber i propiciar sinergies.  
A través de ponències, projeccions, exercicis i debats, el se-
minari estimula la reflexió i l’aprofundiment en l’anàlisi de les 
desigualtats socials. El programa va dirigit a tècnics del tercer 
sector social i compta amb intervencions d’investigadors 
socials i acadèmics destacats, com ara Joan Subirats, Cris-
tina Sànchez, Sebastià Sarasa o Teresa Torns. Les sessions 
es realitzen a la Torre de Can Bordoi, a Llinars del Vallès, i hi 
participen una vintena de professionals.

innovACCIÓ, FORMACIÓ I COMUNITAT D’INNOVAS
Amb l’objectiu de capacitar els professionals de les entitats 
i proporcionar-los els recursos necessaris per implementar 
pràctiques innovadores a les organitzacions, ECAS ha dut a 
terme al llarg del 2010 el projecte innovACCIÓ. A través de 
la col·laboració externa de la consultora Bhantal, s’ha desen-
volupat un pla en tres etapes: una primera fase de reconeixe-
ment i elaboració d’un Informe de diagnòstic de la capacitat 
d’innovació a les entitats, una sèrie de sessions formatives 
de capacitació adaptades a les necessitats detectades, i la cre-
ació de la comunitat virtual, Innovas, que donarà continuïtat al 
projecte a través de la intranet d’ECAS. La iniciativa forma part 
del programa 3Creix.cat i consta d’un total de deu sessions 
formatives (nou de realitzades al 2010 i una d’avaluació que 
tindrà lloc a principis del 2011) celebrades a Barcelona, Girona 
i Tarragona. Els assistents han valorat molt positivament 
les sessions, orientades a proporcionar eines i directrius de 
treball per promoure la innovació en aspectes com la 
gestió o l’atenció als usuaris.
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 >>  ÀREA DE FORMACIÓ

XERRADA SOBRE LA REFORMA LABORAL 
La reforma laboral aprovada al juny pel Govern espanyol fa sal-
tar l’alarma al tercer sector social davant d’un possible escenari 
de privatització dels serveis d’ocupació. Al mes de desembre, la 
Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS organitza una trobada 
amb Carles Campuzano, portaveu de CiU a les comissions de 
Treball i Política Social del Congrés dels Diputats, per conèixer 
la seva visió de la reforma, exposar les preocupacions de les 
entitats i obrir una línia de diàleg per trobar l’encaix de la seva 
tasca en el nou escenari.
 
CAPACITACIÓ D’ENTITATS EN LA INTERMEDIACIÓ 
AMB L’EMPRESA 
En el marc de les accions previstes al conveni 2010 amb el 
Departament de Treball, la Comissió d’Inserció Sociolaboral 
organitza una formació en intermediació amb l’empresa dirigida 
als professionals de les entitats, per tal de dotar-los de les 
capacitats tècniques necessàries. Les sessions, realitzades en-
tre els mesos d’octubre i novembre, es van enfocar des del punt 
de vista del màrqueting i de la relació històrica entre entitats 
i empreses. La formació va ser impartida per Marta Colomer, 
consultora experta en el model de competències, i pel gerent 
de la federació, Jordi Gusi.

SESSIONS DE SUPERVISIÓ  DE CASOS
Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, ECAS organitza 
dues sessions de treball per donar suport als equips d’interven-
ció que treballen amb col·lectius immigrants, que es reuneixen 
els mesos de setembre i octubre per optimitzar el rendiment de 
la seva tasca.
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QUADERNS TREBALL I CIUTADANIA
Amb la voluntat de mantenir viu el debat plantejat pel Con-
grés Treball i Ciutadania –primer congrés d’ECAS, celebrat 
al juliol del 2009— i revalidar el compromís de la federació 
amb la lluita perquè el dret al treball es faci efectiu, ECAS 
ha editat al llarg del 2010 la col·lecció de Quaderns Treball i 
Ciutadania. La col·lecció consta de tres números que recullen 
les ponències i aportacions presentades al voltant dels tres 
eixos de les jornades –Nous sentits i noves formes de tre-
ballar, Treballador i ciutadà: els vincles actuals, i Reptes de 
futur: responsabilitats compartides—, així com nous articles 
que posen al dia els continguts del congrés.

PROPOSTA METODOLÒGICA D’INSERCIÓ 
LABORAL PER A JOVES 
Eina elaborada per la Comissió d’Inserció Sociolaboral com 
a fruit d’un projecte ampli dut a terme des d’ECAS amb el su-
port del Departament de Treball de la Generalitat de Catalu-
nya i cofinançat pel Fons Social Europeu, iniciat l’any 2008. La 
publicació unifica criteris d’acompanyament en els processos 
d’inserció dels joves i recull una proposta metodològica que 
ha estat implantada en una desena d’entitats de la federa-
ció. Es tracta d’un recurs pràctic, molt lligat a la realitat del 
mercat laboral, que es basa en la qualitat i la innovació dels 
projectes duts a terme des de les organitzacions inseridores. 

DIAGNÒSTIC DE LA COMUNICACIÓ A LES ENTITATS 
L’Agència de Comunicació Social ha iniciat una ronda de visites 
a les entitats associades per tal d’establir contacte amb els 
professionals que desenvolupen tasques de comunicació i 
extreure una diagnosi de la situació de les organitzacions des 
d’aquest punt de vista. Al llarg del 2010 s’han realitzat troba-
des amb 45 entitats, a partir de les quals han sorgit diferents 
fórmules de col·laboració i s’ha fet un primer buidatge per 
dimensionar i adequar el projecte de l’Agència a les possibili-
tats i necessitats reals. 

BUTLLETINS INTERNS I EXTERNS D’ECAS
Al mes de març, ECAS va fer un pas endavant en la fluïdesa de 
la comunicació amb les entitats associades mitjançant el llan-
çament de la primera publicació digital de la federació: el but-
lletí infoACCIONS. Amb una periodicitat quinzenal, l’infoACCIONS 
inclou novetats relacionades amb la federació, notícies sobre 
les entitats membres i informacions procedents del sector 
social. A banda dels 19 primers números d’aquest butlletí, du-
rant el 2010 s’ha editat també la circular infoPRESIDÈNCIA –que 
trimestralment trasllada un missatge institucional d’ECAS als 
seus associats— i l’infoASSEMBLEA, que dos cops l’any recull la 
crònica de les assemblees generals ordinàries de la federació. 

>  AGÈNCIA DE 
      COMUNICACIÓ SOCIAL

TROBADA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ I ENTITATS
Gràcies al suport del Departament de Governació, l’Agència 
de Comunicació Social ha iniciat un cicle de trobades per 
promoure el diàleg entre les entitats socials i els mitjans de 
comunicació, amb l’objectiu de compartir inquietuds i acostar 
posicionaments. El mes de juliol va tenir lloc el primer debat, 
amb el títol ‘Històries humanes: morbositat o sensibilitza-
ció?’ El periodista i exdirector de TV3 Francesc Escribano 
va conversar amb una trentena de responsables de comuni-
cació d’entitats socials i altres periodistes al voltant de les 
tàctiques i estratègies per atraure l’atenció dels mitjans cap 
a l’activitat de les ONG i els continguts de caire social, amb 
l’objectiu últim de sensibilitzar la ciutadania.

PLA DE NEGOCI
Per tal de valorar la viabilitat de la branca de l’Agència com 
a prestadora de serveis de comunicació a entitats mem-
bres d’ECAS i altres organitzacions del sector, un equip de 
consultors externs ha elaborat un Pla de negoci que analitza 
les possibilitats de desplegament en un termini de cinc anys. 
Entre els mesos de juliol i desembre s’han identificat els ser-
veis, s’ha fet una prospecció de les necessitats de les entitats 
i s’ha desenvolupat un pla d’implementació amb una previsió 
de compte de resultats que està pendent de ser aprovat per 
part de la Junta directiva d’ECAS.  

SERVEIS A LES ENTITATS
L’Agència de Comunicació Social ha dut a terme una primera 
col·laboració amb una entitat d’ECAS mitjançant la prestació 
d’un servei de formació a l’Associació per la Cooperació, la 
Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI). En el marc d’un 
programa de capacitació de responsables d’associacions de 
senegalesos a Catalunya, la directora de l’Agència i el gerent 
d’ECAS van impartir dues sessions de formació en comuni-
cació i lideratge. Per altra banda, l’Agència ha assessorat 
l’Associació Atlàntida en l’elaboració de la seva memòria 
d’activitats del 2010.

PUBLICACIONS >

A partir de la guia completa, se n’han editat també dues ver-
sions reduïdes per facilitar-ne la consulta: una d’orientació i 
una de centrada en la interacció amb l’empresa.

DICCIONARI NORMATIU DE COMPETÈNCIES 
TRANSVERSALS
La segona branca del projecte d’inserció sociolaboral de 
joves amb el Departament de Treball ha estat l’elaboració 
d’un diccionari normatiu que recull, defineix i permet valorar 
les deu competències transversals clau per a l’ocupabilitat 
dels joves. Es tracta d’una eina innovadora que converteix 
conceptes abstractes en definicions per tal que els joves i  els 
tècnics puguin identificar-los i proposar accions de millora 
competencial.

RECURSOS D’ACCIÓ SOCIAL A CATALUNYA. 
DIRECTORI PER A AJUNTAMENTS
En el marc d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, 
ECAS ha treballat en l’edició d’una guia de serveis de les 
entitats socials que es distribuirà a tots els ajuntaments 
d’arreu de Catalunya. L’objectiu és sensibilitzar les adminis-
tracions locals perquè prioritzin la iniciativa social a l’hora 
de contractar serveis de caràcter públic i facilitar-los la 
recerca de proveïdors. La publicació s’editarà durant el pri-
mer trimestre del 2011. 

La col·lecció de Quaderns 
Treball i Ciutadania, publi-
cada al llarg del 2010, recull 
i actualitza les aportacions 
fetes durant el primer congrés 
d’ECAS.

13

Treball i Ciutadania
Nous sentits i noves formes 
de treballar  1

>er Quadern Treball i Ciutadania
Treballador i ciutadà: 
els vincles actuals 
 

2
>on Quadern Treball i Ciutadania

Reptes de futur: responsabili-
tats compartides  3

>er Quadern

Francesc Escribano, durant la 
I Trobada de mitjans de 
comunicació i entitats socials.
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ECAS rep 10.000 euros per a l’elaboració d’un directori dels recur-
sos que presten les entitats socials, que serà distribuït l’any 2011 
entre els ajuntaments catalans.

DIPUTACIÓ DE GIRONA 
En el marc de les activitats de la Comissió Territorial d’ECAS a Giro-
na, es destinen 1.200 euros als actes de sensibilització per comme-
morar el 2010 Any Internacional contra la Pobresa i l’Exclusió Social 
i el Dia mundial de lluita per a l’eradicació de la pobresa. L’ajut ser-
virà també per presentar el directori de recursos per a ajuntaments 
i organitzar una sèrie de sessions d’assessorament a directors de 
recursos humans, amb l’objectiu de sensibilitzar-los sobre la possi-
bilitat de contractar persones en risc d’exclusió social.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Es destinen 1.800 euros a la implementació d’un model participatiu 
entre les entitats de la federació, que inclou eines de millora de 
la capacitat comunicativa d’ECAS —mitjançant una pàgina web i 
una intranet renovades—, sessions formatives en diferents àmbits 
destinades als membres de les entitats sòcies i l’impuls de vocalies 
de treball al voltant de temes estratègics.

FONS SOCIAL EUROPEU
ECAS és una de les cinc entitats que ha posat en marxa durant el 
2010 el projecte 3Creix.cat, una gran aliança de formació per al ter-
cer sector cofinançada pel Fons Social Europeu, amb una duració 
de dos anys. ECAS ofereix —juntament amb la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, la Fundació Pere Tarrés, Suport 
Associatiu i l’Entitat de Serveis Espiral—, nombrosos recursos, 
eines i activitats per capacitar els professionals de les organitza-
cions sense afany de lucre i d’iniciativa social, enfortir el sector, i 
potenciar la seva competitivitat. El programa comprèn un total de 
nou actuacions, de les quals ECAS en lidera dues: el servei d’as-
sessorament a entitats (que pren forma amb el projecte Alia’t) i la 
capacitació de comandaments intermedis, que inclou l’organització 
del seminari Comprendre les desigualtats socials (2010-2011) i el 
desenvolupament del programa innovACCIÓ (sessions de formació 
i comunitat d’Innovas).

DEPARTAMENT DE TREBALL
El conveni amb Treball suposa un ingrés de 25.000 euros, amb 
els quals es completa l’edició de la col·lecció de Quaderns 
Treball i Ciutadania i es financen els diversos projectes d’in-
serció sociolaboral de la federació, que inclouen l’edició de la 
Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves (guia completa 
i dues versions reduïdes), el Diccionari normatiu de competències 
transversals i les sessions formatives de capacitació de les enti-
tats en la intermediació amb l’empresa. (A la fotografia, Emília 
Pallàs i Teresa Crespo durant la signatura del conveni.) 

ACORDS, CONVENIS 
I COL·LABORACIONS

 >

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
El conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania té 
una dotació de 100.000 euros i dóna suport a la modelització 
de l’acció social arreu del territori català —creixement 
territorial, treball en xarxa i accions de col·laboració amb 
l’Administració—, així com al desplegament de l’Agència 
de Comunicació Social d’ECAS i a una part de l’elaboració de 
la col·lecció de Quaderns Treball i Ciutadania. A través de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, ECAS gestiona 
també dues subvencions de 30.000 i 6.000 euros, destinades 
a projectes desenvolupats en els àmbits de pobresa i immigra-
ció, respectivament. (A la fotografia, Carme Capdevila durant 
una sessió de treball a ECAS.)

14

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
En virtut del conveni triennal signat el 2009, ECAS ha rebut 
24.000 euros destinats a finançar costos d’estructura. A més, 
el Departament de Governació ha donat suport als projectes de 
l’Agència de Comunicació Social d’ECAS mitjançant la signatura 
d’un contracte menor per valor de 5.000 euros. (A la fotografia, 
Teresa Crespo i Jordi Ausàs després de signar el conveni.) 
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Espai de Debat Permanent i Aplicat als Serveis Socials de Catalunya
ECAS ha participat en la creació del Comitè d’Avaluació de Necessitats 
de Serveis Socials, instrument de bona governança i assessorament 
tècnic que ha elaborat un model de desplegament territorial del Pla 
estratègic de serveis socials 2010-2013. 

European Anti Poverty Network – España
A través del Grup d’Inclusió i Pobresa de la Taula, ECAS participa en 
la branca espanyola de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i 
l’Exclusió Social (EAPN – ES). Hem estat presents a la primera Conven-
ción del Tercer Sector de Acción Social i hem fet aportacions al document 
de Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una estrategia de 
inclusión y cohesión social 2010-2020 en España. A més, hem pres part en 
el I Congrés de Participació 2010 de Persones en Situació de Pobresa i 
Exclusió Social.

Grup de treball sobre les persones sense sostre 
(Generalitat de Catalunya) 
El vocal de Pobresa a la Junta directiva d’ECAS i director d’Arrels 
Fundació, Salvador Busquets, hi participa de manera permanent.

Grup d’interlocució del tercer sector amb el Departament de Treball
La relació entre les entitats socials i el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) s’institueix el 2010 mitjançant la creació d’aquest espai, en què 
ECAS intervé representada per Xavier Orteu, vocal de la Junta directiva 
expert en inserció laboral.

Observatori del Tercer Sector
ECAS forma part del Consell Assessor, un projecte conjunt entre 
l’Observatori i la Taula del Tercer Sector que compta amb l’aportació 
de les entitats membres d’ECAS.  

PRODEP (Generalitat de Catalunya)
Som membres del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la 
promoció de l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb 
dependències, del Departament de Salut de la Generalitat.

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
ECAS ocupa una vicepresidència de la Taula, representada per 
Teresa Crespo, que coordina el grup de treball d’Inclusió i Pobresa. 
A més, és membre del grups de Prestació de Serveis i Clàusules 
Socials. Des de l’Agència de Comunicació Social es contribueix a les 
campanyes de difusió de la Taula en relació amb l’Any europeu i 
el Dia internacional contra la pobresa. 

Xarxa cultura per la inclusió social de l’Ajuntament de Barcelona
Creada la primavera del 2010, la Xarxa articula un espai comú 
de relació entre organitzacions de l’àmbit social i de l’àmbit cultural, 
orientat a l’acció i a la reflexió sobre la cultura i la inclusió social.

 > PRESÈNCIA EN ESPAIS 
DE REPRESENTATIVITAT

Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva
ECAS està adherida a aquest espai impulsat des de l’Ajuntament de 
Barcelona, que manifesta el compromís de diverses organitzacions de 
treballar conjuntament per una ciutat més inclusiva. 

Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya
ECAS n’ocupa la presidència, a mans actualment de Xavier Puig, i 
participa en el grup de treball per a la negociació del futur conveni del 
sector a Catalunya. 

Consell Ciutadà sobre els Usos i la Gestió del Temps
Espai de debat i comunicació impulsat per la Generalitat amb l’objectiu 
de millorar i fer aportacions al Pla estratègic sobre els usos i la gestió 
del temps a la vida quotidiana 2008-2018.

Consell Municipal de Benestar de Reus
La Comissió Territorial de Tarragona forma part del Consell i participa 
en la Fira d’Entitats de la ciutat.

Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya
Creat el passat mes de juny pel govern català —fruit de la fusió de la 
Comissió Rectora del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 
amb el Consell de Voluntariat—, l’organisme assessorarà la Generalitat.

Consell de participació de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
ECAS té un membre en aquest Consell que reuneix entitats socials, 
col·legis i associacions professionals, sindicats, associacions o agru-
pacions d’empreses i centres de formació i recerca.

Consell del Pla estratègic metropolità de Barcelona
ECAS és membre del PEMB, associació promoguda per l’Ajuntament 
de Barcelona per identificar i promoure estratègies de suport al des-
envolupament econòmic i social de l’Àrea Metropolitana.

Consell General dels Serveis Socials
ECAS forma part de la comissió del Pla d’acció per a la inclusió social 
d’aquest organisme de la Generalitat, integrat per representants de 
les entitats socials, el món local, col·legis professionals i organitzaci-
ons empresarials i sindicals.

Consell d’Associacions de Barcelona
Participem en el 2n Congrés del CAB i en el XVI Fòrum Primavera de 
les Associacions, en un debat sobre els perfils de les organitzacions en 
què intervé Jordi Gusi, gerent d’ECAS.

Consell Nacional de Dones de Catalunya
La Comissió de Gènere pren part en les sessions plenàries del CNDC i 
participa en la Trobada amb Partits Polítics organitzada per l’Associa-
ció de Dones Juristes el 12 de novembre. 

representativitat

Malgrat la complicada situació 
que travessa el sector, el 
creixement d’ECAS reflecteix 
l’alt grau de conscienciació 
i compromís per part de les 
entitats, que aposten per la 
suma d’esforços, la millora 
constant de la seva tasca i 
l’exploració del seu potencial 
màxim a través de les xarxes. 
Com a federació de segon 
nivell, ECAS enllaça i cana-
litza actuacions en diversos 
sentits: des de les entitats 
de base cap a plataformes de 
tercer nivell i superiors, però 
també amb les administra-
cions i altres agents socials 
corresponsables de la cons-
trucció de l’esfera pública 
compartida.

10 NOVES ENTITATS FEDERADES
Hem donat la benvinguda a una desena d’entitats, a les quals 
agraïm la seva confiança i el seu esperit de col·laboració en els 
projectes d’ECAS.

> Associació Atlàntida, professionals per la interculturalitat 
> Associació Sociocultural La Formiga
> Coordinadora per la Inserció Sociolaboral ‘Anem per Feina’ 
> Fundació El Llindar
> Fundació L’Heura Tarragona
> Fundació privada Casal l’Amic
> Fundació privada Servei Solidari per a la Inclusió Social
> Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21
> Fundació Social Sant Ignasi de Loiola
> Fundación Cepaim 

TERRITORIAL TARRAGONA, DIFUSIÓ I LLUITA 
CONTRA LA POBRESA
S’inicien contactes amb entitats de l’àmbit social de Reus, 
el Vendrell i Tarragona, i es participa periòdicament en el 
programa El matí de Tarragona Ràdio. S’obren canals  
d’interlocució fluïda amb l’administració local, que permeten 
formar part de la taula de seguiment de la implementació 
del Pla d’Inclusió Tarragona. La campanya Tarragona Inclusi-
va —amb la col·laboració de Càritas, la Fundació Bona Nit i 
el Club dels Tarraconins— impulsa diverses activitats 
commemoratives del 2010 Any europeu de lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social.

TERRITORIAL GIRONA, LLUITA CONTRA LA POBRESA 
I CONTACTES INSTITUCIONALS
El suport institucional de la Diputació de Girona es materialit-
za amb un ajut econòmic als actes de sensibilització del 2010 
Any europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, que 
realitza la Comissió en col·laboració amb Càritas i la Federació 
Catalana del Voluntariat Social. S’intensifica el treball en xarxa 
amb l’obertura de les sessions de formació en innovació a 
altres entitats gironines.
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Raúl Martínez, de Fundación Cepaim, durant la presentació de les noves 
entitats adherides a ECAS a l’Assemblea General Ordinària del mes de juliol.
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PREMI ACCIÓ SOCIAL TERCER SECTOR 2010
La tasca d’ECAS ha estat reconeguda amb un dels premis 
Catalunya Social 2010, atorgats pel Departament d’Acció 
Social i Ciutadania. En la segona edició de la convocatòria, 
el Govern ha guardonat el treball en xarxa que desenvolupa 
la federació, així com la funció de coordinació i integració 
d’entitats per avançar cap a una societat més justa i igualità-
ria. El guardó inclou una dotació econòmica de 5.000 euros.

PLA D’ACCIÓ PER LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ 
SOCIAL A CATALUNYA 2010-2013
ECAS ha analitzat els eixos del Pla corresponents als àmbits 
d’actuació de la federació i ha concretat les seves aportacions 
en un informe lliurat al Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania. S’ha incidit en una major participació i la coordinació 
de les entitats del sector en les polítiques de lluita contra la 
pobresa, i en la necessitat d’establir indicadors concrets 
que n’avaluïn l’impacte.

La presidenta d’ECAS, Teresa 
Crespo, durant la presentació 
del debat electoral a l’Espai 
Francesca Bonnemaison.  

El periodista Lluís Pellicer (a 
l’esquerra) va moderar el debat 
sobre ocupació amb represen-
tants dels partits polítics.

ECAS va reunir els representants 
de les principals forces parla-
mentàries per debatre sobre les 
polítiques d’ocupació..

incidència 
política

La tasca d’ECAS com a agent 
social amb veu i capacitat 
d’intervenció en la configura-
ció de polítiques i actuacions 
amb vocació de servei a la 
societat i, molt especialment, 
als col·lectius més vulnera-
bles, s’ha vist notablement 
reforçada al llarg del 2010. 
La presència pública de la 
federació, la visibilització de 
l’acció social i la interlocució 
amb les administracions i 
altres agents han obtingut 
un reconeixement públic 
notori, que ens esperona 
per continuar lluitant.
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JORNADES DE DESENVOLUPAMENT DELS PLANS 
LOCALS D’INCLUSIÓ SOCIAL 
Membres de la federació han format part d’una comissió 
integrada per 35 persones expertes en polítiques d’inclusió 
social de diferents països d’Europa, reunida en unes jornades 
organitzades pel Departament d’Acció Social i Ciutadania a 
Barcelona per avaluar els plans locals d’inclusió a Catalunya. 
ECAS va exposar una ponència conjunta amb representants 
de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social.

PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS 
DE CATALUNYA 2010-2013
ECAS participa en el procés d’elaboració del Pla estratègic, 
iniciat el juny del 2009, i rep un informe de devolució per part 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

ITINERARIS D’INSERCIÓ LABORAL DE LA RENDA 
MÍNIMA D’INSERCIÓ 
La Comissió d’Inserció Sociolaboral ha vist reconegut el seu 
paper actiu durant els dos anys que ha durat el procés de 
definició dels itineraris, en el marc d’una jornada organitzada 
per la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball 
per donar a conèixer el resultat de les sessions de treball.

REFLEXIONS A L’ENTORN DE L’ÀMBIT PENITENCIARI
La Comissió d’Àmbit Penitenciari ha donat continuïtat al 
procés de debat iniciat el 2009 al voltant dels programes 
intrapenitenciaris, d’atenció extrapenitenciària i de mesures 
penals alternatives i treballs en benefici de la comunitat. 
El debat es plasmarà en un informe que es presentarà durant 
el 2011, en una jornada específica organitzada per ECAS. 

RODA DE REUNIONS AMB ELS PARTITS POLÍTICS
En el marc de la precampanya de les eleccions al Parlament 
de Catalunya, ECAS inicia al maig una sèrie de reunions 
amb les principals formacions polítiques catalanes per 
traslladar-los les preocupacions de les entitats d’acció 
social, i alhora formular propostes perquè siguin incloses 
en els programes electorals. La presidenta i el gerent de la 
federació es reuneixen amb Josep Lluís Cleries (CiU), Carme 
Figueras (PSC), David Minoves (ERC),  Rafael López (PP) i 
Laura Massana i Marta Otero (ICV). A la tardor se celebren 
noves reunions amb el PSC, ERC i CiU, que fan el retorn a 
les nostres propostes.

PROPOSTES I CÀPSULES TEMÀTIQUES 
ECAS elabora un document de propostes de millora de 
les polítiques socials de l’Administració, que a través d’una 
vintena de càpsules temàtiques recull les aportacions de 
les comissions d’àmbit de la federació i planteja un marc de 
diàleg amb els partits polítics. El document es presenta 
durant la roda de reunions i es difonen també entre el sector 
i als mitjans de comunicació.

DEBAT ELECTORAL: ‘OCUPACIÓ PER A TOTHOM: 
QUÈ PROPOSEN ELS PARTITS?’ 
La federació tanca les accions de campanya electoral amb 
la celebració d’un debat sobre l’accés al món del treball amb 
les principals forces parlamentàries. La inserció sociola-
boral dels col·lectius en situació de major dificultat centra 
l’acte, en el qual Meritxell Borràs (CiU), Carles Rivera (PSC), 
Anna Simó (ERC), Arnau Funes (ICV) i Rafael López (PP) 
confronten les seves visions i propostes. El debat se celebra 
el 22 de novembre –la mateixa setmana de les eleccions– a 
l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, moderat pel 
periodista d’El País Lluís Pallicer. 

Reunió dels representants 
d’ECAS -Teresa Crespo i Jordi 
Gusi- amb Josep Lluís Cleries, 
de Convergència i Unió.  

La presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, va rebre el premi de mans de la 
consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, en un acte celebrat 
el 9 de setembre al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona. 

ELECCIONS AL 
PARLAMENT 
DE CATALUNYA 



Jordi Estivill va oferir una visió àmplia de la pobresa a l’estat espanyol i de la 
seva evolució en una conferència a Girona sobre ‘Els nous perfils de pobresa’.

José Montilla a l’acte de commemoració del 17 d’octubre, Dia 
internacional per a l’eradicació de la pobresa, organitzat a Barcelona per 
la Taula del Tercer Sector.
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NOVA IMATGE CORPORATIVA I NOU LLOC WEB
ECAS reforça la imatge corporativa de la federació amb 
una revisió del logotip, l’elecció de les tipografies i colors 
corporatius i el disseny de les diverses aplicacions gràfiques. 
L’Agència de Comunicació Social coordina aquest procés, 
que ha inclòs l’elaboració d’un manual d’ús de la identitat 
gràfica. S’ha projectat una imatge consistent i actualitzada 
que facilita i reforça el reconeixement de la federació. La 
millora de les eines de comunicació inclou el desenvolupa-
ment d’una nova pàgina web, estrenada a mitjan any. El nou 
web és més complet, intuïtiu i versàtil per als visitants, i la 
renovació inclou un gestor de continguts més accessible per 
als administradors.

info ACCIÓ SOCIAL, BUTLLETÍ EXTERN 
Al mes de juny l’Agència de Comunicació Social llança una 
nova publicació digital en clau externa: l’info ACCIÓ SOCIAL, 
butlletí quinzenal per difondre l’activitat de la federació i les 
seves entitats entre els contactes externs de l’Administració, 
les empreses col·laboradores i el teixit associatiu.

RADIOGRAFIA DE L’ACCIÓ SOCIAL
Amb l’objectiu de visualitzar el pes específic del sector de 
l’acció social, s’ha engegat l’elaboració d’un informe que 
reflectirà el volum de les organitzacions associades i la repre-
sentativitat de la federació. Durant el 2010 s’ha conceptualitzat 
i dissenyat l’estudi, que a partir de variables com el nombre 
d’usuaris atesos i el volum econòmic que genera l’activitat de 
les entitats dimensionarà el sector i avalarà el paper d’ECAS 
com a interlocutor necessari. La primera fase de recopilació 
de dades ha permès fer un buidatge provisional que caldrà 
completar el 2011. 

El nou web potencia la informació 
d’actualitat —referent a ECAS, a 
les entitats associades i al sector 
en general— i inclou un espai per a 
les publicacions de la federació, així 
com un apartat amb altres materials 
d’interès.

Amb motiu de les commemoracions del 2010 com a Any 
europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, i del 
17 d’octubre com a Dia internacional per a l’eradicació de 
la pobresa, ECAS impulsa la campanya ‘Prou pobresa, més 
acció social!’. Entre el 13 i el 19 d’octubre ECAS va realitzar 
diverses activitats de sensibilització a Girona i Tarragona 
—impulsades per les comissions territorials de la federació—, 
i va participar en els actes de Barcelona, liderats per la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social. La campanya incloïa una 
crida a la ciutadania que, a través d’un manifest llegit en els 
diferents actes, reclama més inversió social per eradicar la 
pobresa.  

GIRONA EN LLUITA
En col·laboració amb Càritas i la Federació Catalana del 
Voluntariat Social, la comissió territorial d’ECAS a Girona va 
impulsar una conferència del sociòleg Jordi Estivill sobre 
‘Els nous perfils de pobresa’, i va ser present a la X Fira d’Enti-
tats de Voluntariat a la ciutat. 

TARRAGONA INCLUSIVA
La comissió territorial de la federació organitza una sèrie 
d’actes sota el paraigua de la campanya Tarragona Inclusiva, 
que plantegen les situacions de pobresa al Camp de Tarragona 
i reflexionen sobre les polítiques socials i el seu impacte. A 
banda de les xerrades de caire professional, la sensibilització 
es va traslladar al carrer amb una jornada lúdica que incloïa 
tallers i activitats, realitzades amb la col·laboració de Càritas, 
la Fundació Bona Nit i el Club dels Tarraconins.

BARCELONA, DONEM EL MILLOR DE NOSALTRES
Com a membre de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, i 
específicament del Grup d’Inclusió, ECAS col·labora activament 
en el disseny  dels actes de la campanya de conscienciació i llui-
ta contra la pobresa, difosa pels mitjans de comunicació. L’acte 
central amb què va culminar, el dia 17 d’octubre, va comptar 
amb la presència del president Montilla. El manifest  signat per 
totes les entitats de la Taula subratlla el compromís del sector 
amb la lluita per a l’eradicació de la pobresa.

VISIBILITZACIÓ I 
PRESÈNCIA PÚBLICA

 >

ECAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’Agència de Comunicació Social ha treballat per traslladar  
als mitjans de comunicació les qüestions socials que preocu-
pen les entitats i generar opinió per sensibilitzar la ciutadania. 
Durant el 2010 s’han registrat un total de 63 aparicions a dife-
rents mitjans —20 en premsa, nou en radio i 34 a Internet— i 
s’han establert col·laboracions periòdiques amb plataformes 
del sector, com Social.cat. A través d’articles d’opinió, ECAS 
ha exercit de portaveu de l’acció social amb motiu d’esdeveni-
ments com la commemoració del 2010 Any europeu de lluita 
contra la pobresa, o arran de mesures governamentals com 
les retallades socials dels executius central i català.

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DEL SECTOR
La federació ha participat en diversos espais de debat, inter-
canvi d’experiències i posada en comú d’inquietuds amb altres 
actors de l’àmbit social. Entre altres intervencions, el cicle de 
Diàlegs Antirracistes organitzat per SOS Racisme va comptar 
el mes de desembre amb una ponència de l’Agència de Comu-
nicació Social, i el gerent de la federació, Jordi Gusi, va mode-
rar una taula rodona sobre el voluntariat a Mollet del Vallès.

L’actor i director de 
teatre Oriol Grau va 
llegir el manifest de 
campanya a Tarragona.

La Rambla Nova de 
Tarragona es va omplir 
el dissabte 16 d’octubre 
per celebrar en família 
la lluita contra la pobre-
sa i l’exclusió social.

Lectura del manifest 
de campanya a la Fira 
d’Entitats de Volunta-
riat de Girona, amb la 
presència de més de 
cinquanta entitats.
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PROU POBRESA,  
MÉS ACCIÓ SOCIAL!
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155.380,00
450,00

4.633,48
10,61

41.971,69
518,78

202.964,56

160.474,09

42.490,47

202.964,56

PASSIU

PATRIMONI NET

FONS PROPIS

Resultats exercicis anteriors
Resultats exercici
Subvencions de caràcter 
plurianual

PASSIU CORRENT

Creditors comercials i altres deutes a pagar 

Proveïdors i creditors diversos 
Seguretat Social
Hisenda pública IRPF

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

 

97.335,90
818,44

41.289,26
1.016,74
9.504,22

 151.154,34

98.154,34

53.000,00

51.810,22

51.810,22

202.964,56

ACTIU

ACTIU CORRENT

Deutors comercials

Deutors per subvencions
Usuaris
Hisenda pública deutora IVA
Hisenda pública deutora IS
Efectiu i altres actius líquids
Bancs
Efectiu

TOTAL ACTIU

BALANÇ

 >

COMPTE D’EXPLOTACIÓ 
INGRESSOS                 

TOTAL INGRESSOS    

Quotes socis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Ajuntament de Barcelona
Facturació per serveis
Premi Acció Social 
Tercer Sector
Donació InfoJobs
Interessos financers

SUPERÀVIT (romanent)

285.646,56

43.479,57
198.166,67

6.474,58
3.680,00
1.800,00

11.986,69
5.000,00

15.000,00
59,05

814,44

€ 

€ 
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informe 
econòmic

El volum econòmic de l’acti-
vitat d’ECAS s’ha mantingut 
gairebé invariable respecte a 
l’exercici anterior, amb un 
total d’ingressos l’any 2010 
de 285.750 euros. Per prime-
ra vegada, els comptes de la 
federació s’han sotmès a una 
auditoria externa per tal 
d’avaluar l’estat econòmic 
i financer de l’organització. 
L’informe de DBO Auditors 
(disponible a www.accciosocial.
org/auditoria2009) avala 
els resultats de l’exercici 
auditat i destaca l’encert 
d’iniciar el seguiment amb 
un volum de transaccions 
encara modest, “per tenir 
uns fonaments sòlids de 
cara a un futur amb expectati-
ves de creixement”.
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DESPESES                  

TOTAL DESPESES

Despeses de personal
Serveis professionals
Consultors
Estudis i treballs externs
Quotes entitats
Lloguer
Reparacions
Subministraments
Altres despeses
Recuperació IVA suportat

284.828,12

139.073,40
5.764,51

48.062,48
44.181,05
13.838,61

9.511,88
415,30

5.148,26
25.167,70 
-6.335,07



 > ÒRGANS DE GOVERNorganització

ECAS desenvolupa la seva 
tasca mitjançant diferents 
grups de treball, formats 
per professionals de les 
entitats associades, que 
compten amb el suport d’un 
equip de gestió permanent 
amb dedicació exclusiva a 
la federació. Els òrgans de 
govern estan compostos per 
representants de les en-
titats, amb presència dels 
caps de l’equip de gestió, i 
el 2010 ha estat marcat per 
l’inici del procés de profes-
sionalització de les comis-
sions d’Àmbit i Territorials, 
tres de les quals compten ja 
amb una persona dedicada 
específicament a les tas-
ques de coordinació.

Comissions
territorials

Comissions
d´àmbit

GironaImmigració

TarragonaPenitenciari

LleidaInserció
Sociolaboral

Famílies

Gènere

VIH/SIDA

 > >

 > >

 >

 >

 >

 > >

Gerència
Jordi Gusi

Agència de 
Comunicació Social

Direcció
Agnès Felis

Redacció
Georgina Marín

Projectes i 
partcipació
Irene Cañellas

Comissió d́ inserció
sociolaboral
Emma  Ràfols
Natàlia Pomar

Secretaria 
tècnica
Alícia Jimenez
Ariadna Vives

< <<

 >

 > EQUIP DE GESTIÓ
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Teresa Crespo
Presidenta

Xavier Puig 
(Associació Ceps Projectes Socials)
Vicepresident

Sònia Fuertes 
(Fundació Salut i Comunitat)
Secretària | Vocalia de Redefinició estratègica

Domènec Domènech 
(Fundació Mercè Fontanilles)
Tresorer

Marta Zaragoza 
(Fundació IReS)

Felisa Pérez 
(Associació Benestar i Desenvolupament)

Ôutaïle Benabid 
(Associació Accem)
Vocalia de Territorialitat

Pilar Bosch 
(Fundació Plataforma Educativa)
Vocalia Territorial | Girona

Salvador Busquets 
(Arrels Fundació)
Vocalia de Pobresa

Vivian Cano 
(Cooperativa Cerc@)
Vocalia Territorial | Tarragona

Àngels Cobo 
(Suara Cooperativa)
Vocalia de Comunicació social

Domènec Domènech 
(Fundació Mercè Fontanilles)
Vocalia d’Organització interna

Paco Estellés (Salesians Sant Jordi)
Vocalia de Redefinició estratègica

Jordi Foix 
(Fundació Els Tres Turons)
Vocalia d’Estudis i Investigació

Sònia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat)
Vocalia de Redefinició estratègica

Llorenç Gonzalez 
(Associació Iniciatives Solidàries)
Vocalia de Formació

M.Jesús Moreno 
(Associació Intress)
Vocalia d’Innovació i Qualitat

Xavier Orteu 
(Insercoop)
Vocalia de Futur del ‘Treball i Ciutadania’

Xavier Puig 
(Associació Ceps Projectes Socials)
Vocalia de Regulació laboral

Fina Rubio 
(Fundació Surt)  Vocalia de Gènere

Xavier Villarejo 
(Fundació Ared)
Vocalia de Redefinició estratègica

Joan Josep Izquierdo 
(Fundació en Xarxa)
Vocalia Territorial | Tarragona

ASSEMBLEA GENERAL

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

JUNTA DIRECTIVA | VOCALIES

Representa, dirigeix i administra l’entitat. Està formada per entre 17 i 22 
socis escollits per l’Assemblea, que es renoven cada dos anys. S’estructura 
en vocalies i es reuneix de forma ordinària cada sis setmanes aproximada-
ment, en sessions de dues hores de durada.



Marc Carbonell (Suara)
Margarita Masvidal (INTRESS)
Marta Alvarez (Salut i Comunitat)
Meritxell Vegué (FIAS)
Mireia Amat (Associació Casal dels Infants per l’Acció Social 
als Barris)
Núria Canadell (Cerc@)
Paola Arias (AVBC)
Paqui Maya (Secretariat Gitano)
Raquel Gil (Ared)

>  FAMÍLIES
Anna Montes (Associació “in via”)
Bea Sanchez (Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris)
Fatima Ahmed (ASCIB)
Fran Viedma (Salesians Sant Jordi)
Jordi Fabregat (INTRESS)
Marta Zaragoza (IReS)
Mireia Navarro (ACIDH)
Paco Estellés (Salesians Sant Jordi)
Teresa Crespo (ECAS)
Xavier Puig (CEPS)

>  VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL 
Albert Sabaté (Llar de Pau / Filles de la Caritat)
Alberto Capitan (ACTUA Vallès)
Aldana Menéndez (Associació Benestar i Desenvolupament)
Anna Rafel (Associació Antisida de Lleida)
Cristina Sánchez (Creu Roja Tarragona)
Domènec Domènech (Fundació Mercè Fontanilles)
Ester Artigas (ACTUA Vallès)
Joan Pasquina (Cal Salvador)
Jordi Usurriaga (Fundació Acollida i Esperança)
Josep M. Bastús (Centre SARA / Càritas)
Mar García (Fundació Mercè Fontanilles)
Marcela Coromina (Associació Benestar i Desenvolupament)
Mijail Acosta (Fundació Acollida i Esperança)
Paloma Aragüe (CSS Mare de Déu de la Salut)
Pili Serra (Cal Salvador)
Raul Gimeno (Associació Antisida de Lleida)
Tere Bermudez (Centre SARA / Càritas)

COMISSIONS TERRITORIALS

>  GIRONA
Anna Nouguet (OSCOBE)
Anna M. Roca (TRESC)
Bru Pellissa (SER.GI)
Iolanda Ruiz (Astrid 21)
Joan Camps (Salesians Sant Jordi)
Marc Carbonell (Suara)
Ôutaïlle Benabid (ACCEM)
Pilar Bosch (Plataforma Educativa)
Rosa Vilà (Plataforma Educativa)
Sergi Pascual (IReS)

>  TARRAGONA
Anna Minguella (Sinergies)
Azucena Suarez (Anem per feina)
Joan Serra (Actua-Consop)
Joan Josep Izquierdo (En Xarxa)
Jordi Collado (Casal l’Amic)
Lluís F. Suarez (CEPS)
Lluís Romero (H2O)
Mayte Fortuny (FIAS)
Vivian Cano (Cerc@)

XARXES I ALIANCES EXTERNES

>  TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL
ECAS participa en tres grups de treball:

> Inclusió
Esther Henar (ABD)
Guillem Correa (Iniciatives Solidàries)
Laia Savall (Comtal)
Olga Loscos (IReS)
Teresa Crespo (FIAS)
Xavier Puig (CEPS)

> Prestació de serveis i clàusules socials
Àngels Guiteras (ABD)
Montserrat Tohà (IReS)
Susana Martínez (IReS)

> Qualitat
Aina Blanch (INTRESS)
Esmeralda Almezan (INTRESS) 
M. Jesús Moreno (INTRESS)
Mercè Bermúdez (IReS)
Olga Castro (INTRESS)
Silvia Portillo (INTRESS)
Sònia Dové (Femarec)

> ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE LA INICIATIVA SOCIAL
Xavier Puig  (CEPS)
President i membre de la Comissió del Conveni

Pilar Nuñez (INTRESS)
Membre de la Comissió del Conveni

Jordi Torcal (INTRESS)
Membre de la Comissió del Conveni

> EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK
Xavier Puig (CEPS)

Teresa Crespo (ECAS)
Membre del grup redactor de l’Estratègia 2020

COMISSIONS D’ÀMBIT

>  INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Natàlia Pomar (ECAS, coordinadora)
Àlex Pérez (Salesians Sant Jordi)
Ana Grima (Secretariat Gitano)
Anna Nouguet (OSCOBE)
Annabel Carbonell (Comtal)
Aurora Algas (Esclat)
Carles Enjuanes (PROSEC)
Conchi Revuelto (Col·lectiu de Cultura Popular)
Daniel Juan (ADSIS)
Elena López (Acollida i esperança/Mansol)
Elisenda Blasco (INTRESS)
Elisenda Guedea (ASCIB)
Esther Adrover (AVBC)
Esther Roch (Marianao)
Gemma Pujol (Femarec)
Gemma Vallès (Gedi-Consop)
Joan Valls (Escola Pia Acció Social)
Jose Alonso (Èxit)
Juan Manuel Cabrera (Salesians Sant Jordi)
Laia Savall (Comtal)
Laura Cruz (Marianao)
Lluís Pérez (Els Tres Turons)
Magda Ribes (CIJCA)
Marc Carbonell (Suara)
Meritxell Vegué (FIAS)
Miguel Moncayo (El Llindar)
Montse Franch (INTRESS)
Montse Lamata (Gedi-Consop)
Montse Puig (ASCIB)
Montse Ros (Probens)
Neus Palos (ACIDH)
Núria Canadell (Cerc@)
Núria Pallí (Escola Pia Acció Social)
Raquel López (PROSEC)
Sandra Giner (JISS)

Sergi Pascual (IReS)
Soledad Soto (Secretariat Gitano)
Sonia Moragrega (Surt)
Teresa Roigé (Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris)
Víctor Fernandez (Salesians Sant Jordi)
Xavi Villarejo (Ared)
Xavier Orteu (Insercoop)
Yolanda Rey (Probens)

>  IMMIGRACIÓ
Albert Parés (Ficat)
Alicia González (Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris)
Encarna Serrano (Surt)
Erik Hoy (Servei Solidari i Missioner)
Ferran Rufín (Comtal)
Gloria Gaza (Mercè Fontanilles)
Jordi Ferrer (Probens)
Laura Campo (AVBC)
Laura García (ACCEM)
Llorenç Gonzàlez (Iniciatives Solidàries)
Lluís Vila Savall (Secretariat Gitano)
Lucía Parreño (Salesians Sant Jordi)
Marta Bàrbara (Punt de Referència)
Rosa M. Martín (Akwaba)
Sira Vilardell (Surt)
Sonia Serrano (Ficat)

>  PENITENCIARI
Albert i Xalesta (Far)
Arnau Mateu (IreS)
Domènec Domènech (Mercè Fontanilles)
Eduard Sala (Obra Social Santa Lluïsa Marillac/
Filles de la Caritat)
Emilià Almodovar (Lluc Quatre)
Estela Arqué (Alba)
Gemma Font (Cedre)
Helena Gausí (AVBC)
Isabel Alonso (Lligam)
Joaquin Vergés (AMISI)
Jordi Cervera (Cedre)
M. Elena Alfaro (Ared)
Mijail Acosta (Acollida i Esperança)
Pilar Núñez (INTRESS)
Rosa Bonfill (IreS)
Sonia Fuertes (Salut i Comunitat)

>  GÈNERE
Ariadna Gaspà (Secretariat Gitano)
Carme Méndez (Secretariat Gitano)
Carmen Simon (IReS)
Estel Crusellas (Surt)
Fatima Ahmed (ASCIB)
Gemma Altell (Salut i Comunitat)
Lourdes Perramón (El lloc de la dona / 
Germanes Oblates de Barcelona)
Mª Teresa Foronda (Oblatas del Santísimo Redentor)
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 > MEMBRES DE LES
COMISSIONS
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entitats 
associades
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ACCEM
Atenció i acollida de refugiats i immigrants; 
promoció de la inserció de totes les perso-
nes i de la igualtat dels seus drets i deures; 
defensa de la interculturalitat i dels drets 
fonamentals. www.accem.es

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

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

Associació “in via”
Promoció integral de la persona socialment 
més necessitada, especialment fora del seu 
àmbit familiar, en risc d’exclusió i/o amb 
alguna mena de discapacitat psíquica i/o 
malaltia mental.www.acisjf.es

Associació Socio Cultural 
Ibn Batuta (ASCIB) 
Ajuda humana, social i cultural als ciutadans 
immigrants i les seves famílies; foment de 
l’intercanvi cultural i la sensibilització; coo-
peració i codesenvolupament. www.ascib.net

Associació ALBA
Programes d’ajuda a la drogodependència 
i sensibilització sobre drogues i el VIH en 
col·lectius de risc; promoció de la dona i 
prevenció de la SIDA a Burkina Faso. 
www.aalba.org

Associació Amisi 
Mediació intercultural i social a centres pe-
nitenciaris i escoles, dinamització i inclusió 
social de joves d’origen immigrant i gestió 
de camps de treball al Marroc. 
www.amisi.org

Associació Atlàntida
Espais de debat i reflexió interna sobre 
els processos migratoris i la intercultura-
litat; impuls de projectes per avançar en 
el diàleg entre cultures, la tolerància i el 
respecte mutu. www.atlantida-migra.org

Col·lectiu Iniciatives Juvenils Contra 
l’Atur (CIJCA)
Programes de formació, inserció soci-
olaboral, alfabetització i centres oberts 
per a adolescents i joves amb necessitats 
educatives i adults d’ambients populars. 
www.fundaciojovent.org

Cooperativa Cerc@ 
Treball pel benestar de les persones i la 
defensa dels drets dels homes i les dones 
que es troben en situació de vulnerabilitat 
des d’una òptica de qualitat i de proximitat 
en l’atenció. www.cercasccl.com

ED Associació Educativa Sociolaboral
Serveis d’educació, formació i integració 
laboral de persones en situació de risc 
d’exclusió social. www.edsocial.es

Eina Activa | 
Fundació Plataforma Educativa
Integració sociolaboral de persones en 
situació o risc d’exclusió social; formació 
ocupacional, atenció domiciliària, suport a 
entitats i inserció laboral.
www.plataformaeducativa.org

Associació Col·lectiu de Cultura Popular
Programes d’inserció laboral, formació, 
lleure i orientació per a persones en 
situació de vulnerabilitat; denuncia i treball 
en xarxa.  

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

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

Associació Lligam
Inserció social de dones amb l’objectiu que 
adquireixin l‘autonomia necessària per 
poder viure de manera estable i digna amb 
els seus propis recursos; sensibilització a 
la ciutadania. www.lligam.ravalnet.org

Filles de Maria Auxiliadora
Formació integral dels col·lectius més 
necessitats mitjançant projectes d’educació 
integral basada en un sistema preventiu; 
presència a través d’escoles, tallers, pro-
jectes socials i residències, entre d’altres. 
www.salesianas.net

Fundació Acollida i Esperança
Promoció d’espais d’acollida per a perso-
nes en situació d’exclusió social amb la 
finalitat d’acompanyar i donar oportunitats 
de canvi en la millora de la seva qualitat 
de vida i la seva promoció integral. www.
acollida.org

Fundació Akwaba
Accions per la millora de les condicions 
de vida de famílies necessitades, acollida 
i integració de persones nouvingudes i 
promoció i integració de la dona i altres 
col·lectius desafavorits. 
www.fundacioakwaba.cat

Fundació Astres | 
Fundació Plataforma Educativa 
Millora de la qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual de les 
comarques gironines des d’un abordatge 
integral, individualitzat i integrador. 
www.plataformaeducativa.org

ACTUA | Grup Consop
Construcció d’empresa amb qualitat, 
compromesa amb la transformació social; 
gestió de projectes europeus, centres 
residencials, pisos assistits i serveis 
d’emancipació, inserció laboral i mediació. 
www.consop.org

Anem per feina
Gestió d’un servei d’intermediació laboral 
des d’una opció de contractació inclusiva 
i justa;  inserció sociolaboral, atenció a 
domicili i assessorament jurídic i per la 
formació. www.anemperfeina.org

APIP
Polítiques per a col·lectius en risc d’exclu-
sió; iniciatives contra la pobresa, la vulne-
rabilitat, l’exclusió, les desigualtats i l’atur; 
creació d’oportunitats socials, formatives i 
laborals. www.apip.org

Arrels Fundació
Programes i serveis d’acompanyament 
a persones sense llar i sensibilització de 
la població vers el fenomen; denúncia de 
situacions injustes i propostes de solució. 
www.arrelsfundacio.org

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

Associació de Veïns pel Benestar i la 
Ciutadania del Districte I i IX (AVBC)
Foment de la convivència humana amb 
accions de formació i intermediació al 
mercat de treball dirigides a col·lectius en 
risc d’exclusió social. www.avbc.es

Centre Cruïlla
Educació integral per tal que les persones 
siguin autònomes, reflexives, crítiques i 
constructives en la transformació del seu 
entorn; educació en el lleure, formació, 
orientació i inserció laboral.
www.centrecruilla.com

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

Associació Lluc Quatre
Creació, organització i direcció de llars per 
a dones exrecluses, promoció de l’atenció 
educativa, residencial i laboral, i acompa-
nyament en la cura dels infants. 

Associació per la Cooperació, la Inserció 
Social i la Interculturalitat (ACISI)
Acollida i inserció social de població immi-
grada des d’una perspectiva intercultural, 
èmfasi en les relacions amb la població 
autòctona per aprofundir la cohesió social. 
www.acisi.org

Associació PROSEC 
(Promotora Social) 
Accions educatives dirigies a infants, 
adolescents i joves del centre històric de 
Lleida: formació, educació, intercanvi 
internacional d’experiències i projectes. 
www.promotorasocial.net

Associació Punt de Referència
Programes d’acompanyament a l’emanci-
pació de joves extutelats per afavorir-ne la 
plena integració social, la igualtat d’oportu-
nitats i la millora de la qualitat de vida.
www.puntdereferencia.org

Associació Benestar i Desenvolupament
Foment d’un model de convivència social, 
compromès i solidari, que millori la qualitat 
de vida de les persones i faciliti la integra-
ció social dels grups més desafavorits o en 
risc d’exclusió. www.abd-ong.org

Associació Casal dels Infants per l’Acció 
Social als Barris
Suport social, acompanyament, integració, 
formació i inserció d’infants, joves i famílies 
en situació o risc d’exclusió social; transfor-
mació social des de l’entorn proper.  
www.casaldelsinfants.org

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

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

El Lloc de la Dona | Germanes Oblates
Programes per contribuir a millorar la qua-
litat de vida de les dones —especialment 
les vinculades a l’exercici de la prostitució— 
i afavorir-ne la integració sociolaboral i 
el reconeixement de ciutadania; generar 
dinàmiques de transformació social. 
www.llocdeladona.org

Escola Pia Acció Social
Serveis de formació per a infants, joves 
i altres col·lectius en risc d’exclusió per 
ajudar-los a créixer com a persones 
lliures, autònomes i compromeses en la 
construcció d’un món més just, sostenible i 
en pau. www.escolapia.cat

Femarec, SCCL
Inclusió social de persones en risc de mar-
ginació a través de programes d’orientació 
i inserció sociolaboral i cultural, atenció 
psicològica i assistencial, formació i centre 
especial de treball, entre d’altres.
www.femarec.cat

Fundació Innovació per l’Acció Social 
(FIAS)
Integració d’esforços per formular propos-
tes innovadores per a la millora del benes-
tar dels ciutadans; d’inserció sociolaboral, 
TIC i participació comunitària, atenció a la 
infància i la família. www.fundaciofias.org
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SURT. Fundació de Dones, 
Fundació Privada 
Inserció sociolaboral de dones, accions comu-
nitàries i de mediació, recerca, sensibilització, 
innovació, consultoria i formació. www.surt.org                  
                                                                              

Fundació Comtal
Desenvolupament integral d’infants, 
joves i adolescents en el seu creixement 
i formació;  capacitació i acompanyament 
en la inserció sociolaboral; foment de la 
participació crítica i activa en la vida social i 
cultural. www.comtal.org

Fundació El Llindar
Lluita per la igualtat d’oportunitats en 
l’àmbit educatiu i social a partir de progra-
mes de formació i inserció sociolaboral, i 
acompanyament de persones en situació o 
risc d’exclusió social. www.elllindar.org

Fundació Els Tres Turons
Promoció i suport a la salut mental 
comunitària en les vessants de prevenció, 
lluita contra l’exclusió social, assistència, 
rehabilitació i integració social i laboral en 
l’entorn comunitari.   www.els3turons.org

Fundació Èxit
Inserció de joves en risc d’exclusió social 
mitjançant un model formatiu propi basat 
en el treball especialitzat en xarxa i impli-
cant la societat en general i particularment 
el món empresarial.www.fundacioexit.org

Fundació L’Heura Tarragona
Programes d’atenció psicosocial a joves tu-
telats i extutelats, dones en dificultat social, 
dones en tercer grau de tractament peniten-
ciari i persones en compliment de mesures 
penals alternatives.www.lheura.org

Fundació Marianao
Projectes socioeducatius per estimular el 
desenvolupament personal i comunitari i 
afavorir processos d’inclusió social; inter-
venció preferent a Sant Boi de Llobregat i la 
comarca del Baix Llobregat. 
www.marianao.net

Fundació Mercè Fontanilles
Accions d’atenció a les persones per la seva 
incorporació social, d’acord amb les seves 
necessitats  i comptant amb la capacitat 
integradora de tota la comunitat. 
www.sinergia.org

Fundació Obra Social Comunitària 
de Bellvitge (OSCOBE)
Serveis educatius i formatius per a la 
inserció sociolaboral de les persones en 
risc d’exclusió social i per potenciar la seva 
introducció al mercat laboral; coordinació 
i col·laboració amb altres organitzacions. 
www.oscobe.com

gd’ai | Grup Consop
Creació de llocs de treball per a persones 
amb dificultats d’inserció per facilitar-ne 
la incorporació al mercat laboral; gestió de 
serveis d’hostaleria, neteja i manteniment. 
www.consop.org

Gedi | Grup Consop 
Atenció a la infància i a la família, promoció 
de la cohesió social, acollida de menors, 
inserció sociolaboral i dinamització juvenil. 
www.consop.org

Insercoop, S.C.C.L.
Orientació professional i suport a la recerca 
de feina per a adults i joves, aturats de 
llarga durada, persones amb trastorns 
mentals, persones exdrogodependents i 
persones exrecluses. www.insercoop.com

INTRESS (Institut del Treball Social 
i de Serveis Socials)
Promoció, gestió i millora de la qualitat 
dels serveis de benestar social i d’atenció 
a les persones amb professionalitat i com-
promís. www.intress.org

Fundació Privada Servei Solidari 
per a la Inclusió Social 
Orientació, capacitació personal i professi-
onal, assistència i acompanyament integral 
per la inclusió social de persones en risc 
d’exclusió; cooperació i codesenvolupament. 
www.serveisolidari.org

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 | 
Fundació Plataforma Educativa 
Atenció integral d’infants i joves per millorar 
la seva qualitat de vida; programes en 
centres d’acollida, centres oberts i de 
promoció de l’autonomia i l’emancipació. 
www.resilis.org

Fundació Salut i Comunitat
Promoció de la salut, el benestar social 
i la qualitat de vida de la comunitat amb 
projectes d’assistència, reinserció, suport 
jurídic, investigació, formació i consultoria. 
www.fsyc.org                                                   

Probens
Programes i serveis d’inserció de persones 
amb dificultats socials en els àmbits de 
formació, educació, ocupació, habitatge, as-
sessorament jurídic, acollida i suport tècnic 
a altres organismes. www.probens.org

Salesians Sant Jordi | Centre Infantil 
Juvenil Santa Eugènia 
Programes d’educació dirigits a joves, 
especialment els més pobres, mitjançant 
la pedagogia de la proximitat i l’amabilitat, 
arribin a ser honrats ciutadans i bons 
cristians. www.salesians.info

Salesians Sant Jordi | Martí Codolar
Programes d’educació dirigits a joves, 
especialment els més pobres, mitjançant 
la pedagogia de la proximitat i l’amabilitat, 
arribin a ser honrats ciutadans i bons 
cristians. www.salesians.info

Suara Cooperativa
Atenció a les persones per contribuir a 
millorar la seva qualitat de vida, mitjançant 
un model cooperatiu  basat en una gestió 
democràtica, propera a les persones i soci-
alment responsable. www.suara.coop

Fundació Ficat
Lluita per la defensa dels drets humans 
i per la integració de les persones i col·
lectius en risc d’exclusió social a través de 
programes de presons, reinserció social, 
estrangeria i treball comunitari.
www.fundacioficat.org

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

Fundació Infància i Família | 
Fundació Plataforma Educativa 
Serveis per garantir el dret dels infants 
a tenir una família i una llar on créixer: aco·
lliment familiar, ambulatori de diagnòstic, 
informació, assessorament i suport familiar. 
www.infanciaifamilia.org

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

Fundació Social Sant Ignasi de Loiola
Atenció a persones en situació d’exclusió 
social a Lleida i promoció d’un procés de 
canvi personal i creixement que els permeti 
assolir una bona integració social. 
www.stignasi-lleida.org       

Fundació Utopia | 
Fundació Plataforma Educativa 
Creativitat i innovació com a eix de desen-
volupament i reducció de la pobresa; inter-
canvi i sociabilització de bones pràctiques. 
www.plataformaeducativa.org

Fundación Adsis
Promoció integral de persones i grups 
empobrits i exclosos: intervenció socio-
educativa i inserció laboral, suport a la 
població immigrant, promoció de la dona i 
cooperació al desenvolupament.
www.fundacionadsis.org

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

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

Fundació SER.GI (Servei Gironí de 
Pedagogia Social)  
Formació i recerca, desenvolupament comu-
nitari i pedagogia del conflicte pel millorar la 
qualitat de vida de minories amb dificultat en 
el seu desenvolupament. 
www.fundaciosergi.org 

Fundació Servei Solidari i Missioner 
Defensa de la solidaritat amb els més 
necessitats en base als principis de sant 
Francesc d’Assis; programes d’assistència 
social, servei mèdic, formació, pisos d’aco-
llida i servei de rebost i roba. www.ssim.org

Fundació Síndrome de Down de Girona i 
comarques Astrid 21
Formació, inserció laboral, centre ocupaci-
onal, educació en el lleure i suport i asses-
sorament dirigit a persones amb síndrome 
de Down i altres discapacitats intel·lectuals. 
www.fundacioastrid.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 Ared
Promoció de l’accés a la plena ciutadania de 
persones en risc d’exclusió social, fomentant 
la seva autonomia i a partir de processos 
de formació i d’acompanyament integrals; 
sensibilització. www.fundacioared.org

Fundació privada Casal l’Amic
Acció socioeducativa per la prevenció, pro-
moció, formació i inserció personal i social 
de la infància, adolescència i joventut en 
risc social i les seves famílies i adults de la 
comunitat. www.fundaciocasalamic.com

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

Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS)
Accions i projectes socioeducatius com a 
eina de transformació social en els àmbits 
de salut, cooperació, sensibilització i inter-
nacional, gent gran, participació comunità-
ria i TIC. www.joves.org

L’Àgora | Filles de la Caritat 
Atenció a la dona en situació d’exclusió 
social: lloc d’acollida temporal, allotjament, 
aliments, suport i acompanyament.
www.hijascaridad.org

Llar de Pau | Filles de la Caritat 
Atenció a la dona en situació o risc d’ex-
clusió social per aconseguir la millora de 
la seva salut, qualitat de vida, reinserció 
social i laboral i recuperar la seva dignitat. 
www.hijascaridad.org

Obra Social Santa Lluïsa Marillac | 
Filles de la Caritat 
Reinserció social de les persones amb 
deteriorament social mitjançant l’atenció, 
prevenció i promoció individual i la sensibi-
lització de la societat. www.hijascaridad.org

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