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Les entitats del tercer sector tenen un gran pes en la 
societat catalana: treballen des de la proximitat i amb una 
llarga tradició al nostre país, donant resposta a les ne-
cessitats socials de la ciutadania. I dins del tercer sector, 
ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) és un referent.

En temps de dificultat econòmica com els actuals, des del 
Departament de Benestar Social i Família hem volgut, més 
que mai, reforçar aliances i complicitats, i escoltar-vos 
molt a les entitats, perquè des del vostre coneixement pro-
fund de la realitat i de les persones del nostre país teniu 
molt a dir sobre les polítiques socials.

La prioritat del nostre Departament són les persones i, per 
això, en aquests moments centrem els nostres esforços 
en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la defensa 
dels drets dels infants i l’atenció a les persones amb grans 
o severes dependències. Aquest 2011 hem fet una gran 
tasca en aquest sentit: hem concretat un seguit de propos-
tes d’actuació sorgides del Grup de treball per a la lluita 
contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya, en 
el qual ECAS també heu participat. Hem treballat dur per 
posar ordre i donar impuls al compliment de la llei de la 
dependència, aconseguint augmentar en un any un 40% els 
seus beneficiaris actius. I hem fixat les bases per elaborar 
el Pacte per a la Infància a Catalunya, que ha de suposar 

 > un salt qualitatiu important en les polítiques destinades als 
infants i els joves.

I el 2012 encara més i amb més força. Farem un esforç 
pressupostari per dotar de més recursos les entitats que 
treballen a peu de carrer amb les persones més vulnerables. 
Impulsarem la redacció del Pacte Nacional per a l’eradicació 
de la pobresa. Dissenyarem polítiques concretes destinades 
a lluitar contra la pobresa infantil. Fixarem les bases per fer 
un canvi de paradigma i deixar de parlar de persones amb 
dependència, per centrar-nos en la promoció de l’autonomia 
personal.

I tot això de la mà del tercer sector, convençut que sumar 
voluntats multiplica resultats. Des del Departament segui-
rem treballant per potenciar el diàleg amb les entitats, bastir 
ponts i donar-vos ple suport. Amb l’esforç de tots farem que 
els ciments que sustenten l’Estat del Benestar siguin cada 
vegada més forts. 

Josep Lluís Cleries i González
Conseller de Benestar Social i Família
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Les activitats de 2011 que presentem en aquesta Memòria les 
hem viscut molt intensament; ha estat un any de canvis, de 
nous projectes, de moments difícils i de vivències satisfactò-
ries que reflecteixen l’evolució d’una organització viva, que es 
mou i progressa. 

Un dels canvis d’aquest període que vull comentar és l’elecció 
de la nova Junta Directiva que encapçalo. Tot i que bona part 
de la candidatura la formàvem els mateixos membres de 
l’anterior mandat, el procés d’elecció va comportar obrir la 
Junta a la participació de noves entitats i, alhora, ens obligà   
a fer balanç del treball realitzat i a definir cap a on desitjàvem 
caminar. El fet que fos una Junta de continuïtat significava 
que la nostra valoració era positiva, amb la qual cosa teníem 
motius suficients per pensar en un nou període de govern 
que ens permetés culminar algunes de les coses que teníem 
entre mans.

Ens vàrem presentar amb uns objectius molt clars que al 
llarg de l’any hem anat desenvolupant. Volíem aconseguir 
sostenibilitat i seguretat en els nostres recursos per ajudar     
i donar suport a les entitats. Desitjàvem celebrar jornades 
que ens permetessin crear espais de coneixement i visualit-
zar i compartir les potencialitats i capacitats de les entitats.     
Crèiem que havíem de potenciar l’Agència de Comunicació 
Social per fer sentir la nostra opinió especialitzada i aconse-
guir que se’ns identifiqués com una plataforma que actua per 
eradicar la pobresa i la marginació. I, davant la crisi, crèiem 
que havíem d’estar actius i buscar vies per pal·liar, en la 
mesura del possible, les conseqüències que pateixen els col-
lectius més febles. Per això ens hem compromès en la lluita 
contra els processos d’exclusió i ens continuem mostrant 
oberts a col·laborar amb l’Administració, aportant propostes 
al Pla Nacional per a la inclusió i treballant colze a colze en 
els diferents grups de treball contra la pobresa. 

Al llarg d’aquest any, ECAS ha estat preocupada per millorar 
les relacions amb el conjunt de les entitats del sector a fi de 
trobar espais de col·laboració i de treball en comú. Estem 
reflexionant sobre l’articulació del tercer sector, els rols i les 
funcions, per arribar a fer propostes constructives que ajudin a 
harmonitzar-lo i enfortir-lo, en un moment de presa de consci-
ència de la importància que aquest sector ha assolit, i del paper 
que avui li correspon. Per construir sector valorem la potenci-
alitat territorial, un patrimoni molt preuat per a nosaltres que 
ens proporciona cohesió i articulació territorial, i que ens dóna 
una perspectiva global de la realitat catalana. 

ECAS ha treballat també en la seva cohesió interna i creiem 
que hem avançat en aquesta línia impulsant experiències en 
comú; és a dir, aprofitant la plataforma que formem el con-
junt d’entitats per posar en marxa nous projectes compartits 
(convenis, noves organitzacions,...). Els nostres projectes s’han 
encaminat a facilitar espais d’intercanvi i d’acords per construir 
noves aliances; un camí que, malgrat el que hem aconseguit, 
tot just acabem de començar i creiem que hauria d’experimen-
tar un creixement significatiu en el conjunt del sector. Estem 
convençuts que aquesta és la via del futur i cal impulsar-la.

Continuem treballant en les comissions i les vocalies com a 
espais de creativitat i instruments per engegar projectes en 
comú, que ens ajuden a cohesionar la xarxa d’entitats que 
constituïm ECAS. El treball i els resultats que n’obtenim ens 
confirmen que la nostra organització està permanentment 
activa i reuneix un gran potencial de futur.

Per últim, volem deixar constància que un dels nostres objec-
tius, la incidència política, ha marcat aquest any moltes de les 
nostres accions. Hem volgut ser la veu dels sense veu, de la 
gent que més pateix, i també de les entitats que estan lluitant 
dia a dia contra la pobresa. Crec que hem estat un referent 
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en algunes temàtiques socials —com la inserció sociolaboral, 
la pobresa o la renda mínima d’inserció, entre altres— i hem 
aconseguit unes relacions fluïdes amb els partits polítics i les 
administracions per treballar plegats, amb responsabilitat de 
país. En aquest sentit, la nostra actitud crítica va sempre de la 
mà de la nostra voluntat de ser constructius i fer aportacions 
proactives. Treballem per presentar propostes que millorin 
la situació de les persones que més ho necessiten, defensem 
l’Estat del Benestar que tant ens ha costat construir i no volem 
que es doni ni un pas enrere en el seu desenvolupament. 

Teresa Crespo i Julià
Presidenta d’ECAS



COMISSIONS D’ÀMBIT

COMISSIÓ D’ÀMBIT PENITENCIARI
Impulsa la jornada ‘Obrint portes’ (vegeu pàg. 10) i manté reunions 
institucionals i contactes amb la Taula de Participació Social. La 
comissió identifica jutges sensibles a la tasca rehabilitadora de les 
entitats per iniciar el 2012 una ronda de visites als magistrats.

COMISSIÓ D’IMMIGRACIÓ
El procés de replantejament i impuls de l’estratègia de la comissió 
desenvolupat durant el 2011 es veu reforçat amb la contractació 
d’Àgata Sol per dinamitzar-la. La incorporació es realitza gràcies a 
un ajut de la Direcció General per a la Immigració. 

COMISSIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Amb la jornada Fem equip!, el Directori d’entitats amb serveis 
d’inserció laboral (vegeu pàg. 11) i la participació al Marketplace 
(pàg. 20) se sensibilitza el món empresarial sobre aquest àmbit. Es 
fa incidència política a través de reunions institucionals i s’inicia un 
treball d’anàlisi de certificats professionals que continuarà el 2012. 

COMISSIÓ DE FAMÍLIES
S’organitza una jornada de debat sobre el treball integral amb 
famílies (vegeu pàg. 10) i s’impulsa un estudi sobre l’empobriment 
de les famílies (pàg. 8) per generar discurs i propostes de millora.

COMISSIÓ DE GÈNERE
Assumeix el compromís de dinamització de la Xarxa de dones 
directives de l’Acció Social (pàg. 9), estableix les bases de treball 
conjunt amb la vocalia de Gènere i n’assumeix els objectius. A més, 
inicia la preparació de dues formacions a desenvolupar el 2012.

COMISSIÓ VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL
Aprova el Full de Ruta 2010-11, elabora una anàlisi sobre els 
usuaris de la xarxa de recursos de Llars, residències i Pisos  
de Suport i un estudi històric 2003-2010, i fomenta la interlocu-
ció i participació a la Taula Tècnica de l’ICASS sobre VIH/sida.

utilitat

La primera funció que dóna 
sentit a ECAS com a federació 
de segon nivell és la de ser 
útil a les entitats que la com-
ponen. A banda de les qüesti-
ons internes imprescindibles 
perquè l’estructura orga-
nitzativa funcioni, en aquest 
apartat incloem les activitats 
de formació i capacitació, el 
desenvolupament d’eines i 
serveis per a les entitats, les 
publicacions i les jornades de 
treball, entre d’altres.

RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
A l’Assemblea General Ordinària del mes de juliol s’escull nova 
Junta Directiva d’ECAS: les entitats sòcies donen el seu suport 
a l’única candidatura presentada, encapçalada per Teresa 
Crespo, que renova així el seu mandat com a presidenta. Els 
objectius per al nou període són garantir la sostenibilitat 
econòmica, organitzar un II Congrés de la federació l’any 2012, 
potenciar l’Agència de Comunicació Social, ser referents en la 
lluita contra la pobresa i l’exclusió, contribuir a l’harmonització 
i l’enfortiment del sector, donar viabilitat als fulls de ruta de 
les comissions de treball i desenvolupar les vocalies d’ECAS.  

REORGANITZACIÓ DE CÀRRECS I VOCALIES
Al setembre, la Junta aprova la nova distribució de càrrecs
i vocalies entre els 19 membres que la componen: Rosa Balaguer 
(Casal dels Infants) assumeix la vicepresidència –juntament amb 
Xavier Puig (CEPS), que ja ocupava el càrrec en l’anterior òrgan–, 
Sonia Fuertes (Salut i Comunitat) continua com a secretària i Do-
mènec Domènech (Mercè Fontanilles), com a tresorer. Es creen tres 
noves vocalies: Aliances, Internacionalització de l’acció social 
i Consolidació del Tercer Sector. La nova vocalia d’Internacionalitza-
ció de l’Acció Social inicia el mes d’octubre un procés de planificació 
estratègica obert a totes les entitats sòcies. La contractació pública 
internacional i l’acompanyament a la internacionalització empresa-
rial són alguns dels camps a explorar.

NOVES COORDINADORES DE COMISSIONS D’ÀMBIT
Al juny, Eva Mosquera, responsable de suport a l’Àrea d’Infàn-
cia i Família d’Intress, assumeix la coordinació de la Comissió 
de Famílies d’ECAS en substitució de Jordi Fabregat i repre-
senta la federació a la Plataforma d’Infància de Catalunya. 
A l’octubre, Fina Rubio i Estel Crusellas, de la Fundació Surt, 
prenen el relleu de Meritxell Vegué al capdavant de la Co-
missió de Gènere. Àgata Sol Rueda s’incorpora a l’equip tècnic 
d’ECAS al novembre per coordinar i dinamitzar els projec-
tes de la Comissió d’Immigració; substitueix Ferran Rofín, 
coordinador del Servei d’Assessorament Jurídic de la Fundació 
Comtal.  

VOCALIES

VOCALIA D’ALIANCES
Es crea amb l’objectiu de promoure aliances entre les entitats 
del tercer sector, així com amb l’empresa i l’Administració Pú-
blica. A través del programa Alia’t (pàg. 9) es dinamitzen dotze 
processos d’aliances, dels quals vuit s’estan tirant endavant.

VOCALIA D’INTERNACIONALITZACIÓ  
DE L’ACCIÓ SOCIAL
A través de trobades obertes a les entitats sòcies d’ECAS, 
es  plantegen les línies de treball d’aquesta nova vocalia 
impulsada el 2011. S’exploraran camps com la contractació 
pública internacional, l’acompanyament a la internacionalit-
zació empresarial, la dinamització de xarxes i la innovació.  

VOCALIA DE CAPACITACIÓ
En el marc del projecte 3Creix.cat, es desenvolupa el se-
minari Comprendre les desigualtats socials impulsat per la 
vocalia de pobresa (vegeu pàg. 8), el programa Alia’t (pàg. 9) 
i una sessió de formació en recursos humans per a directius 
del tercer sector.  

VOCALIA DE CONSOLIDACIÓ DEL TERCER SECTOR
S’elabora un document de reflexió al voltant de la consolida-
ció del tercer sector social i la definició de les funcions, rols i 
responsabilitats dels diferents actors que en formen part.

VOCALIA DE GÈNERE
La vocalia lidera l’articulació de la Xarxa de dones directives 
de l’Acció Social (vegeu pàg. 9). 

VOCALIA DE POBRESA
S’impulsa un Monitor d’Indicadors Socials de Catalunya 
(vegeu pàg. 8) i la participació d’ECAS al Grup de Treball 
contra la pobresa i per a la inclusió social de la Generalitat 
de Catalunya (pàg. 15).

Teresa Crespo i Sonia Fuertes 
durant la presentació de la candida-
tura a la Junta Directiva d’ECAS

Les entitats sòcies d’ECAS avalen 
la nova Junta mitjançant una votació 
a l’Assemblea General del mes de juliol. 

ACTIVITATS

OPERATIVITAT INTERNA >
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>  ALIA’T: IMPULSEM ALIANCES 
      PER ENFORTIR EL SECTOR

SEMINARI COMPRENDRE LES DESIGUALTATS 
SOCIALS
Entre els mesos de gener i febrer tenen lloc les quatre dar-
reres sessions de la tercera edició del seminari, organitzat 
per ECAS en el marc del projecte 3Creix.cat, de capacitació 
del tercer sector. A l’octubre s’inicia la quarta edició, que es 
perllongarà fins al febrer de 2012 i en la qual hi participen una 
quinzena de professionals. L’objectiu és acostar els àmbits 
acadèmic i pràctic de l’acció social per generar nou saber i 
propostes al voltant de la lluita contra les desigualtats socials. 

FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ PER A ENTITATS 
Al novembre, l’Agència de Comunicació Social ofereix quatre 
sessions formatives que aborden diversos aspectes de la feina 
comunicativa de les organitzacions no lucratives: el Pla de Co-
municació i la Comunicació interna, Mitjans de comunicació 
i la seva relació amb els Gabinets de premsa, Comunicació 2.0 
i les eines digitals, i Tasques de portaveu. En les sessions, 
impartides pel periodista Xavier Vidal, director de la consultora 
Explica’t, hi participen una trentena de responsables de comu-
nicació d’entitats socials.

REUNIÓ AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE 
La Comissió d’Immigració es reuneix al juny amb el responsa-
ble de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Joan Batlle, per 
tal d’exposar les polítiques d’habitatge vinculades a les polí-
tiques socials i compartir la proposta de la comissió de crear 
una borsa d’habitatge social. 

ANÀLISI DE L’EMPOBRIMENT DE LES FAMÍLIES
Entre els mesos d’octubre i desembre, la Comissió de 
Famílies d’ECAS realitza un diagnòstic de l’empobriment de 
les famílies que permetrà desenvolupar una línia discursiva 
pròpia i generar un document de propostes per a la millora 
de les seves condicions de vida. L’estudi compta amb l’as-
sessorament del consultor Arnau Comas, que dóna suport 
a la comissió per formular el diagnòstic, esbossar un pla 

El 31 de gener es presenta el programa 3Creix.cat, un gran 
projecte bianual de capacitació del tercer sector iniciat el 2010 
i que al llarg de 2011 engloba, entre moltes altres activitats, 
el programa Alia’t. Per dur a terme el procés d’exploració i 
establiment d’aliances entre entitats i amb empreses o organis-
mes d’altres sectors, la federació compta amb dos consultors 
especialitzats, Frederic Cusí i Marc Botella, i el suport tècnic de 
la Fundació Surt.

El 18 de març se celebra la primera sessió de treball: un Taller 
de cocreació sobre aliances en què participen una vintena de 
representants d’entitats interessants a conèixer la metodologia 
de treball per formar aliances. La sessió serveix per formular 
propostes sobre potencials aliances entre organitzacions i fer un 
autodiagnòstic de la situació de cada entitat. El 30 de setembre 
es fa una segona edició del taller i sorgeixen noves idees per 
engegar iniciatives conjuntes.

Al llarg de l’any s’intenten impulsar dotze processos d’aliances, 
vuit dels quals es posen efectivament en marxa. Els consul-
tors assessoren i fan el seguiment de possibles acords en els 
següents àmbits: inserció sociolaboral, intervenció comunitària 
local, gènere, habitatges d’inserció, comunicació social, desen-
volupament local i malaltia mental.

ALIANCES EN INSERCIÓ SOCIOLABORAL
El 12 d’abril es realitza un focus grup sobre Aliances estratè-
giques en inserció sociolaboral per reflexionar al voltant dels 
principals escenaris i tendències del sector, i avaluar el seu 
possible impacte. Durant la sessió s’analitzen casos específics 
d’aliances en l’àmbit de la inserció amb l’objectiu de propiciar 
oportunitats per a la creació d’aliances estratègiques. 

ALIANCES EN HABITATGE SOCIAL
El 28 de setembre es dedica una sessió específica a la possibili-
tat de formar una aliança en el terreny dels habitatges d’inser-
ció social. Hi participen 14 professionals.

XARXA DE DONES DIRECTIVES DE L’ACCIÓ SOCIAL
El programa Alia’t és també el paraigua sota el qual s’impulsa 
una xarxa de dones directives orientada a afavorir una repre-
sentació més equitativa de les dones als llocs directius de les 
entitats socials. El 7 de novembre té lloc una sessió de treball 
oberta en què s’exposa el plantejament de l’aliança i s’exploren 
les línies d’acció i estratègia.

d’actuació per abordar les problemàtiques identificades i 
determinar un sistema d’indicadors que faciliti l’avaluació 
del seu impacte.

MONITOR D’INDICADORS SOCIALS DE CATALUNYA 
Per facilitar l’anàlisi profund i actualitzat de les dinàmiques de 
la pobresa i l’exclusió social, ECAS impulsa un Monitor 
d’Indicadors Socials de Catalunya que ens permetrà comptar 
—a partir del 2012— amb informes trimestrals i anuals sobre 
l’estat de la pobresa. L’eina de seguiment i explotació de les 
dades es desenvolupa amb el suport del consultor Arnau 
Comas.  

ACTIVITATS

>  FORMACIÓ I RECURSOS 
      PER A L’ACCIÓ SOCIAL
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El 25 de novembre, 200 professionals de l’ocupació i la inser-
ció laboral es reuneixen a l’Hotel Arts de Barcelona sota el 
lema Fem equip! Recursos humans per al foment de l’empresa 
inclusiva. La jornada —organitzada per ECAS, el programa 
Incorpora de “la Caixa” i el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció— posa en valor la tasca de les entitats socials en matèria 
d’inserció laboral i l’acosta al món empresarial, que la reco-
neix com un servei beneficiós des del punt de vista corporatiu 
i del reclutament de recursos humans, més enllà de la funció 
social de les polítiques inclusives. L’Administració, tercer 
gran actor en matèria d’ocupació, coincideix a apostar per la 
col·laboració entre empreses i entitats.

La conclusió principal de la trobada és —en paraules del 
ponent principal, Ricard Serlavós— que amb la col·laboració 
per al foment de l’empresa inclusiva “hi sortim guanyant tots 
com a país”. Es constata la necessitat de millorar el conei-
xement mutu i d’establir relacions de ‘partenariat de negoci’ 
que permetin fer un procés compartit, capaç de conciliar 
els temps de les entitats i els processos d’inserció amb els 
de les empreses. Amb motiu de la jornada, ECAS edita un 
Directori d’entitats amb serveis d’inserció laboral per facilitar 
la presa de contacte.

Gairebé 300 professionals vinculats a l’àmbit de l’execució 
penal es reuneixen el 27 de setembre a CaixaFòrum per de-
batre al voltant de la reinserció en l’àmbit penitenciari. L’acte 
inclou taules rodones, presentacions de bones pràctiques de 
col·laboració i l’estrena d’una peça audiovisual de la cam-
panya Obrim la porta a la rehabilitació, de la Taula de Partici-
pació Social. Les conclusions destaquen la necessitat d’un 
major compromís social per definir un nou model d’execució 
penal veritablement orientat a la rehabilitació, més eficaç 
i eficient a l’hora d’evitar la reincidència i millorar la segu-
retat ciutadana. Les penes de presó curtes, acompanyades 
d’aquests programes, tenen menys cost econòmic i atenuen 
el desarrelament social dels presos, la qual cosa facilita la 
seva reinserció posterior.

La jornada obté una àmplia repercussió mediàtica: una 
tertúlia al programa Tots x tots de COM Ràdio va analitzar la 
paradoxa del sistema penitenciari espanyol (condemnes llar-
gues que dificulten la reinserció, amb uns costos econòmics 
i socials molt elevats), Social.cat va publicar l’article ‘Quan la 
presó esdevé un car forat negre’, d’Eduard Sala, L’Informatiu 
de RTVE i el TN migdia de TV3 van emetre reportatges sobre 
el tema, i El Periódico de Catalunya se’n va fer ressò amb 
l’article ‘L’actiu de la reinserció’.

>  OBRINT PORTES: 
      DEBAT I REFLEXIÓ EN 
      L’ÀMBIT PENITENCIARI

FEM EQUIP! 
JORNADA PER AL FOMENT 
DE L’EMPRESA INCLUSIVA
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ACTIVITATS

PROGRAMA DE LA JORNADA

• Benvinguda, amb intervencions de la consellera de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, Pilar Fernández i Bozal; la presi-
denta d’ECAS, Teresa Crespo i el director general de la Fundació 
“la Caixa”, Jaume Lanaspa.

• Reptes de futur de les entitats d’acció social en el medi
de l’execució penal, ponència a càrrec de Patricia Bosch,
coordinadora de la Comissió d’Àmbit Penitenciari d’ECAS.

• Trets diferencials de les entitats socials en l’àmbit penitenciari 
i el seu paper rehabilitador i reinseridor, taula rodona amb la 
participació de Paco Vicente, subdirector del Centre Penitenciari 
Lledoners; Eduard Sala, director de l’Obra Social Santa Lluïsa 
Marillac i Juan Carlos Jiménez, director del Centro de Día Hedra 
de la Fundación Adsis.

• Presentació de bona pràctica de col·laboració entre Fundació IReS
i Fundació Salut i Comunitat.

• Presentació de la campanya de sensibilització Obrim la porta 
a la reinserció, impulsada per la Taula de Participació Social.

• Societat relacional: Administració, tercer sector i empresa, taula 
rodona amb la participació de Marc Cerón, subdirector general de 
Reparació i execució penal a la comunitat; Oscar Barbero, repre-
sentant de la part social de la Taula de Participació Social; Marc 
Simón, director de l’Àrea d’Integració Social de Fundació “la Caixa”; 
Guillem Correa, representant de l’empresa d’inserció Recursos 
Solidaris i Joan Jiménez, representant de l’empresa Clece.

• Presentació de l’experiència de col·laboració de la Fundació Ared
amb el món empresarial.

• Conclusions de la jornada.

El Museu Picasso de Barcelona acull la trobada d’una quaran-
tena de professionals per debatre sobre l’Abordatge integral 
en el treball amb les famílies. L’acció dels professionals dins la 
xarxa. Jordi Fabregat, coordinador de la comissió de Famílies 
de la federació, destaca la necessitat que els professionals del 
sector prenguin consciència de la importància de les entitats en 
la xarxa i valorin la seva magnitud. La jornada compta amb la in-
tervenció del secretari de Família del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Ramon Terrassa.

>  L’ ABORDATGE INTEGRAL
      EN EL TREBALL 
      AMB FAMÍLIES

Després de la benvinguda a càrrec de la presidenta d’ECAS, 
Teresa Crespo, Belén Albizu (d’Intress) ofereix una ponència 
sobre l’estructura de la xarxa de serveis socials al voltant del 
treball amb les famílies que tenen contacte amb els dife-
rents serveis i recursos, i formula una sèrie de propostes per 
enfortir-la i abordar la família des d’un enfocament integral. A 
continuació s’exposen dos casos pràctics: el primer a càrrec 
de l’equip de la casa d’acollida de dones d’Intress i el segon a 
càrrec de l’equip de Ventijol i del CAS de Sabadell. 

PROGRAMA DE LA JORNADA

• Benvinguda, amb intervencions de la directora de l’Hotel Arts, 
Rivero Delgado; la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo; el director 
general de Fundació “la Caixa”, Jaume Lanaspa; el director del 
Departament de Relacions Laborals i Afers socials de Foment del 
Treball, Javier Ibars Álvaro i la secretària d’Ocupació i Relacions 
laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, Esther Sánchez.

• Iniciatives per a una política d’ocupació responsable, ponència 
marc a càrrec de Ricard Serlavós, vicedegà d’Innovació Pedagògi-
ca i Qualitat Acadèmica d’ESADE. Els programes inclusius d’ECAS, 
l’Obra Social “la Caixa” i la Generalitat de Catalunya.

• Presentació del programa de col·laboració entre Obra Social 
“la Caixa” i InfoJobs, Oferta responsable.

• Business Case: Col·laboració entre empreses i entitats.

Cas 1. Hotel Arts i Casal dels Infants per a l’acció social als barris

Cas 2. Golden Line i Fundació Surt

Cas 3. Sodexo i AVBC

Cas 4. Correus i ACIDH

Cas 5. Desigual i Fundació Èxit

• El valor afegit de les entitats socials com a proveïdores 
de recursos humans, debat amb la participació de diferents repre-
sentants d’empreses i entitats, moderat pel periodista 
Josep Maria Ureta.

• Conclusions de la jornada.
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RECURSOS D’ACCIÓ SOCIAL A CATALUNYA. 
DIRECTORI PER A AJUNTAMENTS
Es conclou la fase d’edició d’aquesta guia, elaborada gràcies 
a un conveni amb la Diputació de Barcelona per sensibilitzar 
les administracions locals, procurar que prioritzin la iniciativa 
social a l’hora de contractar serveis de caràcter públic i facili-
tar-los la recerca de proveïdors. La publicació resta pendent de 
presentació pública i difusió.

DIRECTORI D’ENTITATS AMB SERVEIS D’INSERCIÓ 
LABORAL
Amb motiu de la jornada Fem Equip!, per al foment de l’em-
presa inclusiva, ECAS edita un Directori d’entitats amb serveis 
d’inserció laboral per acostar les organitzacions als directius 
de recursos humans de les empreses i facilitar que s’hi posin 
en contacte. El directori es distribueix en paper entre tots els 
assistents a la jornada i està disponible en versió electrònica al 
web d’ECAS: www.acciosocial.org/publicacions-ecas.

AGÈNCIA 
DE COMUNICACIÓ SOCIAL

 > PUBLICACIONS >

A banda de les tasques de suport a les activitats d’ECAS i de gabi-
net de premsa de la federació (vegeu la repercussió a la pàg. 21), 
l’Agència de Comunicació Social potencia el seu rol al servei 
del sector mitjançant diverses activitats i iniciatives.

COL·LABORACIONS EN EL MARC DEL TERCER SECTOR
L’Agència es posa al servei de la plataforma NI UN PAS ENRE-
RE! INVERTIM EN FUTUR (vegeu pàg. 19), que el dia 12 d’abril 
presenta en roda de premsa el manifest fundacional. També 
presta el seu suport a entitats membres d’ECAS (com Atlàn-
tida, a la qual assessora en l’elaboració de la seva memòria 
2008-2010) i a projectes de diverses organitzacions, com la 
Plataforma d’Entitats per a la Inclusió dels Joves (PEI’Jove).

ACTUALITAT DE L’ÀMBIT SOCIAL
Tant el lloc web d’ECAS com els butlletins de la federació, 
recullen les novetats de les entitats sòcies i del conjunt del 
sector. Al llarg del 2011 es publiquen 120 notícies relatives a 
organitzacions membres d’ECAS i 150 informacions proce-
dents d’altres fonts d’interès per als professionals del sector. 

INTERMEDIACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
L’Agència rep sol·licituds d’informació i testimonis que sovint 
deriva a les entitats membres d’ECAS, com a fonts de primera 
mà en contacte directe amb les persones i les problemàtiques 
tractades pels mitjans de comunicació.

RADIOGRAFIA DE L’ACCIÓ SOCIAL
Es fa un primer buidatge de les dades recollides durant el 2010 per 
elaborar una ‘Radiografia de l’acció social’ periòdica que ens per-
metrà dimensionar la nostra representativitat i incidència, així com 
donar visibilitat a la situació del sector amb perspectiva evolutiva. 

COMUNICACIÓ 2.0
ECAS incrementa la presència a la xarxa a través de la pàgina 
a Facebook—amb més de 100.000 visites i 480 seguidors 
durant el 2011— i s’estrena a Twitter amb l’etiqueta #femequip 
durant la jornada per al foment de l’empresa inclusiva. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
A més del conveni triennal signat el 2009 amb l’Àrea d’Acció 
Cívica Comunitària (llavors pertanyent al Departament de Go-
vernació), el 2011 se signa un conveni anual a través de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials, que dota amb 85.000 
euros la nostra tasca. L’acord inclou, entre altres projectes, la 
configuració d’aliances i la transferència de bones pràctiques 
entre entitats, la quarta edició del seminari Comprendre les 
Desigualtats socials i la creació d’un monitor d’indicadors soci-
als de Catalunya. La partida principal, de 49.000 euros, està 
destinada a l’Agència de Comunicació. També forma part de la 
col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família 
l’ajut de 5.400 euros atorgat per la Direcció General per a la 
Immigració. 

DEPARTAMENT DE EMPRESA I OCUPACIÓ
ECAS rep 15.000 euros en virtut de la subvenció 2010-2011 
per al foment de l’empresa inclusiva i se signa un nou conveni 
dotat amb 17.500 euros, que es destinen a finançar diversos 
projectes d’inserció sociolaboral. Aquests projectes inclouen la 
sensibilització a les empreses sobre la tasca d’intermediació 
i d’orientació sociolaboral de les entitats i el treball conjunt 
d’anàlisi dels Certificats Professionals.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Els 7.500 euros del conveni amb l’Administració provincial de 
Barcelona es destinen a l’assessorament de la dinamització 
participativa de la Xarxa per a la Inclusió de Manresa.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
El consistori municipal dota amb 2.195,80 euros el desen-
volupament de recursos 2.0 per a la millora de la difusió i la 
participació en les activitats de la federació. 

OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
El finançament privat de les nostres activitats s’incrementa 
significativament gràcies a la participació d’Obra Social “la 
Caixa” en les jornades sobre l’àmbit penitenciari (Obrint Por-
tes, 13.000 euros) i per al foment de l’empresa inclusiva (Fem 
Equip!, 15.000 euros).

FÒRUM SOCIAL EUROPEU
El 2011 es fa efectiva la segona part de la dotació econòmica 
del conveni signat al novembre del 2010 amb el FSE, vincu-
lat íntegrament al programa de capacitació del tercer sector 
3Creix. Es destinen a aquest concepte 98.673,25 euros.

INFOJOBS
Es renova la col·laboració amb el portal de recerca de feina, 
que al setembre inicia una sèrie de formacions sobre les eines 
i l’optimització de l’ús del seu web per a persones ateses per 
entitats d’ECAS. Els alumnes reben una subscripció premium 
als seus serveis i el projecte s’emmarca en el programa de 
treball solidari i voluntariat corporatiu d’InfoJobs, que compta 
amb un Canal de treball solidari a través del qual les entitats 
sense ànim de lucre poden publicar gratuïtament ofertes labo-
rals i de voluntariat.

ACORDS CONVENIS 
I COL.LABORACIONS

 >

Presentació del Directori de recursos 
d’acció social per a ajuntaments durant 
l’Assemblea General d’ECAS.

ACTIVITATS
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representativitat

ECAS defensa i canalitza  
els interessos de les entitats 
associades a través de pla-
taformes de tercer nivell i 
superiors, així com en espais 
de treball amb les Adminis-
tracions i altres agents de la 
societat civil. Potenciem un 
model de construcció social 
compartit, basat en el treball 
en xarxa per a la promoció 
del benestar de la població 
i el foment de la cohesió so-
cial, incloent la participació 
de tots els actors implicats 
en els processos de disseny 
i execució de les polítiques 
públiques. 

SET NOVES ENTITATS FEDERADES
S’adhereixen a ECAS set noves entitats, a les quals agraïm la 
seva confiança i esperit de col·laboració.
• Associació per a la Formació i Ocupació de Catalunya (AFOCAT) 
• Càritas Diocesana de Barcelona
• Centre Sociosanitari Mare de Déu de la Salut (Centre Terrades) 
• Fundació L’Heura Tarragona
• Fundació Privada La Salut Alta
• Impulsem SCCL
• Ventijol. Associació per a la salut familiar i comunitària 

EL CREIXEMENT D’ECAS, EN XIFRES
ECAS compta actualment amb una vuitantena d’entitats que 
atenen més de 795.000 persones l’any, gràcies a equips formats 
per 8.500 professionals i 7.500 voluntaris. El nombre de perso-
nes ateses s’ha multiplicat gairebé per quatre en els darrers 
anys, la qual cosa reflecteix el creixement de la federació i el 
significatiu augment de la demanda d’ajuts i serveis socials.

TERRITORIAL TARRAGONA
S’intensifica la incidència política al camp de Tarragona amb 
motiu de les eleccions municipals amb un document de propos-
tes als partits polítics per treballar conjuntament l’acció social 
a la ciutat, i s’inicien contactes amb municipis i entitats del Baix 
Penedès. La segona campanya Tarragona Inclusiva (vegeu pàg. 
17) commemora el 17 d’octubre, Dia internacional per a l’eradi-
cació de la pobresa. Xavier Zaragoza, responsable de comunica-
ció de Casal l’Amic, s’incorpora a la secretaria tècnica d’ECAS a 
Tarragona el mes de febrer en substitució d’Àngels Berenguer.

TERRITORIAL GIRONA
La Fira de Mostres de Girona acull una presentació de les 
entitats d’ECAS al territori en què s’exposen els avantatges de 
la seva contractació per part de l’empresariat. Es fa èmfasi en 
la millora que suposa per a la competitivitat de les empreses 
estar vinculades a la comunitat i ser reconegudes com a orga-
nitzacions socialment responsables.

ACTIVITATS

Raquel Bonilla i Beatriz Ureta,  
de la Fundació L’Heura, durant la presentació 

de les noves entitats d’ECAS a l’Assemblea 
General Ordinària del mes de juliol.

PRESÈNCIA EN ESPAIS 
DE REPRESENTATIVITAT

 >

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

Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya 
ECAS ocupa la presidència de la Junta Directiva renovada el 
mes d’abril, a càrrec de Xavier Puig. Després de mesos de 
debat, al juny s’arriba a un acord en la negociació del II Conveni 
Col·lectiu d’Acció Social de Catalunya i a l’octubre se signa el  
IV Conveni Col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària. A finals 
d’any s’inicia una nova línia de treball d’accions de denúncia en 
relació a la contractació pública de serveis.

Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 
L’organisme impulsa la celebració el mes de novembre del II 
Congrés Europeu del Voluntariat i del primer Marketplace de 
Catalunya, que compta amb un estand conjunt d’ECAS i InfoJobs.

Consell d’Associacions de Barcelona
Durant el 2011 se celebra la cloenda del II Congrés. S’aproven 
204 mesures per a la millora i la consolidació de l’associaci-
onisme a Barcelona i es resumeixen en un manifest, Ara és 
l’hora de l’associacionisme!, les reivindicacions del sector.  

European Anti Poverty Network – España
ECAS participa a la branca espanyola de la Xarxa Europea de 
Lluita Contra la Pobresa i l’Exclusió Social (EAPN-ES) a través 
del Grup d’Inclusió i Pobresa de la Taula. 

Grup de Treball contra la pobresa i per a la inclusió social 
Impulsat pel Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat, compta amb 12 representants d’ECAS en els quatre 
subgrups de treball: Exclusió social i pobresa emergent, Pobresa 
estructural, Pobresa i exclusió de la infància i l’adolescència, i Ter-
ritori i pobresa. Al desembre se’n presenten les conclusions, reco-
llides en un document de propostes, i durant el 2012 se’n fixaran 
les prioritats, els indicadors d’avaluació i el pressupost disponible. 

Pacte Nacional per a la Immigració
Signat el desembre del 2008 entre la Generalitat i diversos 
agents socials i econòmics, ECAS s’hi adhereix formalment al 
desembre de 2011 en un acte al Palau de Mar de Barcelona.

Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
ECAS és una de les 17 organitzacions que constitueix la pla-
taforma, creada al febrer i presentada al desembre per donar 
suport al Pacte per a la Infància a Catalunya. Té l’objectiu 
d’impulsar els drets de la infància a Catalunya, especialment 
d’aquella que es troba en una situació més desafavorida.

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
ECAS n’ocupa la vicepresidència d’Inclusió i Pobresa, repre-
sentada per Teresa Crespo, que coordina el grup de treball 
d’Inclusió i Pobresa. A més, ECAS forma part dels grups de 
treball de Finançament, Formació i inserció laboral, Immi-
gració, Innovació i qualitat i Prestació de serveis i clàusules 
socials. La Taula presenta propostes electorals als partits amb 
motiu de les eleccions municipals i generals i es pronuncia 
sobre els pressupostos 2011 de la Generalitat.   

Altres espais de representativitat:
Consell ciutadà dels usos del temps
Consell de cohesió i serveis socials de l’Ajuntament de Girona
Consell de participació de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona
• Consell General dels Serveis Socials
• Consell Municipal de Benestar de Reus
• Consell Municipal de Dones de Barcelona
• Consell Nacional de Dones de Catalunya
• Espai de Debat Permanent i Aplicat als Serveis Socials 

de Catalunya
• Observatori del Tercer Sector
• Xarxa d’inserció sociolaboral de Barcelona
• Xarxa de juristes socials 
• Xarxa de polítiques d’usos del temps
• Xassaje 
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 >  >DINAR D’ENTITATS 
AMB EL CONSELLER 
CLERIES

DIA CONTRA LA POBRESA 
I L’EXCLUSIÓ SOCIALincidència política

La presència pública de la 
federació i la visibilització  
del sector es veu reforça-
da durant el 2011 amb una 
actitud proactiva a l’hora de 
generar propostes d’acció 
social. La direcció de les me-
sures governamentals ens fa 
alçar la veu en defensa de la 
inversió en polítiques socials 
i a favor de la creació de nous 
mecanismes que posin fi a 
una pobresa i una exclusió 
social creixents. 

REUNIONS INSTITUCIONALS AMB EL GOVERN  
I ELS PARTITS POLÍTICS 
La tasca d’incidència política d’ECAS s’ha manifestat al llarg 
de l’any amb diverses reunions mantingudes per repre-
sentants de la federació amb alts càrrecs del Govern de la 
Generalitat. Les línies de treball de les diferents comissions 
s’han donat a conèixer a l’ICASS, l’Institut Català de les 
Dones, la D.G. d’Economia Social i Cooperativa i Treball Au-
tònom, la D.G. de Serveis Penitenciaris, les secretaries de 
Polítiques Educatives i Família, i la Direcció de Programes 
del SOC. A més, al juny s’inicia una roda de contactes amb 
els principals partits polítics catalans per traslladar-los 
la preocupació que generen en el sector de l’atenció a les 
persones les retallades en inversió social als pressupostos 
2011 del Govern.

COMPAREIXENCES AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Al mes d’octubre, Sonia Fuertes compareix en representa-
ció d’ECAS a la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
del Parlament de Catalunya en relació als efectes de la ‘llei 
òmnibus’ en els serveis socials. Poques setmanes després, 
Xavier Orteu intervé a la cambra per abordar les conse-
qüències dels retards en el pagament de la Renda Mínima 
d’Inserció durant l’estiu i plantejar propostes de millora del 
programa (vegeu pàg. 18).  

PROPOSTES D’ECAS PER A UN MAJOR COMPROMÍS  
DELS POLÍTICS AMB L’ACCIÓ SOCIAL
ECAS fa arribar als principals partits polítics catalans un 
document de propostes d’acció social en el marc de les 
eleccions generals del 20-N, amb un total de 17 punts en 
relació a la pobresa, els drets bàsics reconeguts i la situació 
dels col·lectius més vulnerables. Durant la precampanya de 
les eleccions municipals del mes de maig, ECAS vehicula 
les seves propostes a través del document Pobles i ciutats 
sense pobresa ni exclusions, coordinat per la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social, i elabora un document de propos-
tes específic per als partits municipals de Tarragona.   

Representants d’ECAS 
durant una reunió amb 
la directora de l’ICASS, 
Carmela Fortuny, al mes 
de febrer. 

La Taula d’entitats del Tercer 
Sector presenta als partits 
polítics el document de pro-
postes de cara a les eleccions 
municipals del 22 de maig.

El 7 d’abril, les entitats membres d’ECAS tenen ocasió de plan-
tejar directament al conseller Josep Lluís Cleries les seves pre-
ocupacions, inquietuds i preguntes. Una seixantena de profes-
sionals assisteixen al dinar de treball amb el màxim responsable 
del Departament de Benestar Social i Família, que respon a la 
voluntat d’ECAS d’acostar les entitats als poders públics, pro-
moure un millor coneixement mutu i facilitar una comunicació 
més fluida per optimitzar els resultats de les polítiques socials. 
El conseller es compromet a treballar transversalment amb la 
resta de departaments —especialment amb els d’Ensenyament 
i Empresa i Ocupació en la inserció sociolaboral— i expressa el 
seu suport a algunes de les demandes exposades, com la d’im-
pulsar plans d’igualtat i de conciliació laboral i familiar.

El conseller Cleries dóna resposta a les 
qüestions plantejades per ECAS durant un 
dinar amb una seixantena de responsables 
de les entitats membres celebrat a l’abril.

SEGONA EDICIÓ DE LA CAMPANYA  
‘TARRAGONA INCLUSIVA’
Amb motiu del Dia internacional per a l’eradicació de la 
pobresa, 17 d’octubre, la Comissió Territorial d’ECAS a 
Tarragona llença la segona edició de la campanya Tarragona 
inclusiva. S’organitza una xerrada sobre ‘Nova pobresa a 
Tarragona’, una taula rodona sobre ‘Com treballa l’Ajun-
tament de Tarragona per a la inclusió social?’ i un matí de 
tallers per a famílies i infants durant el qual es llegeix el 
manifest contra la pobresa i l’exclusió social.

‘DONEM EL MILLOR DE NOSALTRES’  
I SENSIBILITZEM SOBRE LA POBRESA
Es reedita també la campanya ‘Donem el millor de nosal-
tres’, impulsada per la Taula del Tercer Sector i a la qual 
ECAS contribueix i dóna suport. El mateix dia 17 d’octubre 
se celebra l’acte institucional, amb intervencions del 
president Artur Mas i l’alcalde Xavier Trias, i el programa 
Tots x Tots de COM Ràdio dedica a la pobresa la seva tertúlia, 
coorganitzada per l’Agència de Comunicació Social.

Representants dels partits polítics 
tarragonins debaten sobre ‘Com tre-
balla l’Ajuntament de Tarragona per a 
la inclusió social?’. 

Roda de premsa de presenta-
ció de la campanya contra la 
pobresa promoguda per la Taula 
d’entitats del Tercer Sector.

Celebració en família de la lluita 
contra la pobresa i l’exclusió 
social a la Rambla Nova de 
Tarragona. 

ACTIVITATS
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El 12 d’abril una quinzena d’organitzacions de la societat 
civil catalana –entre elles ECAS- presenten públicament la 
declaració NI UN PAS ENRERE! INVERTIM EN FUTUR, una 
manifestació conjunta en defensa del sistema de serveis 
socials de responsabilitat pública a Catalunya i dels drets de 
ciutadania. Es comprometen a fer un seguiment acurat dels 
pressupostos de la Generalitat en matèria social per asse-
gurar que la reducció de la despesa pública no debiliti els 
pilars més febles de l’Estat del Benestar. Pocs mesos des-
prés, la plataforma compta amb el suport de més de vint-
i-cinc organitzacions —incloent entitats socials, col·legis 
professionals, patronats de la iniciativa social i sindicats— 
i una quinzena d’acadèmics de l’àmbit universitari.

El document es fa arribar al president de la Generalitat, 
Artur Mas, i el 23 de maig la plataforma compareix a la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de 
Catalunya amb l’objectiu que els partits es comprometin en 
la lluita per la defensa dels serveis socials. La presentació 
dels pressupostos de 2011 i la ‘llei òmnibus’ intensifiquen 
les accions de NI UN PAS ENRERE!, que analitza les me-
sures governamentals i elabora un document de propostes 
d’esmenes als pressupostos per intentar frenar el retrocés 
en matèria social. Les propostes fan referència a l’atenció 
a la dependència moderada, els ajuts a les persones amb 
discapacitat, la xarxa d’habitatges d’inclusió i la cooperació 
al desenvolupament, entre altres. A finals de juny se celebra 
una reunió amb el conseller de Benestar Social i Família, 
Josep Lluís Cleries, i la directora de l’ICASS, Carmela 
Fortuny, per acostar posicions i treballar conjuntament en 
les respostes a la creixent demanda de serveis socials.

NI UN PAS ENRERE! tanca l’any amb un document de 
balanç del 2011 que fixa també les cinc línies prioritàries 
per al 2012: pobresa infantil, pobresa, atenció a la depen-
dència, habitatge i polítiques d’ocupació. Les organitzacions 
membres seguiran apostant per les polítiques socials com 
a inversió necessària per sortir de la crisi, lluitar contra les 
desigualtats socials i construir una societat més justa 
i cohesionada.

L’informe elaborat per ECAS i les actuacions de la federació 
aconsegueixen un ampli ressò als mitjans de comunicació, i 
la nostra veu s’escolta també al Parlament de Catalunya, on 
compareixem a sol·licitud d’ERC.

Al llarg dels següents mesos intensifiquem els contactes amb 
el Govern per aconseguir crear un grup de treball interde-
partamental i, finalment, en una reunió celebrada a finals de 
novembre amb representants del departament d’Empresa i 
Ocupació —Esther Sánchez, directora del SOC, i Xavier López, 
director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom—, la Generalitat es compromet a convocar una taula 
sectorial, en què també hi participarà el Departament de Be-               
nestar Social i Família, per treballar a fons amb les entitats les 
problemàtiques en relació a la RMI.

Les demandes i propostes del sector s’articulen a través d’un 
grup de treball específic liderat per ECAS que, en la seva dar-
rera reunió, formula les línies que haurien de marcar el desen-
volupament de les propostes. Alguns dels objectius fixats són 
establir una distinció clara entre els casos socials i els casos 
laborals, millorar el procés de derivació per part dels treba-
lladors socials, elaborar un mapa d’entitats que reflecteixi els 
àmbits d’expertesa de cada organització i optimitzar el sistema 
de comunicació entre els diferents actors de la xarxa.

 > NI UN PAS ENRERE!
INVERTIM EN FUTUR

Xavier Puig (ECAS), Aurora Huerga (CCOO), Núria Carrera (Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya) i Àngels Guiteras (Taula d’entitats del Tercer Sector) durant la 
presentació de la declaració NI UN PAS ENRERE! en roda de premsa.

Representants de NI UN PAS ENRERE! intervenen el mes de maig al Parlament 
amb l’assistència d’una trentena de representants de les organitzacions signants.

Les modificacions introduïdes pel nou Govern de la Generali-
tat en el programa de Renda Mínima d’Inserció (RMI) han ge-
nerat nombroses problemàtiques i queixes per part del sector 
de l’atenció a les persones al llarg del 2011, i especialment 
a partir de l’estiu, quan un canvi en la forma de pagament 
genera situacions d’extrema dificultat per a molts perceptors.

Al mes de juny, ECAS alerta ja sobre el risc que comportarien 
les modificacions de la llei de RMI plantejades pel Govern i a 
l’agost, arran del caos generat pel pagament via xec postal, 
la federació articula la resposta de les entitats i alça la veu 
del sector per reconduir la situació. Gràcies a les aportacions 
de les entitats membres, canalitzem una posició comuna i 
treballem per establir vies de col·laboració amb les adminis-
tracions, reivindicant en tot moment la necessitat de garantir 
uns recursos mínims per a tothom.

A final de setembre, fem públic un Informe per a la millora 
del programa de Renda Mínima d’Inserció i la creació de 
nous recursos contra la pobresa i l’exclusió social que recull 
el coneixement i l’experiència de les entitats que treballen 
amb les persones perceptores de la RMI. El document és un 
diagnòstic de la situació que pretén ser el punt de partida per 
a la feina conjunta amb tots els agents implicats en la recerca 
i el desenvolupament de vies de millora del programa.

ECAS reconeix la necessitat de corregir les disfuncions 
detectades en el PIRMI, però aposta per la creació de nous 
instruments de resposta que assegurin unes condicions de 
vida dignes per a tota la població i advoca per diversificar les 
actuacions destinades a combatre el creixent risc de pobresa 
i exclusió social, que presenta una casuística molt diver-
sa. Ens oposem a la vinculació del programa a una partida 
pressupostària —que anul·la de facto el dret subjectiu de les 
persones a accedir-hi— i denunciem la unilateralitat amb 
què es duen a terme certes mesures per part del Govern; 
reclamem que es compti amb les aportacions de les entitats 
i els professionals de base i rebutgem l’ús d’un discurs que 
posa en el punt de mira tot un col·lectiu, estigmatitzant-lo de 
manera injusta.

L’informe elaborat per ECAS 
arriba al Parlament a l’octubre, 
amb una compareixença de 
Xavier Orteu.

Meritxell Fernández, coordinadora 
del programa de RMI de Fundació Surt; 
Teresa Crespo, presidenta d’ECAS; 
i Xavier Orteu, director d’Insercoop, 
presenten en roda de premsa l’informe 
sobre RMI.

REFORMA DE LA RENDA
MÍNIMA D’INSERCIÓ
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OPINIÓ I DEFENSA DELS DRETS DE CIUTADANIA
ECAS apropa a la ciutadania la preocupació del sector per  
les retallades en polítiques socials en l’actual context de 
crisi. A través d’articles d’opinió i intervencions als mitjans 
de comunicació, representants de la federació fan propostes 
socials al nou govern de la Generalitat, defensen el compli-
ment dels drets reconeguts per llei, adverteixen dels riscos 
de reduir la inversió social i alerten sobre la insuficiència 
de recursos econòmics que pateix el sector. La presidenta 
d’ECAS, Teresa Crespo, gaudeix d’una important projecció 
mediàtica arran de les mesures governamentals que mar-
quen l’any, com ara la reducció del 10% en els pressupostos, 
la ‘llei òmnibus’ o les reformes de la RMI. Durant el 2011 
s’enregistren un total de 189 aparicions a diferents mitjans: 
97 en premsa, 34 en ràdio, 19 a televisió, 26 a Internet, 8 a 
Agències de Comunicació i 5 a altres mitjans. 

EINES DE DIFUSIÓ EXTERNA
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), dos monogràfics 
info ASSEMBLEA i dos circulars info PRESIDÈNCIA. A través 
dels butlletins i de la pàgina web d’ECAS es publiquen un 
total de 143 notícies relatives a l’activitat de la federació. 

PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTIVITATS DEL SECTOR
La federació participa de diferents espais de debat i inter-
canvi d’experiències del sector, com ara el III Congrés del 
Tercer Sector Social (vegeu pàg. 20), el II Congrés d’Associ-
acions de Barcelona o la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva. ECAS inicia una formació en 
aliances dirigida a les entitats del Bages i, entre altres 
intervencions, presenta la proposta metodològica desenvo-
lupada per la Comissió d’Inserció Sociolaboral a la quarta 
Trobada d’Unitats d’Escolarització Compartida i inaugura  
el Curs d’introducció a situacions de desigualtat de la Funda-
ció Autònoma Solidària.

ECAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’Agència de Comunicació Social d’ECAS ha treballat per fer 
més presents les qüestions socials als mitjans de comuni-
cació i establir col·laboracions regulars que ens permetin 
fer visible la tasca del sector, donar projecció pública a les 
nostres preocupacions i ser identificats com a font d’infor-
mació referent en acció social. S’ha mantingut la publicació 
periòdica d’articles al portal Social.cat iniciada el 2010 —amb 
un total de sis textos durant el 2011—, s’ha realitzat una 
acció conjunta amb El Periódico de Catalunya (vegeu pàg. 20) 
i s’ha establert una col·laboració regular amb COM Ràdio: a 
través d’una aliança amb el programa Tots x Tots, l’Agència 
de Comunicació Social ha organitzat set tertúlies per abor-
dar amb profunditat set àmbits concrets de les polítiques 
socials (inserció laboral de joves, atenció a la dependència, 
habitatge social, RMI, pobresa, sistema penitenciari i em-
presa inclusiva). Els debats, emesos en directe i conduïts pel 
periodista Ramon Company, han recollit visions contrastades 
de professionals experts proposats per ECAS. D’altra banda, 
el reportatge ‘Triomfs sobre la marginació’, publicat l’octubre 
del 2010 a El Periódico de Catalunya, ha estat guardonat amb el 
Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de 
Comunicació en la seva edició de 2011. L’autor del reportatge, 
el periodista Fidel Masreal, cedeix els 6.000 euros amb què 
està dotat el premi a l’Agència de Comunicació Social d’ECAS.

VISIBILITZACIÓ I 
PRESÈNCIA PÚBLICA

 >

sis experiències i ponències als diferents espais de debat, un 
estand a la mostra d’entitats, la inscripció de 130 membres 
d’entitats sòcies d’ECAS i la col·laboració de l’Agència de Co-
municació Social en l’equip de comunicació de la trobada. 

ESTAND D’ECAS AL CONGRÉS
Mitjançant un acord amb El Periódico de Catalunya, l’espai 
d’ECAS a la mostra d’entitats acull una sèrie d’entrevistes, re-
alitzades pel periodista Fidel Masreal, a un total de deu partici-
pants i convidats a les jornades. El cicle d’entrevistes s’obre amb 
el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i compta 
també amb la presència de l’ex president Jordi Pujol; el presi-
dent del grup municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Barcelona, 
Ricard Gomà; la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer 
Sector, Àngels Guiteras; el politòleg Joan Subirats; el director 
de la Fundació Innova, Joan Roma; la presidenta del Col·legi de 
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, 
Núria Carrera; el coordinador del departament d’estudis de 
Càritas Espanya, Víctor Renes; Juan López de Uralde, ex direc-
tor de Greenpeace Espanya i avui al capdavant de la Fundación 
Equo; Luciano Poyato, president de la Plataforma Voluntariado 
de España; Sonia Fuertes, subdirectora d’Àrea de la Fundació 
Salut i Comunitat i Teresa Crespo, presidenta d’ECAS. 

La Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS participa a la 
primera trobada d’intercanvi entre empreses i entitats de 
voluntariat a Catalunya, el Marketplace, celebrat el mes de 
novembre en el marc del II Congrés Europeu del Volun-
tariat. ECAS dóna a conèixer el projecte de col·laboració 
amb el portal de recerca de feina InfoJobs per a la inserció 
laboral de col·lectius en risc —que inclou formacions sobre 
recerca de feina i subscripcions premium per als usuaris 
de les entitats— mitjançant un estand compartit.

MARKETPLACE,  
ENTITATS I EMPRESES

III CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL,  
‘SUMEM VALORS, CONSTRUÏM FUTUR’
Com a membres de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, 
participem activament del III Congrés del Tercer Sector Social, 
celebrat els dies 24 i 25 de març sota el lema ‘Sumem valors, 
construïm futur’ i amb la participació de més de 1.700 repre-
sentants d’entitats socials catalanes. ECAS hi és present amb 

PONÈNCIES D’ECAS AL III CONGRÉS

• ‘El Tercer Sector com a agent d’educació en valors. Possibilitats 
i reptes’; Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat)

• ‘Desenvolupament de valors en el treball social’; Ignasi Buyreu (Intress)
• ‘L’equip interdisciplinar i l’atenció que l’organització vol fer als usuaris.

Implicacions ètiques’; Amparo Porcel (Intress)
•  ‘Les claus de l’èxit en la implantació del model EFQM en el Tercer

Sector’; Jesus E. Martín (Intress)
• ‘Innovació, més enllà de la crisi’; Xavier Baño (Bhantal)
• ‘El barri: lloc de convivència, participació i acció comunitària’; 

Mª Claudia Carrasquilla (Fundación Cepaim)
• ‘Treball amb suport’; Glòria Canals (Associació Catalana de Treball 

Amb Suport)
• ‘inSERE, la capacitat de generar ocupació i inclusió des del Tercer 

Sector’; Jordi Collado (Fundació Casal l’Amic)
• ‘Agència de Comunicació Social, un pont entre les entitats i els mitjans

per sensibilitzar la ciutadania i fer sentir la veu de l’acció social’; 
Agnès Felis (ECAS)

• ‘La veu i la representació dels col·lectius més vulnerables’; 
Patricia Bosch (Fundació Salut i Comunitat)

•  ‘Ràdio Zona Límit: La ràdio com a eina d’expressió’; Miriam Atienza (INTRESS)
• ‘El mentoratge com a eina d’intervenció social’; Mercè Garet (Punt de 

Referència)
• ‘O ker le rroma (la llar dels gitanos)’; Gerardo Tiradani 

(Secretariado Gitano)
• ‘Correspondències ciutadanes. Les migracions al cor de la construcció      

europea’; Alba Zamora (Fundació Casal l’Amic)
• ‘Jo també vaig ser invisible: l’atenció psicoeducativa als infants víctimes 

de violència de gènere en l’àmbit familiar’; Esther Gil (IReS)
• ‘Procés participatiu Fem fundació, fem barri’; Montserrat Pedret

(F. Comtal)
• ‘Inserció sociolaboral amb joves: metodologia ECAS’; Daniel Juan 

Garcia (ECAS)

Artur Mas entrevistat per El Periódico de Catalunya a l’estand d’ECAS.

PARTICIPACIÓ EN ESPAIS 
DEL SECTOR
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 > 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 per-
manent amb dedicació 
exclusiva a la federació. 
Els òrgans de govern es-
tan compostos per repre-
sentants de les entitats, 
amb presència dels caps 
de l’equip de gestió. Dues 
de les comissions d’àmbit 
compten amb una perso-
na dedicada específica-
ment a les tasques de co-
ordinació.

Comissions
territorials

Comissions
d´àmbit

GironaPenitenciari

TarragonaGènere

Famílies

Inserció
Sociolaboral

Immigració

VIH/SIDA
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Gerència
Jordi Gusi

Agència de 
Comunicació Social

Direcció
Agnès Felis

Redacció
Georgina Marín

Secretaria 
tècnica
Ariadna Vives

<
Comissió d́ inserció
sociolaboral
Natàlia Pomar

< <
Comissió 
d́ immigració
Àgata Sol

Projectes i 
partcipació
Irene Cañellas

<
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 > EQUIP DE GESTIÓ

Teresa Crespo
Presidenta

Xavier Puig 
(Associació Ceps Projectes Socials)
Vicepresident

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

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

Domènec Domènech 
(Fundació Mercè Fontanilles)
Tresorer

Felisa Pérez 
(Associació Benestar i Desenvolupament)

Fina Rubio 
(Fundació Surt)
Vocalia de Gènere

Guillem Compte
(Fundació Plataforma Educativa)
Vocalia d’Internacionalització 
de l’acció social

Ignasi Buyreu
(Associació Intress)
Vocalia d’Aliançes

Joan Josep Izquierdo
(Fundació En Xarxa)
Vocalia de Terriorialitat / Tarragona

Jordi Foix 
(Fundació Els Tres Turons)

Llorenç Gonzàlez
(Associació Iniciatives Solidàries)
vocalia de Capacitació

Marc Carbonell 
(Cooperativa Suara)

Mª Elena Alfaro 
(Fundació Ared)

Marta Zaragoza 
(Fundació IReS)

Nacho Sequeira
(Fundació Èxit)

Ôutaïle Benabid 
(Associació Accem)

Paco Estellés 
(Salesians Sant Jordi)

Pilar Bosch
(Fundació Plataforma Educativa)
Vocalia de Territoralitat / Girona

Salvador Busquets
(Arrels Fundació)
Vocalia de Pobresa

 

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.
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Meritxell Vegué (FIAS)
Mònica Augé (Salut i Comunitat)
Tània Miró (JIS)

>  FAMÍLIES
Eva Mosquera (INTRESS, coordinadora)
Anna Montes (“in via”)
Anna Sunyer (Plataforma Educativa)
Arantxa Perales (“in via”)
Carme Calafat (ABD)
Daniel Oasis (Marianao)
Fran Viedma (Salesians Sant Jordi)
Irene Infante (Ventijol)
Jordi Fabregat (INTRESS)
Lita Alvarez (Quatre Vents) 
Montse Díaz (FIAS)
Teresa Crespo (FIAS)

>  VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL 
Mijail Acosta (Acollida i Esperança, coordinador)
Alberto Capitan (ACTUA Vallès)
Aldana Menéndez (ABD)
Anna Rafel (Antisida de Lleida)
Araceli Ontón (Creu Roja Tarragona)
Domènec Domènech (Mercè Fontanilles)
Ester Artigas (ACTUA Vallès)
Jordi Usurriaga (Acollida i Esperança)
Josep M. Bastús (Càritas Diocesana de Barcelona)
Josep M. Lluch (Acollida i Esperança)
Mar García (Mercè Fontanilles)
Núria Andreu (Llar de Pau)
Paloma Aragüe (Centre Terrades)
Teresa Bermúdez (Càritas Diocesana de Barcelona)

COMISSIONS TERRITORIALS

>  GIRONA
Pilar Bosch (Plataforma Educativa, coordinadora)
Anna M. Roca (TRESC)
Anna Nouguet (OSCOBE)
Bru Pellissa (SER.GI)
Cheikh Tourad (Accem)
Ferran López (Casal dels infants per a l’acció social als barris)
Guillem Comte (Plataforma Educativa)
Iolanda Ruiz (Astrid 21)
Joan Camps (Salesians Sant Jordi)
Rosa Vilà (Plataforma Educativa)

>  TARRAGONA
Joan Josep Izquierdo (En Xarxa, coordinador)
Vivian Cano (Cerc@, coordinadora)
Albert Roig (Actua)
Gisela Oliva (Casa dels Infants per l’acció social als barris)
Jordi Collado (Casal l’Amic)
Laura Andreu (L’Heura Tarragona)
Lluís F. Suarez (CEPS)
Mayte Fortuny (FIAS)

XARXES I ALIANCES EXTERNES

>  ACORD CIUTADÀ PER A UNA BARCELONA INCLUSIVA
Teresa Crespo (FIAS)
Jordi Gusi (ECAS)

> ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE LA INICIATIVA SOCIAL 
DE CATALUNYA (AEISC)
Xavier Puig  (CEPS) President i membre de la comissió de 
negociacions col·lectives.
Jordi Torcal (Intress). Membre de la comissió de negociacions 
col·lectives

> CONSELL CIUTADÀ DELS USOS DEL TEMPS
Teresa Crespo (FIAS)

> CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA (CAB)
Teresa Crespo (FIAS)

> CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTA-
MENT DE GIRONA
Jordi Gusi (ECAS)
Pilar Bosch (Plataforma Educativa)

> CONSELL DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT 
DE CATALUNYA 
Irene Cañellas (ECAS)
Teresa Crespo (FIAS)

> CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE BENESTAR SOCIAL 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Teresa Crespo (FIAS)

> CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR DE REUS
Mayte Fortuny (FIAS)

COMISSIONS D’ÀMBIT

>  INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Natàlia Pomar (ECAS, coordinadora)
Àlex Pérez (Salesians Sant Jordi) 
Anna Nouguet (OSCOBE) 
Annabel Carbonell (Comtal)
Carles Enjuanes (PROSEC)
Carme Marco (AFOCAT)
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)
Esther Sancho (Femarec)
Gemma Vallès (Xarxa Gedi)
Joan Valls (CIJCA) 
Jose Alonso (Èxit) 
Juan Manuel Cabrera (Salesians Sant Jordi) 
Laura Cruz (Marianao)
Lluís Pérez (Els Tres Turons) 
Lola Galán (Secretariat Gitano)
Magda Ribes (CIJCA)
Maria Torres (Comtal)
Marc Carbonell (Suara) 
Josep Antoni Arroyo (FIAS) 
Miguel Moncayo (El Llindar) 
Montse Franch (INTRESS) 
Montse Lamata (Xarxa Gedi)
Montse Puig (ASCIB) 
Montse Ros (Probens)
Naira Alonso  (Mercè Fontanilles)
Neus Palos (ACIDH)
Nines García (Col·lectiu de Cultura Popular)
Núria Canadell (Cerc@) 
Núria Pallí (Escola Pia Acció Social) 
Raquel López (PROSEC) 
Sandra Giner (JIS) 
Sergi Pascual (IReS)
Soledad Soto (Secretariat Gitano)
Sònia Moragrega (Surt)
Susanna Trenchs (Centre Esclat  Bellvitge)
Teresa Roigé (Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris) 
Víctor Fernandez (Salesians Sant Jordi) 
Marta Pujol (Salesians Sant Jordi)

Vivian Cano (Cerc@) 
Xavi Villarejo (Ared)
Xavier Orteu (Insercoop)
Yolanda Rey (Probens) 

>  IMMIGRACIÓ
Àgata Sol (ECAS, coordinadora)
Albert Parés (Ficat)
Alícia Gonzàlez (Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris) 
Anna Solà (La Formiga)
Bru Pellissa (SER.GI) 
Carles Gil (Servei Solidari)
Encarna Serrano (Surt)
Ferran Rofín (Comtal) 
Gisela Cardús  (ACCEM)
Llorenç Gonzàlez (Iniciatives Solidàries)
Maria Nadeu (La Salut Alta)
Marta Bàrbara (Punt de Referència)
Raúl Martínez (ACISI)
Rosa M. Martín (Akwaba)
Sergi Gabernet (Mercè Fontanilles) 

>  PENITENCIARI
Patricia Bosch (Salut i Comunitat, coordinadora)
Anna Vega (Marianao)
Arantxa Hernárez (Mercè Fontanilles)
Domènec Domènech (Mercè Fontanilles)
Eduard Sala (Obra Social Santa Lluïsa Marillach)
Estela Arqué (Alba)
Eva Mosquera (INTRESS)
Gemma Font (Cedre)
Isabel Alonso (Lligam)
Laura Moreno (Ficat)
M. Carmen de la Fuente (La Vinya)
M. Elena Alfaro (Ared)
Mijail Acosta (Acollida i Esperança)
Pilar Murillo (IReS)
Raquel Felicó (Ared)
Xavi Loza (La Vinya)

>  GÈNERE
Estel Crusellas (Surt, coordinadora)
Fina Rubio (Surt, coordinadora)
Carme Méndez (Secretariat Gitano)
Fina López (Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris)
Imma Lloret (IReS)
Mª Cruz Lera (Surt)
Margarita Masvidal (INTRESS)

 > MEMBRES  
DE LES COMISSIONS
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Podeu consultar l’auditoria dels comptes d’ECAS al nostre web: www.acciosocial.org/auditories.

>  CONSELL MUNICIPAL DE DONES DE BARCELONA
Raquel Gil (Ared)

>  CONSELL NACIONAL DE DONES DE CATALUNYA 
Raquel Gil (Ared)

> ESPAI DE DEBAT PERMANENT I APLICAT ALS SERVEIS 
SOCIALS DE CATALUNYA
Teresa Crespo (FIAS)

> GRUP DE TREBALL CONTRA LA POBRESA I PER A  
LA INCLUSIÓ SOCIAL (GENERALITAT DE CATALUNYA)
> Exclusió social i pobresa emergent
Fina Rubio (Surt)
Guillem Correa (Iniciatives Solidàries)
Salvador Busquets (Arrels Fundació)
>  Estratègies territorials de lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social
Ôutaïle Benabid (ACCEM)
Vivian Cano (Cerc@)
Natàlia Méndez (Arrels Sant Ignasi) 
> Exclusió social i pobresa en la infància i l’adolescència
Joan Josep Izquierdo (En Xarxa)
Joan Valls (CIJCA)
Jordi Collado (Casal l’Amic)
Rosa Balaguer (Casal dels Infants per l’acció social als barris)
> Pobresa Estructural
Teresa Crespo (FIAS)
Jordi Foix (Els Tres Turons)
Josep Ricou
Sonia Fuertes (Salut i Comunitat)

> OBSERVATORI DEL TERCER SECTOR  
(CONSELL ASSESSOR)
Jordi Gusi (ECAS)
Teresa Crespo (FIAS)

> PACTE NACIONAL PER A LA IMMIGRACIÓ
Àgata Sol (ECAS)
Ferran Rofín (Comtal)

> TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL  
DE CATALUNYA
Teresa Crespo (FIAS)
Vicepresidenta d’Inclusió i pobresa

Participació d’ECAS en sis grups de treball:
> FINANÇAMENT
Montse Tohà (IReS)
> FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
Natàlia Pomas (ECA)
Xavier Orteu (Insercoop)
> IMMIGRACIÓ
Àgata Sol (ECAS)
Ferran Rofín (Comtal)
Llorenç Gonzalez (Iniciatives Solidàries)
> INCLUSIÓ I POBRESA
Guillem Correa (Iniciatives Solidàries)
Jaume Torras (Arrels Fundació)
Teresa Crespo (FIAS)
Xavier Puig (CEPS)
> INNOVACIÓ I QUALITAT
Esmeralza Almazan (Intress)
Olga Castro (Intress)
Sònia Jové (Femarec)
Mercè Bermudez (Intress)
> PRESTACIÓ DE SERVEIS I CLÀUSULES SOCIALS
Susana Martínez (IReS)

Altres espais de participació a través de la Taula:
> CONSELL GENERAL DELS SERVEIS SOCIALS
Teresa Crespo (FIAS)
> III CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Teresa Crespo (FIAS)
> PLATAFORMA D’INFÀNCIA DE CATALUNYA (PINCAT)
Anna Sunyer (Plataforma Educativa)
Eva Mosquera (Intress)

> XARXA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE BARCELONA
Natàlia Pomar (ECAS)
Xavi Villarejo (Ared)

> XARXA DE JURISTES SOCIALS
Ferran Rofín (Comtal)

> XASSAJE
Ferran Rofín (Comtal)

informe 
econòmic

166.908,23

137.504,72

8.652,28

128.852,44

29.403,51

29.403,51

166.906,23

PASSIU

PATRIMONI NET

FONS PROPIS

Excedents exercicis anteriors
Excedent exercici

PASSIU CORRENT

Creditors comercials i altres deutes a pagar 

Proveïdors 
Altres deutes amb les Administracions 
Públiques

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU

ACTIU CORRENT

Usuaris, patrocinadors i deu-
tors de les activitats i altres 
comptes a cobrar 

Usuaris i deutors per vendes 
i prestació de serveis
 
Altres crèdits amb les Adminis-
tracions Públiques
 
Efectiu i altres actius líquids 
equivalents

Tresoreria 

TOTAL ACTIU

BALANÇ

COMPTE D’EXPLOTACIÓ 
INGRESSOS                 

TOTAL INGRESSOS    

Quotes socis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Prestació per serveis
Donació Obra Social “la Caixa”
Interessos financers

SUPERÀVIT (romanent)

387.178,90

48.295,69
296.573,25

7.500,00
2.195,80
4.593,37

28.000,00
20,79

49.891,52

€ 

€ 
DESPESES                  

TOTAL DESPESES

Despeses de personal
Serveis professionals
Subcontractacions
Quotes associatives
Lloguer
Subministraments
Serveis bancaris
Altres despeses
Recuperació IVA suportat  / tributs

337.287,39

154.987,00
9.546,85

118.105,65
18.377,53
11.303,84

8.941,77
652,72

17.145,40
-1.773,37
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 148.596,16

         148.596,16

98.704,64
49.891,52

18.312,07

18.312,07

4.578,71

13.733,36

166.908,23



entitats 
associades

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

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

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 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

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

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

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

El Lloc de la Dona | Germanes Oblates
Programes per contribuir a millorar la 
qualitat de vida de les dones —especi-
alment les vinculades a l’exercici de la 
prostitució— i afavorir-ne la integració 
sociolaboral i el reconeixement de ciutada-
nia; generar dinàmiques de transformació 
social.

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

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

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 per la Formació i l’Ocupació 
de Catalunya (AFOCAT)
Inserció sociolaboral i formació ocupaci-
onal de persones en risc d’exclusió social 
a través d’un servei integral i adaptat a 
les necessitats de les entitats amb què 
treballa. www.afocat.cat

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 Ared
Promoció de l’accés a la plena ciutadania 
de persones en situació de risc d’exclusió 
social, fomentant la seva autonomia i a 
partir de processos de formació i d’acom-
panyament integrals; sensibilització de la 
realitat de l’exclusió social.  
www.fundacioared.org

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

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

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

Arrels Sant Ignasi (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       

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

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

Centre Sociosanitari Mare de Déu 
de la Salut (Centre Terrades) 
Recurs d’estada limitada per a persones 
amb el VIH/sida en situació o risc d’exclusió 
social,promovent el respecte, la convivència 
i la dignitat, en un ambient de família.

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

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)
Agent actiu en el foment de la convivència 
humana mitjançant accions de formació 
 i intermediació al mercat de treball dirigi-
des a col·lectius en risc d’exclusió social. 
www.avbc.esg

Càritas Diocesana de Barcelona
Acció social, sensibilització de la societat, 
denúncia de les situacions d’injustícia i 
treball amb les persones en situació de 
pobresa des del compromís de la comunitat 
cristiana.www.caritasbcn.org

Casal dels Infants per l’Acció Social 
als Barris
Programes de suport social, acompanya-
ment, integració, formació i inserció a 
infants, joves i famílies en situació o risc 
d’exclusió social; transformació 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

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

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

Filles de Maria Auxiliadora
Formació integral dels col·lectius més ne-
cessitats 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
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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 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 Marianao
Promoció de diversos projectes socioedu-
catius per estimular el desenvolupament 
personal i comunitari i afavorir processos 
d’inclusió social; intervenció preferent en 
la realitat local de 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 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 Casal l’Amic
Acció socioeducativa adreçada a la preven-
ció, promoció, formació i inserció personal i 
social de la infància, adolescència i joventut 
en risc social i les seves famílies i adults de 
la comunitat educadors/es. 
www.fundacio-casalamic.com

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

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

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                                                   

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)  
Promoció d’una millor qualitat de vida en 
els grups o minories amb dificultat en el seu 
desenvolupament amb accions de formació 
i recerca, desenvolupament comunitari i 
pedagogia del conflicte, entre d’altres.
www.fundaciosergi.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

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 

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 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 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

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   

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 internacional, gent gran, participació 
comunitària i TIC. 
www.joves.org | http://jislh.wordpress.com

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

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 socioedu-
cativa 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

Impulsem SCCL
Accions de caràcter integrador i de millora 
en els àmbits educatiu, social, laboral i de 
formació permanent per contribuir a la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes i atenuar els efectes de l’exclusió 
social.

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

Fundació privada La Salut Alta
Acollida de menors i famílies en situació 
de vulnerabilitat al barri de la Salut Alta 
de Badalona i altres barris propers amb 
realitats similars.
www.salutalta.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 ajudant a 
millorar la seva qualitat de vida; programes 
en centres d’acollida, centres oberts, de 
promoció de l’autonomia i l’emancipació i de 
maltractament infantil. 
www.resilis.org

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

Servei Solidari per a la Inclusió Social
Inclusió social de persones en risc d’exclu-
sió a través de l’orientació, la capacitació 
personal i professional, l’assistència i 
l’acompanyament integral; suport a inici-
atives de cooperació i codesenvolupament 
amb països del sud. www.serveisolidari.org

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 
socialment responsable.
www.suara.coop

SURT. Fundació de Dones, Fundació 
Privada 
Inserció sociolaboral de dones, accions 
comunitàries i de mediació interculturalital, 
recerca sobre la situació les dones en situ-
ació d’exclusió, sensibilització, innovació, 
consultoria i formació.  
www.surt.org

LA NOSTRA FORÇA: 
83 ENTITATS 
8.500 TREBALLADORS 
7.500 VOLUNTARIS 
795.000 PERSONES ATESES
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PER LA COHESIÓ 
SOCIAL,
CAP A LA PLENA 
CIUTADANIA!
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