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 > Em complau molt poder presentar la memòria d’activitats 
2009 de les Entitats Catalanes d’Acció Social. ECAS s’ha 
distingit des de la seva creació el 2003 per la tasca en favor 
de la inclusió dels col·lectius més desafavorits. Han estat 
sis anys d’aportacions valuoses a la cohesió social i ara, 
en un context difícil, aquesta aportació adquireix un valor 
suplementari. Perquè amb una  situació econòmica que té 
un impacte directe sobre les persones i sobre la seva feina, 
és important que els progressos aconseguits en els darrers 
anys en el camp de la inserció laboral tinguin continu tat. 
Ara que pot haver-hi la temptació de prioritzar allò més 
urgent i immediat és quan cal apostar, més que mai, per les 
polítiques d’igualtat, i evitar així que les persones que més 
pateixen la crisi es vegin abocades a l’exclusió.

L’activitat que recull aquesta memòria va en aquesta 
direcció. Demostra una gran capacitat de treball, gràcies 
a una important estructura de 77 entitats membres, 4.700 
persones treballadores i 3.000 voluntaris, que us han permès 
arribar a gairebé 200.000 usuaris.Tot això us ha convertit 
en un actor de primer ordre per avançar cap a la plena 
igualtat de les persones amb especials dificultats. Per això, 
el Departament de Treball va signar amb la vostra entitat 
un conveni de col·laboració que ha permès desplegar, 
entre d’altres, iniciatives com el primer Congrés Treball i 
Ciutadania. Aquest Congrés, celebrat el juliol de 2009, ha 
representat un interessant espai de reflexió i trobada dels 
diferents agents econòmics i socials, administracions i 
entitats socials que treballen per estrènyer el vincle entre 
treball i ciutadania, i ha permès debatre i reflexionar sobre 
les perspectives de futur en aquest àmbit. Un Congrés     
que es va cloure amb un èxit organitzatiu que mereix un 
sincer reconeixement. Des del Govern ens comprometem a 
continuar avançant per la igualtat d’oportunitats. I la millor 
manera d’avançar en aquest àmbit és donar al treball un 
protagonisme més gran. Perquè el treball és el principal 
factor d’integració de les persones. Per això, la creació de  

les condicions que permetin a les persones posar en joc 
totes les seves potencialitats és i seguirà sent un objectiu 
prioritari del Departament de Treball, sobre la base de tres 
grans eixos:  garantir una major igualtat d’aquestes persones 
en l’accés i en la permanència en el treball, promoure la 
seva formació i acompanyar-les en el seu procés d’inserció 
laboral.
Perquè una societat que sap utilitzar tot el potencial de les  
persones és una societat que s’enriqueix en el seu conjunt. 
Sé que compartiu aquesta visió i sé que seguireu treballant 
per fer-la possible. Us encoratjo, doncs, a seguir treballant 
per assolir noves fites i portar a terme nous projectes.

Felicitats per la feina ben feta.

Mar Serna
Consellera de Treball

carta oberta
a les  entitats

El Departament d’Acció Social i Ciutadania i les Entitats  
Catalanes d’Acció Social compartim objectius i valors. 
Som aliats en la lluita per construir una Catalunya amb 
igualtat d’oportunitats per a tothom. Una tasca difícil en 
temps com els actuals en què la crisi econòmica impacta 
de ple en moltes famílies del nostre país. Per això, és en 
moments com els actuals quan hem de seguir reforçant  
els nostres vincles de treball i de coordinació per oferir 
un millor servei a aquelles persones que pateixen exclusió.
Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania coneixem 
aquesta realitat i treballem per a donar a les entitats socials 
més elements amb els que puguin fer front als reptes 
del dia a dia. Així, durant aquest últim any hem aprovat 
convenis per valor de més 287 milions d’euros que han anat 
destinats a entitats d’iniciativa social per al manteniment 
de programes de serveis socials pel període 2009-2010. 
Amb aquestes subvencions més de 150 entitats sense 
afany de lucre podran atendre més de 15.000 persones. 
D’altra banda, a través del Pla de suport al Tercer sector,  
estem treballant per a millorar i facilitar la tasca de les  
entitats d’acció social. El país necessita un tercer sector  
fort i, per això, aquest pla busca entre d’altres coses la     
millora de la gestió i la professionalització de les entitats,   
el reforç de la formació de les persones que hi treballen i    
la participació d’aquestes entitats en els òrgans definidors 
de les polítiques socials del país. A més, no hem d’oblidar 
que vosaltres sou els responsables d’aportar al progrés 
social de Catalunya valors intangibles com la solidaritat, 
el treball comunitari o el compromís cívic. I això fa de la 
vostra feina tot un referent que hem d’ajudar a consolidar.  
El Departament i ECAS hem de compartir espais de treball 
en la celebració, durant aquest 2010, de l’Any europeu con-
tra la pobresa i l’exclusió. Hem fet molta feina, però encara 
hi ha persones que viuen en situacions de vulnerabilitat 
extremes i que necessiten tota l’ajuda possible per a viure 
dignament. 

 > A més, tenim al davant el repte de seguir explicant que la 
pobresa i l’exclusió segueixen existint. Per això, hem de seguir 
generant reflexió conjunta al voltant d’aquest tema per a 
guanyar la batalla de la conscienciació. 
Volem un país més just i només el podrem fer si ens acom-
panyeu en aquest projecte. La vostra experiència en la lluita 
contra la pobresa és un element de vital importància per a 
obtenir resultats positius: una societat que ofereixi més 
benestar i una vida digna per a tothom.

Carme Capdevila 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 
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En tancar l’any, com a entitat que ens definim per la voluntat 
de cohesionar el sector social i potenciar la seva capacitat de 
resposta per a la millora de la nostra societat, ens preguntem 
en què hem avançat i què ens queda per a fer. La memòria 
d’activitats ens ajuda a fer balanç davant aquest qüestionament.
El context socioeconòmic del 2009 ha estat força complex; hem 
patit situacions molt greus on s’ha posat de manifest que el 
sistema econòmic estava canviant i que els models dominants 
no podien continuar perquè ja no eren capaços de superar els 
desajustaments i desequilibris que el seu propi funcionament 
generava. Les conseqüències del sotrac han estat molt doloro-
ses: s’ha incrementat la pobresa, nous col·lectius han entrat en 
processos d’exclusió social, el nombre d’aturats ha augmentat 
dia rere dia i s’ha agreujat la manca de cobertura de les neces-
sitats més elementals, com són l’habitatge o l’alimentació. 
Aquesta conjuntura de crisi ha generat nous reptes per a les 
Entitats Catalanes d’Acció Social, que treballen amb els més 
desvalguts. A ECAS vàrem copsar la gravetat d’aquestes noves 
situacions i vàrem buscar totes les alternatives possibles per 
respondre-hi adequadament i amb celeritat. Ens hem esmerçat 
per fer front de la manera més òptima a les necessitats emer-
gents, i el nostre esforç ha aconseguit alleugerir, si més no en 
part, el patiment de les persones a las quals atenem. 
Per l’organització ha estat un any de canvis i de creixement. 
Hem celebrat eleccions i la nova Junta Directiva ha pres el 
relleu de la presidida per la Sra. Montse Tohà, que ha estat al 
capdavant d’ECAS des de la seva creació, impulsant amb un 
excel·lent treball el desenvolupament de la federació. Amb 
aquest darrer procés electoral s’han incorporat noves entitats 
que desitgen contribuir a que ECAS  sigui cada dia més útil per 
al conjunt de les organitzacions que en formen part.
Hem celebrat el nostre primer congrés, que amb el nom de 
‘Treball i Ciutadania’ ha volgut reflexionar sobre la importància 
de l’ocupació per a l’individu i sobre el treball com a via fona-
mental per a la integració i la participació de la persona en la 
comunitat. El congrés ha suposat per a ECAS una presentació 
en societat: ens hem donat a conèixer com a plataforma que 

treballa amb col·lectius especialment vulnerables per facilitar 
el seu accés al mercat laboral. Però ha representat, sobretot, 
un punt d’inflexió en la promoció de la participació i la cons-
trucció d’un projecte comú.
En aquestes pàgines es visualitza la nostra intervenció en 
moltes de les temàtiques que al llarg de l’any han estat claus 
en l’agenda política i social. Entre les tasques en què hem  
col·laborat s’hi compten la revisió de la cartera de serveis 
socials, el desplegament de la Llei del dret de les dones a era-
dicar la violència masclista, el pla estratègic del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, el pla estratègic del tercer sector, 
la negociació col·lectiva de l’Associació Empresarial de la 
Iniciativa Social, l’avantprojecte de Llei per a una nova ciutada-
nia i el projecte de Llei d’acollida de les persones immigrades 
i retornades a Catalunya. Però n’hi ha moltes altres que en 
aquesta memòria es recullen sintèticament.
Finalitzo aquestes paraules destacant l’harmonia que ha 
marcat aquest any les relacions entre la nostra organització i 
les administracions públiques, que des d’aquí agra m perquè 
ens ha permès establir convenis de col·laboració per tirar 
endavant els nostres projectes i oferir a la societat espais de 
reflexió sobre l’acció social. Gràcies a tots els que feu possible 
que continuem lluitant per aconseguir una major cohesió 
social i una societat més justa i equilibrada. 

Teresa Crespo
Presidenta d’ECAS

creixement 
i canvis, 
acció i reflexió  
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activitats

Les activitats realitzades 
l’any 2009 s’han vertebrat 
al voltant dels tres eixos 
que defi neixen la nostra 
vocació de servei a les 
entitats associades: 
utilitat, incidència política 
i representativitat. A més, 
cal afegir una activitat 
extraordinària de caràcter 
transversal que inclou les 
tres línies i que ha canalitzat 
esforços realitzats en els 
tres fronts: el Congrés 
Treball i Ciutadania.

76
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    EL CONGRÉS EN XIFRES

 > 400 inscrits presencials
 > 52 entitats sòcies i 217 professionals prenen part en el 
     procés participatiu previ, que es desenvolupa en 37 sessions
 > Participació virtual a través del web 2.0

     EIXOS 

 > 1. Nous sentits i noves formes de treballar.  
         La crisi econòmica i social del treball: el naixement  
         de noves morfologies i noves polisèmies.
 > 2. Vincles actuals entre el treballador i el ciutadà.  
         L’individu davant del repte de trobar noves articulacions 
         entre treball i ciutadania.
 > 3. Reptes per al futur: responsabilitats compartides.  
         El paper dels diferents agents en la construcció social 
         d’oportunitats.

Jordi Ausàs, Conseller de Governació i Administracions Públiques, 
amb Teresa Crespo, Presidenta d’ECAS.

Carme Capdevila, Consellera d’Acció Social i Ciutadania, acompanyada a 
l’acte d’inauguració institucional per Teresa Pelahí, Delegada territorial de 
l’ONCE a Catalunya; Montserrat Ballarín, Presidenta delegada de l’Àrea de 
Benestar de la Diputació de Barcelona; Imma Miret, Directora de Participació 
Social de l’Ajuntament de Barcelona; i Teresa Crespo, Presidenta d’ECAS.

Mar Serna, Consellera de Treball, 
durant l’acte de clausura institucional del congrés.

congrés treball 
i ciutadania

Fruit d’un intens treball coordinat en el si d’ECAS, els dies 14 
i 15 de juliol se celebra el Congrés Treball i Ciutadania, al qual 
s’inscriuen 400 participants. L’Auditori de l’ONCE de Barcelona 
acull la trobada, que compta amb nombrosos experts en el 
camp de les relacions entre treball i ciutadania, així com  
amb una important representació d’intel·lectuals i càrrecs 
polítics:

> Inauguració institucional a càrrec  
     de l’Hble. Consellera d’Acció Social i Ciutadania, 
     Sra. Carme Capdevila i Palau

> Dinar presidit per l’Hble. Conseller de Governació  
     i Administracions Públiques, 
     Sr. Jordi Ausàs

> Clausura institucional a càrrec  
     de l’Hble. Consellera de Treball, Sra. Mar Serna

Un dels principals pilars en la construcció del Congrés és 
sens dubte el procés participatiu previ: les 80 entitats d’ECAS, 
les diferents comissions de treball, la Junta Directiva i el 
Comitè Assessor de les jornades (vegeu pàgina 10) enriqueixen 
mitjançant les seves aportacions el contingut de les ponències 
presentades pels experts internacionals. Entre els convidats 
que lideren les sessions del Congrés s’hi compten els sociòlegs 
francesos Robert Castel i Saul Karz, i l’exministre d’Indústria i 
Vicepresident de la Fundació Jaume Bofill, Joan Majó. 

El Congrés, amb una clara vocació de fer aterrar la teoria 
intel·lectual en la pràctica diària dels professionals de la inserció 
sociolaboral, es clausura amb un document de conclusions i un 
manifest d’intencions (vegeu pàgina 12) que recull la voluntat de 
tots els agents implicats en la construcció social de treballar 
plegats per la consecució de la plena ciutadania en una societat 
més justa i amb oportunitats per a tots.
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Sara Berbel, Directora 
General d’Igualtat d’Oportunitats 
en el Treball.

Teresa Roigé, 
Responsable de Projectes de  
formació i inserció social i laboral 
del Casal dels Infants.

Saul Karzs, sociòleg i filòsof.

Joan Majó, Vicepresident de la 
Fundació Jaume Bofill i exministre 
d’Indústria i Energia.

Robert Castel, Director de l’École
des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales.

Xavier Prats, Director de Política
d’Ocupació, Estratègia de Lisboa i 
Relacions Internacionals de la UE, 
amb Sonia Fuertes, Sotsdirectora 
de l’àrea d’Inserció social, reducció 
de danys en drogodependències 
i VIH-SIDA de la Fundació Salut i 
Comunitat.
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En concloure el Congrés, el Comitè Assessor elabora un 
document de Compromís Comú que és una aposta explícita 
i decidida per superar la crisi social que destrueix llocs 
de treball i que afecta especialment els col·lectius en risc 
d’exclusió social. L’escrit declara: 

|  |  |  El dret al treball és un element clau per assegurar 
la cohesió social i l’accés a la ciutadania, tal com s’expressa 
i està reconegut en el marc de la Constitució.

|  |  |  La crisi i la destrucció d’ocupació han deixat en 
situació de màxima vulnerabilitat econòmica un volum 
important de persones que incrementa els col·lectius 
atesos per les entitats d’acció social.

|  |  |  Es produeixen efectes de fractura social i queda 
compromès l’accés a una ciutadania plena, on les  persones 
puguin compartir un espai de seguretat i un projecte social 
comú.

|  |  |  És una qüestió de responsabilitat i de justícia 
social generar les condicions necessàries perquè tots els 
ciutadans tinguin accés al treball.

|  |  |  Ens uneix l’interès i la preocupació per aportar 
elements de reflexió, debat i propostes al voltant de les 
polítiques i actuacions per crear ocupació, en especial 
per a aquells col·lectius que pateixen més dificultats per 
integrar-se al mercat laboral. 

Mitjançant el document, les institucions i els interlocutors 
socials signants es comprometen a desenvolupar propostes 
que facin compatible la millora de l’ocupació,  la productivitat 
i la cohesió social. Per aconseguir-ho acorden aportar els 
recursos necessaris per a desenvolupar accions en aquesta 
direcció.

Nom

Ismael Palacín 
Xavier Orteu
Marta Colomer
Carme Banyeres 
Anna Almedo
Marta Truñó
Raquel Gil
Jaume Sellés
Javier Ibars
Ramon Vila
Violeta Nùñez
Maite Mauricio
Jordi Sánchez
Núria Sanz
Fernando Pindado

Entitat

ECAS
ECAS
Assessora externa 
Departament de Treball
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
UGT
CCOO
Foment del Treball
Fundació Pimec
UB
CEESC
Fundació Jaume Bofill
ONCE
Departament de Participació

COMITÈ
ASSESSOR

 >

Element fonamental del Congrés, el Comitè Assessor guia  
les accions del Comitè Organitzador del Congrés i aporta  
una visió panoràmica dels objectius i dels continguts.

Primera trobada del Comitè Assessor del Congrés Treball i Ciutadania. 
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Jordi Gual, Sotsdirector general 
de La Caixa i professor d’economia 
d’IESE.

Jaume Sellés, Secretari de Política
Social de CCOO.

Oriol Homs, Director general de 
la Fundació CIREM, i Teresa Torns, 
Doctora en Sociologia per la 
Universitat de Deusto.

Ismael Palacín, Secretari d’ECAS; 
Josep Maria Rañé, President del 
Consell de Treball Econòmic i 
Social; i Juan Antonio Esteban, 
Director general d’InfoJobs; amb 
Montserrat Tohà, de la Fundació 
IReS.

Segundo Moyano, Doctor en 
Pedagogia Social per la Universitat 
de Barcelona; Paco Ramos, 
Assessor del Director del SOC; 
i Xavier Orteu, Director tècnic 
d’Insercoop.

Josep Maria Ureta, periodista.

 > MANIFEST: 
PER LA IGUALTAT SOCIAL
D’OPORTUNITATS!

La Junta Directiva d’ECAS fa arribar a la societat les reflexions, 
les preocupacions, els compromisos i les demandes de la fede-
ració mitjançant un manifest en què hi apareixen els elements 
fonamentals del debat —manca de dinamisme del mercat de 
treball, increment de  l’atur, agreujament de la situació de les  
persones més vulnerables, creixement dels col·lectius en 
risc...— i on es demanen una sèrie de mesures:
|  |  |  Polítiques preventives que frenin els processos vers la 
marginació (extensió dels terminis de la prestació d’atur; evitar 
que la PIRMI sigui una alternativa a l’atur i perdi el seu caràcter 
motivador i de promoció del desenvolupament personal).
|  |  |  Accions formatives que millorin les competències de la 
població aturada i màxima potenciació de la línia d’ajuts o 
beques perquè es dediquin temps i esforços a la capacitació 
per a les noves oportunitats que ofereixi el mercat laboral.
|  |  |  Generació de noves oportunitats en el mercat laboral mit-
jançant la col·laboració del sector públic amb el tercer sector: 
major rapidesa i dotació de recursos per desenvolupar les lleis 
socials aprovades (serveis socials, dependència, infància). 

 “El Congrés suposa un punt d’inflexió en la  
   nostra actuació  i capacitat de resposta. 
   Desitgem que després hi hagi un demà diferent 
   i millor per a la població que atenem a través 
   dels nostres projectes i programes.”
El Manifest assenyala també l’existència de nous col·lectius 
especialment vulnerables a la crisi, com els immigrants o els 
joves expulsats del món educatiu que no accedeixen al mercat 
laboral i veuen frenat el seu procés d’emancipació, autonomia 
i participació en la societat. Davant aquest nou atur i la creixent 
precarietat, calen accions que evitin l’entrada en el cercle de la  
pobresa, del qual és difícil sortir. En aquest sentit, el text formu-
la dues demandes vinculades a la conjuntura actual:
|  |  |  Més consciència social: res és propietat de ningú, tot 
és patrimoni de la humanitat i per a gaudi de tota la població.  
Cal una major coresponsabilitat, més solidaritat, més 
capacitat de compartir i, en definitiva, més justícia social.

“ECAS desitja aportar tot el seu potencial, saber, 
  capacitat i compromís en la lluita per una societat  
  on l’exclusió, la marginació i la pobresa s’hagin 
  eradicat definitivament. Només amb una total 
  coresponsabilitat podrem aconseguir aquesta  
  societat més justa que desitgem.”
|  |  |  Extensió de la consciència solidària a tota la societat: 
tots, sense excepció,  ens hem de sentir ciutadans d’aquesta 
comunitat.
Incideix també en el fet que les mancances i l’incompliment 
de drets elementals de la persona —habitatge, treball o ali-
ments— requereix mesures d’urgència, però alhora demana:
|  |  |  Evitar caure en pràctiques decimonòniques com l’almoina 
o la beneficència. “No estem per donar el peix, sinó per donar  
la canya i ensenyar a pescar.”  
|  |  |  Potenciar polítiques preventives que evitin situacions 
irreversibles de marginalitat.
|  |  |  Generar espais de col·laboració entre el sector públic i 
privat per trobar vies alternatives que promoguin una major 
cohesió.

Per últim, com a membre de la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, ECAS comparteix la demanda 
formulada en el seu 2n Congrés: que el 2010, declarat Any 
europeu contra la pobresa, sigui veritablement un moment per 
emprendre polítiques, accions  i estratègies que ens permetin 
resoldre les situacions de precarietat i vulnerabilitat de la 
ciutadania. En concret, ECAS demana la signatura d’un Pla 
nacional d’inclusió social que inclogui acords transversals 
entre els diferents departaments del govern i que esdevingui 
referent en l’eradicació de la pobresa al nostre país. 

“La crisi actual significa un abans i un després 
  en el model social i econòmic; si se sap gestionar
  bé, és un moment d’oportunitats  i de renovació.”
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Xerrada sobre els col·lectius xinès i gitano 
La línia formativa iniciada per la Comissió d’Immigració l’any 
2008 va renovar el suport econòmic de la Secretaria per a la 
Immigració i, al mes de maig, ECAS va organitzar una xerrada 
sobre els col·lectius xinès i gitano. La sessió va comptar amb 
la participació dels experts Lluís Vila, de Fundació Secretariat 
Gitano, i de Minkang Zhou, Director de Consulting Xina i 
professor d’estudis d’Àsia oriental a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Hi van assistir 22 professionals de l’àmbit de la 
migració. 

Jornada sobre salut mental i immigració 
Gràcies també al suport de la Secretaria per a la Immigració, 
al mes d’octubre es va dedicar una jornada a analitzar diverses 
qüestions relacionades amb la salut mental en el col·lectiu 
immigrant. El context de crisi socioeconòmica va contribuir 
a fer palesa aquesta problemàtica i els professionals de les 
entitats socials reclamaven una formació específi ca en aquest 
sentit.  La jornada va reunir 70 persones.

Sessions formatives en l’àrea dels recursos humans 
Amb l’objectiu de compartir experiències i ampliar coneixements 
en la gestió de la seva àrea, el Grup de Treball de Responsables 
de Recursos Humans organitza quatre sessions amb experts 
externs: Gestió de la Formació continuada a les entitats 
—dirigida per Ramon Terrassa i Annabel Marín, de Fundació 
Pere Tarrés—, Polítiques de contractació —a càrrec de Josep 
M. Blanes, Cap de la Secció d’Assistència a l’Administració de 
RRHH de la Diputació de Barcelona—, Polítiques de contractació 
laboral i Millores Socials a les entitats socials (ambdues dirigi-
des per Sílvia Núñez, llicenciada en Ciències del Treball).

ÀREA DE FORMACIÓ
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|  |  |   REFLEXIONS A L’ENTORN 
DELS PROGRAMES INTRAPENITENCIARIS 
La  Comissió d’Àmbit Penitenciari obre un procés de deliberació 
i debat sobre la vinculació de les entitats socials en els progra-
mes intrapenitenciaris. A principis de l’any 2010 s’emetrà 
l’informe resultant.

|  |  |  REFLEXIONS A L’ENTORN 
DELS PROGRAMES EXTRAPENITENCIARIS 
L’elaboració d’un document que estableixi les bases per a la 
construcció d’un discurs comú sobre els programes d’atenció 
extrapenitenciaris centra un cicle de sessions de treball de la 
Comissió d’Àmbit Penitenciari que parteix dels models d’inter-
venció professional i analitza el valor diferencial que oferim al 
sistema penitenciari amb les nostres actuacions.

|  |  |  REFLEXIONS A L’ENTORN DE 
LES PENES ALTERNATIVES A LA PRESÓ
La realitat del programa de Mesures Penals Alternatives i dels 
Treballs en Benefi ci de la Comunitat com a models d’interven-
ció social i compliment judicial que incorporen la visió de les 
entitats del tercer sector en l’execució penal es refl ecteix en un 
document consensuat per la Comissió d’Àmbit Penitenciari. 

 >

|  |  |  JUNTA DIRECTIVA: 
ELECCIÓ I NOU FUNCIONAMENT                   
Al mes de juliol, les entitats d’ECAS elegeixen nova Junta 
Directiva. Sota la presidència de Teresa Crespo s’endega 
una nova etapa de funcionament que pren relleu amb força, 
fruit d’un profund treball de refl exió i consens. Com a novetat, 
els membres de la nova Junta lideren o colideren diferents 
línies de treball de la federació —pobresa i exclusió, innovació i 
qualitat, investigació i estudis, formació, creixement territorial, 
redefi nició estratègica, futur del treball i la ciutadania, regula-
rització laboral, organització interna i agència de comunicació 
social— per aconseguir que ECAS es posicioni com a referent 
de l’acció social al nostre país.
 
|  |  |  MAJOR AUTONOMIA DE LES COMISSIONS
Els grups de treball comencen a autogestionar-se les convoca-
tòries, els ordres del dia, el seguiment dels acords i la producció 
dels materials elaborats, de manera que el suport rebut des 
de l’equip tècnic d’ECAS es pot focalitzar en la consecució dels 
objectius plantejats en el pla de treball anual.  

|  |  |  AGENDA D’IMPACTES, INSTRUMENT DE GESTIÓ
Un gran repte ha estat implementar l’ús sistemàtic de l’Agenda 
d’impactes com a instrument de gestió i control del treball 
dels diferents grups de treball. Aquesta eina ens permet tancar 
l’any amb indicadors fi ables sobre l’assoliment dels objectius 
fi xats.

|  |  |  WEB I INTRANET, EINES DE TREBALL 
Es continuen invertint esforços en l’ús de la plataforma tec-
nològica d’ECAS, cada vegada més utilitzada: el tràfi c del web 
es quatre vegades superior al de l’any anterior —es passa de 
4.266 a 17.586 pàgines visitades— i a la intranet s’inicien un 
total de 6.863 sessions.

L’any 2009 hem millorat 
l’operativitat interna de la 
federació i hem desenvolupat 
més d’una vintena d’activitats  
destinades a facilitar recursos, 
capacitar, satisfer necessitats 
i donar suport en diversos 
aspectes als associats, així 
com a generar sinergies en 
el camp de l’acció social per 
optimitzar els resultats 
de la tasca que entre tots 
duem a terme.
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GUIA METODOLÒGICA PER A LA INSERCIÓ LABORAL 
DE JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ
Una desena d’entitats de la Comissió d’Inserció Sociolaboral 
d’ECAS participen en la implementació de la Guia metodològica 

per a la inserció de joves  com a procés de continuïtat del treball 
iniciat el 2009 amb l’elaboració de la pròpia guia. El projecte 
es desenvolupa gràcies a un conveni de col·laboració amb el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

METODOLOGIES D’INTERVENCIÓ EN 
ITINERARIS D’INSERCIÓ PER A PERSONES 
PERCEPTORES DE LA RMI
Les entitats que treballen amb persones perceptores de 
la Renda Mínima d’Inserció elaboren, amb assessorament 
extern, un estudi que refl ecteix els punts de partida compar-
tits en el desenvolupament d’itineraris d’inserció i planteja 
metodologies que suposen millores pràctiques en l’exercici    
de la seva tasca.

AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ SOCIAL
ECAS posa en marxa una plataforma de difusió i sensibilitza-
ció al servei del sector de l’acció social. L’objectiu primordial 
d’aquest innovador projecte és fomentar la presència de les 
problemàtiques socials, i en especial d’aquelles que afecten 
les persones en situació o risc d’exclusió, en l’agenda dels 
mitjans de comunicació. L’Agència compta amb el suport 
econòmic de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
de la Generalitat de Catalunya i amb la participació de les 
vuitanta entitats federades a ECAS, que mitjançant les seves 
aportacions contribuiran a convertir la plataforma en un 
referent de l’acció social en l’univers mediàtic.

16 Marta Colomer i Daniel Juan, 
assessora tècnica i coordinador, 
respectivament, de la Guia me-

todològica per a la inserció laboral 

de joves en risc d’exclusió.
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|  |  |  GUIA DE LES CLÀUSULES SOCIALS
Diversos associats d’ECAS participen molt activament en 
el treball desenvolupat pel grup de treball de Prestacions 
Socials i Clàusules Socials de la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, que ha vist culminada la tasca 
en la publicació de la guia El valor afegit del Tercer Sector en 
la prestació de serveis públics. L’informe es difon en diferents 
contextos, incloent una presentació promoguda per ECAS 
per a les entitats membres de la federació. 

|  |  |  GUIA DE LA QUALITAT A LES ENTITATS SOCIALS 
ECAS està representada a través de diverses entitats en 
el grup de Qualitat de la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya que elabora  la Carta de Qualitat: un 
compromís per a la millora de la gestió.

|  |  |  CONFEDERACIÓ DE PATRONALS CATALANES 
DEL SECTOR DE LA INICIATIVA SOCIAL
En un context complex i un any dens pel que fa a les relacions 
laborals, l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social 
de Catalunya (AEISC) impulsa la creació de la Confederació 
d’Organitzacions empresarials del Tercer Sector Social 
d’Atenció a les Persones amb l’objectiu de disposar d’una 
plataforma patronal que actuï com a veu del sector en el 
marc de les relacions laborals. La confederació neix sota la 
presidència de l’AEISC, de la qual és titular el vicepresident 
d’ECAS i director de Ceps Projectes Socials, Xavier Puig.

|  |  | 2n CONGRÉS DEL SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA 
Els darrers dies de març la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya organitza el 2n Congrés amb una signifi cativa 
representació de les entitats d’ECAS, tant en format de parla-
ments, com mitjançant ponències, presentació d’experiències 
i presència als estands habilitats per a les federacions sòcies. 
El congrés va concloure amb la publicació del manifest Un 
sector al servei de les persones, que recull en forma de decàleg 
de demandes i compromisos de la Taula.

>  EINES PER SER MES ÚTILS

ECAS va participar activament 
en el 2n Congrés del Tercer 
Sector Social de Catalunya.



InfoJobs 
La col·laboració iniciada arran del Congrés Treball i Ciutada-
nia —en el qual InfoJobs participa activament com a membre 
del Comitè Assessor— obre una via per realitzar projectes 
comuns. Se signa un conveni marc per posar en marxa el 
programa Alia’t amb l’Acció Social, que pretén obrir ponts entre 
l’acció social i el món empresarial. L’acord inclou formació 
per a inseridors i l’entrega de 20.000 packs premium per part 
del portal de recerca de feina.

Departament de Governació
En virtut d’un conveni de tres anys de durada, ECAS rep 
24.000 euros en concepte de primera anualitat (2009), 
destinats a fi nançar costos d’estructura.

19Acte de presentació del calendari
2010 de l’Institut Català de les 
Dones, elaborat per la Comis-
sió de Gènere d’ECAS. Amb el 
lema Treball Social: una genealogia 
femenina, és un reconeixement 
a la tasca de dones rellevants i 
pioneres en l’àmbit del treball 
social.

Campanya al web Compromiso.net, destinada a promoure l’empleabilitat dels 
col·lectius en risc d’exclusió i facilitar les donacions directes per part de les 
empreses usuàries del portal a les Entitats Catalanes d’Acció Social.

Departament de Treball
Mitjançant un conveni es destinen 40.000 euros a l’organitza-
ció del Congrés Treball i Ciutadania i a la implementació de 
metodologies d’inserció sociolaboral específi ques per a joves 
en risc d’exclusió.

ACORDS, CONVENIS 
I COL·LABORACIONS

 >

Departament d’Acció Social i Ciutadania
El conveni, amb una dotació de 100.000 euros, dóna suport al 
Pla Estratègic d’ECAS –amb tres eixos de treball: creixement 
territorial, millora en la gestió de les entitats i participació 
política—, a l’organització Congrés Treball i Ciutadania i a la 
posada en marxa de l’Agència de Comunicació Social.
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 > PRESÈNCIA EN ESPAIS 
DE REPRESENTATIVITAT

21

Consell d’Associacions de Barcelona
Participem en el procés de renovació d’aquest espai d’interlocució 
per les polítiques de foment de l’associacionisme i la participació 
en la ciutat, on s’han desenvolupat Estratègies d’enfortiment del 
teixit associatiu des de la Mesura de govern “Els barris de Barcelona” 
i s’ha elaborat un Pla director de participació Ciutadana. ECAS ha 
intervingut també en l’Estudi sobre associacions de segon i tercer 
nivell a Barcelona. Diagnosi i línies estratègiques.

Consell Nacional de les Dones de Catalunya
La Comissió de Gènere participa en l’eix de salut, que l’any 2009 
ha realitzat una campanya contra l’aplicació de la vacuna del 
papil·loma humà i a favor d’una moratòria fi ns a disposar d’estu-
dis independents sobre la seva efi càcia i seguretat. A més, s’ha 
posicionat en el debat sobre l’avortament de joves adolescents i 
ha participat en plenari del Consell a Vic.

Consell Municipal de Dones de Barcelona
La Comissió de Gènere d’ECAS contribueix a la gran fi ta del 
2009: l’organització del II Congrés de les Dones, que compta 
amb la participació de 2.000 dones.

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
ECAS n’ocupa la vicepresidència i coordina el grup de treball 
d’inclusió social. A més, és membre dels grups de Qualitat i de 
Prestació de Serveis i Clàusules Socials. La federació participa 
també en diverses iniciatives conjuntes, com la campanya que 
reclama destinar el 0,7% de l’IRPF a fi ns socials o l’avaluació 
dels efectes de la crisi en l’activitat de les entitats socials.

Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya 
ECAS n’ocupa la presidència i participa al grup de treball per a 
la negociació del futur conveni del sector.

Taula de Participació Social – Departament de Justícia
La Comissió d’Àmbit Penitenciari representa la vessant social 
en aquest espai creat per establir i consolidar vincles entre la 
comunitat i les persones sotmeses a execució penal.

Espai de Debat Permanent 
i Aplicat dels Serveis Socials de Catalunya
El desplegament de la Llei dels serveis socials és un tema 
prioritari en l’agenda d’ECAS i, des d’aquest espai compost 
per tots els agents socials i les entitats de serveis socials, es 
treballa per fer-ne el seguiment oportú i incidir en les seves 
millores. A les III Jornades de l’EDPA, L’avaluació de les necessi-
tats dels serveis socials: el Pla Estratègic i el Pla de Qualitat, ECAS 
té ocasió d’intervenir en la taula rodona sobre Els eixos estra-
tègics del Pla de Qualitat en el marc del Pla Estratègic dels serveis 
socials de Catalunya. Ismael Palacín, Secretari de la federació, 
hi exposa L’oferta de prestacions dels serveis socials.

Observatori del Tercer Sector 
ECAS forma part del Consell Assessor des de principis del 2009, 
any en què es publica l’Anuari del Tercer Sector Social a Catalunya. 
Es tracta d’un projecte innovador que realitzen de forma conjunta 
l’Observatori i la Taula d’entitats del Tercer Sector, i que compta 
amb l’aportació de les entitats membres d’ECAS.

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

representativitat

Les noves adhesions a la 
federació i la major projecció 
cap a l’exterior d’ECAS, que 
participa en nombrosos espais 
de treball institucionals i de 
l’àmbit social, incrementen la
nostra representativitat en 
ambdós sentits. A més, es 
creix territorialment i 
s’intensifi ca la implicació 
en les diferents xarxes 
externes.

8 NOVES ENTITATS FEDERADES
Dipositen la seva confi ança en nosaltres i contribueixen a 
sumar esforços per a la consecució dels objectius comuns 
les següents organitzacions:

> Fundació Ficat
> Fundació Akwaba
> Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social
> ED Associació Educativa Sociolaboral
> Fundació 4 Vents
> Associació per la Cooperació, la Inserció Social 
     i la Interculturalitat
> Escola Pia Acció Social 

TERRITORIAL TARRAGONA, CREIXEMENT
I FIDELITZACIÓ
Assumeixen la coordinació de la Territorial dues entitats de 
forma conjunta: Cooperativa Cerc@ i Fundació en Xarxa. El 
lideratge guanya força i consolida el grup, que incorpora una 
nova entitat del territori, l’Associació H2O, com a primer fo-
cus del seu pla de treball. S’obren canals d’interlocució fl uïda 
amb l’administració local que ens permeten estar presents a 
la Carpa Social de Tarragona (organitzada pel Departament 
d’Acció Social i Ciutadania i el Fons Social Europeu) i a la Fira 
d’Entitats de Reus (organitzada per l’Ajuntament d’aquesta 
població). A més, s’estableix una via de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Tarragona per assessorar les entitats soci-
als en el desenvolupament dels Plans d’Inclusió.

TERRITORIAL GIRONA, FIDELITZACIÓ
El lideratge en la coordinació s’enforteix gràcies a la tasca 
de Plataforma Educativa,  que situa la consolidació del grup 
en un primer terme del seu pla de treball i promou l’ús de la 
intranet com a eina de treball. De la prospecció de temes en 
comú se n’extreu un full de ruta que inclou el desenvolupa-
ment d’accions en els tres eixos estratègics d’ECAS –utilitat, 
representativitat i incidència política— i en l’àmbit de la 
territorialitat. 
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Rosa Mari Martín, de Fundació Akwaba, durant l’Assemblea General 
Ordinària en què es van presentar les noves adhesions a ECAS.



|  |  |  NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA  
Es tanca un any intens amb les sentències de nul·litat del 
primer conveni  col·lectiu marc estatal d’acció i intervenció 
social i, posteriorment, del conveni català d’infància, joves, 
famílies i altres col·lectius en situació de risc que l’AEISC 
defensava com a patronal. El repte de futur és aconseguir la 
regulació del sector amb un ampli consens de tots els agents 
implicats. 

|  |  |  PRIMER PLA ESTRATÈGIC DEL TERCER SECTOR 
SOCIAL DE CATALUNYA 2008-2011
Es continua amb el procés d’implantació del Primer Pla 
Estratègic del Tercer Sector Social de Catalunya, presentat a 
mitjans del 2008 pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 
Es reflexiona a l’entorn dels objectius i accions que el pla 
assigna a les entitats de segon nivell, s’avaluen les accions 
realitzades i es plantegen les possibles accions futures.

|  |  |  PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS  
DE CATALUNYA 2010-2013
ECAS participa en l’elaboració del Pla Estratègic dissenyat 
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. S’incorporen 
aspectes considerats clau i s’intervé en espais de debat, on 
es recullen contribucions com les de persones ateses per 
les entitats, que aporten la seva experiència com a usuàries 
de serveis socials.  Les sessions se centren en l’accés als 
serveis, la qualitat de l’atenció rebuda, els equipaments i la 
intervenció dels professionals.

|  |  |  CARTERA DELS SERVEIS SOCIALS 2010-2011
ECAS treballa molt intensament per preparar les aporta-
cions que des del sector es consideren indispensables per 
tal de millorar la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. S’hi incorporen 
aquells serveis que les entitats socials presten de manera 
efectiva i que no havien estat contemplats o prou ben definits.

|  |  |  PLA DE QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS 
ECAS pren part de diverses maneres en l’elaboració del 
Pla de Qualitat. Cal destacar l’aportació protagonitzada per 
usuaris de serveis socials prestats a través de les entitats.

|  |  |  PLA DE SUPORT AL TERCER SECTOR SOCIAL  
DE CATALUNYA 
ECAS segueix la implementació del Pla, presentat a finals 
de l’any 2008 pel Govern de la Generalitat de Catalunya amb 
l’objectiu d’identificar i impulsar les mesures d’actuació 
necessàries per consolidar i dinamitzar el sector,  així com 
d’establir les línies de treball específiques per millorar la 
competitivitat del sector i consolidar la seva activitat.

Acte de signatura del conveni 
d’ECAS amb la Conselleria 
d’Acció Social i Ciutadania.

Reunió de la Comissió d’Àmbit 
Penitenciari d’ECAS amb el 
Sr. Albert Batlle, Secretari
General de Serveis Penitenciaris.

incidència 
política

La voluntat d’ECAS d’inter-
venir a l’espai públic i fer-hi 
presents les prioritats i els 
objectius de les entitats asso-
ciades s’ha materialitzat  
en nombrosos processos 
legislatius, convenis amb 
l’administració, trobades amb 
representants del govern i 
elaboració de documents en 
què manifestem la nostra 
visió i fem propostes de 
futur.

|  |  |  AVANTPROJECTE DE LLEI DE NOVA CIUTADANIA 
La Comissió de Gènere ha realitzat aportacions canalitzades 
a través del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

|  |  |  PROJECTE DE LLEI D’ACOLLIDA DE LES PERSONES 
IMMIGRADES I RETORNADES A CATALUNYA 
La Comissió d’Immigració ha dut a terme un procés de refle-
xió al voltant d’aquesta esperada llei i ha presentat les seves 
aportacions a través de la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya.

|  |  |  DESPLEGAMENT DE LA LLEI DEL DRET DE  
LES DONES A ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
La Comissió de Gènere ha analitzat de forma exhaustiva el 
desplegament de la llei i ha fet arribar els resultats de la seva 
tasca a la diputada del grup parlamentari de CiU Pilar Pifarré.

|  |  |  TROBADES INSTITUCIONALS
ECAS rep la visita de la Consellera d’Acció Social i Ciutada-
nia, l’Honorable Carme Capadevila, amb motiu de l’acte de 
signatura del conveni de col·laboració entre la federació i la 
conselleria. Per altra banda, la Comissió d’Àmbit Penitenciari 
culmina el profund treball de reflexió i consens dut a terme 
al llarg de l’any amb una invitació al Secretari de Serveis 
Penitenciaris del Departament de Justícia, Sr. Albert Batlle. 
Durant la reunió (celebrada de fet al gener del 2010) s’expo-
sen les preocupacions de les entitats que treballen en l’àmbit 
penitenciari i s’estableixen les bases per recuperar un línia 
de col·laboració fluïda i àgil amb l’administració.

|  |  |  SUPORT A LA CANDIDATURA A SÍNDIC  
DE GREUGES DE BARCELONA
ECAS dóna suport a la candidatura d’Eva Fernández Lamelas 
com a nova Síndica de Greuges de Barcelona per la seva tra-
jectòria i compromís social amb la ciutat.
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141.938,67

85.204,59

85.200,00
4,59

56.734,08

1.084,03
55.650,05

141.938,67

PASSIU

PATRIMONI NET

FONS PROPIS

Fons social
Romanent
Excedent de l’exercici

PASSIU CORRENT

Creditors per prestació 
Serveis Administració Pública

TOTAL PASSIU

 110.335,32

110.335,32

5.600,00
48.038,63
56.696,69

31.603,35

25.621,37
5.981,98

141.938,67

ACTIU

ACTIU CORRENT

Deutors comercials

Deutors per subvencions
Administració Pública

Tresoreria

Caixa
Bancs

TOTAL ACTIU

BALANÇ

 >

* pendent 
   d’auditar

235.561,96

76.007,67
2.850,00
3.424,87
7.402,54
1.400,80
7.659,45
9.653,18

10.934,90
16.722,25
99.506,30

COMPTE D’EXPLOTACIÓ 
                       Resultat provisional*      Pressupost

INGRESSOS

Quotes
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Patrocinis
Inscripcions
Ingressos fi nancers

SUPERÀVIT

DESTÍ DEL SUPERÀVIT

Reserves
Per projectes 2010

292.258,65

39.523,04
192.800,00

9.000,00
8.000,00

32.856,99
10.050,00

28,62

56.696,69

30.000,00
26.696,69

292.258,65

39.474,80
166.000,00

15.000,00
12.000,00
16.000,00
12.000,00

165,50

€ 

€ 
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informe 
econòmic

Les activitats realitzades l’any
2009 han suposat, incloent els 
costos d’estructura, un total de 
235.562 euros, que tripliquen 
amb escreix els 72.425 de l’any 
anterior. Aquest signifi catiu 
increment refl ecteix el creixe-
ment de la federació, que 

gràcies a l’augment dels 
ingressos (els 292.259 euros 
d’aquest últim any suposen 
més de quatre vegades els 
69.451 de l’exercici anterior) 
ha pogut abordar projectes de 
gran envergadura, com el 
Congrés Treball i Ciutadania.
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260.640,30

70.486,42
4.000,00
1.472,00
9.399,40
1.003,63
2.743,20

10.041,29
9.694,36

76.800,00
75.000,00

                        Resultat provisional*      Pressupost

DESPESES

Despeses de personal
Formació
Serveis professionals
Subministraments
Manteniment web i altres
Lloguer
Altres despeses
Quotes entitats
Estudis i treballs externs
Congrés Treball i Ciutadania



 > MODEL ORGANITZATIU

Comissions
internes

Comissions
d´àmbit

Comissions
territorials

Comissions
externes

European Anti-
Poverty Network

Taula d’entitats 
del Tercer Sector 
Social de Catalunya

Assosació 
Empresarial de la 
Iniciativa social

Junta 
directiva

Inserció
sociolaboral

Girona

TarragonaComissió 
permanent

Immigració Inclusió

Penitenciari

Gènere

Famílies

Prestació de
serveis i clàu-
sules socials

Qualitat

 >

 >

 >

< < <

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

< < < <

organització

ECAS vehicula la seva activitat 
en termes operatius a través 
de quatre tipus de comissions 
—d’àmbit, territorials, exter-
nes i internes— formades per 
professionals que pertanyen 
o bé a les entitats associades, 
o bé a la federació. Les comis-
sions externes canalitzen les 
aportacions de la federació a 
d’altres institucions i xarxes, 
en ocasions de caràcter sec-
torial o temàtic. És el cas per 
exemple de la contribució a 
la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, 
on ECAS participa en tres dels 
seus Grups de Treball: 
Inclusió, Prestació de serveis i 
clàusules socials, i Qualitat.

Gerència
Jordi Gusi

Agència de 
Comunicació Social
Agnès Felis

Projectes i 
partcipació
Irene Cañellas

Secretaria 
Tècnica
Alícia Jimenez

< <

 >

 > EQUIP DE GESTIÓ

<
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Eduard Sala OBRA SOCIAL STA. LLUÏSA MARILLAC
Emilià Almodovar ASSOCIACIÓ LLUCH QUATRE
Estela Arqué ASSOCIACIÓ ALBA
Gemma Font ASSOCIACIÓ CEDRE
Helena Gausí ASSOCIACIÓ VEÏNS PEL  BENESTAR CIUTADÀ
Isabel Alonso ASSOCIACIÓ LLIGAM
Joaquin Vergés ASSOCIACIÓ AMISI
Jordi Cervera ASSOCIACIÓ CEDRE
Josep M. Rambla COORDINADORA CONTRA LA MARGINACIÓ
M. Elena Alfaro FUNDACIÓ ARED
Mijail Acosta FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
Pilar Núñez ASSOCIACIÓ INTRESS
Rosa Bonfi ll FUNDACIÓ IRES
Sonia Fuertes FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Teresa Crespo FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER L’ACCIÓ SOCIAL

>  GÈNERE
Ariadna Gaspà FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO
Carme Mendez FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO
Carmen Simon FUNDACIÓ IRES
Estel Crusellas ASSOCIACIÓ SURT
Fatima Ahmed ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL IBN-BATUTA
Gemma Altell FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Lourdes Perramon LLOC DE LA DONA
Mª Teresa Foronda OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
Marc Carbonell SUARA COOPERATIVA
Margarita Masvidal ASSOCIACIÓ INTRESS
Marta Alvarez FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Meritxell Vegué FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER L’ACCIÓ SOCIAL 
Mireia Amat CASAL DELS INFANTS 
Núria Canadell COOPERATIVA CERC@
Paola Arias ASSOCIACIÓ VEÏNS PEL  BENESTAR CIUTADÀ
Paqui Maya FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO
Raquel Gil FUNDACIÓ ARED

> FAMÍLIES
Anna Montes ASSOCIACIÓ ACISJF-IN VIA
Bea Sanchez CASAL DELS INFANTS
Fatima Ahmed ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL IBN-BATUTA
Fran Viedma SALESIANS SANT JORDI
Jordi Fabregat ASSOCIACIÓ INTRESS
Marta Zaragoza FUNDACIÓ IRES
Mireia Navarro ACIDH
Paco Estellés SALESIANS SANT JORDI
Teresa Crespo FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER L’ACCIÓ SOCIAL
Xavier Puig ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS

COMISSIONS TERRITORIALS

>  GIRONA
Anna Nouguet FUNDACIÓ OSCOBE
Anna M. Roca  ASSOCIACIÓ TRESC
Bru Pellissa  FUNDACIÓ SER.GI
Iolanda Ruiz  FUNDACIÓ ASTRID
Joan Camps  SALESIANS SANT JORDI

Marc Carbonell  SUARA COOPERATIVA
Ôutaïlle Benabid  ACCEM
Pilar Bosch  PLATAFORMA EDUCATIVA
Rosa Vilà  PLATAFORMA EDUCATIVA
Sergi Pascual  FUNDACIÓ IRES

>  TARRAGONA
Anna Minguella  COOPERATIVA SINÈRGIES SOCIALS
Azucena Suárez  ASSOCIACIÓ ANEM PER FEINA
Joan Serra  ACTUA-CONSOP
Joan Josep Izquierdo  FUNDACIÓ EN XARXA
Jordi Collado  FUNDACIÓ CASAL L’AMIC
Lluís F. Suárez  ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS
Lluís Romero  ASSOCIACIÓ H2O
Mayte Fortuny  FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER L’ACCIÓ SOCIAL
Vivian Cano  COOPERATIVA CERC@

COMISSIONS EXTERNES

> TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL 
ECAS hi participa en tres Grups de Treball

> Inclusió
Esther Henar ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT
Guillem Correa INICIATIVES SOLIDÀRIES
Teresa Crespo FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER L’ACCIÓ SOCIAL
Xavier Puig ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS
Laia Savall FUNDACIÓ COMTAL
Olga Loscos FUNDACIÓ IRES

> Prestació de serveis i clàusules socials
Susana Martínez FUNDACIÓ IRES
Montserrat Tohà FUNDACIÓ IRES 
Àngels Guiteras ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT

> Qualitat
Olga Castro ASSOCIACIÓ INTRESS
Esmeralda Almezan ASSOCIACIÓ INTRESS 
Aina Blanch ASSOCIACIÓ INTRESS
M. Jesús Moreno ASSOCIACIÓ INTRESS
Mercè Bermúdez FUNDACIÓ IRES
Silvia Portillo ASSOCIACIÓ INTRESS
Sònia Dové FEMAREC

> ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE LA INICIATIVA SOCIAL
Xavier Puig ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS
President i membre de la Comissió del Conveni
Pilar Nuñez ASSOCIACIÓ INTRESS
Membre de la Comissió del Conveni
Jordi Torcal ASSOCIACIÓ INTRESS
Membre de la Comissió del Conveni

> EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK
Xavier Puig ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS

COMISSIONS INTERNES

>  JUNTA DIRECTIVA
Teresa Crespo FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER L’ACCIÓ SOCIAL
Presidenta
Xavier Puig ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS
Vicepresident
Núria Fabra FUNDACIÓ IRES
Vicepresidenta
Ismael Palacín CASAL DELS INFANTS  
Secretari
Sònia Fuertes FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Tresorera

Vocalies
Àngels Cobo SUARA COOPERATIVA
Àngels Guiteras ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT
Domènec Domènech FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
Fina Rubio ASSOCIACIÓ SURT
Jordi Foix FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
Llorenç González ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
M. Jesús Moreno ASSOCIACIÓ INTRESS
Ôutaïle Benabid ASSOCIACIÓ ACCEM
Paco Estellés SALESIANS SANT JORDI
Pilar Bosch FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA
Salvador Busquets ARRELS FUNDACIÓ
Vivian Cano COOPERATIVA CERC@
Xavier Orteu COOPERATIVA INSERCOOP
Xavier Villarejo FUNDACIÓ ARED

COMISSIONS D’ÀMBIT

>  INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Agnès Mullor ACIDH
Àlex Pérez SALESIANS ST. JORDI
Ana Grima FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO
Anna Nouguet FUNDACIÓ OSCOBE
Annabel Carbonell FUNDACIÓ COMTAL 
Begoña Guasch FUNDACIÓ EL LLINDAR
Carles Enjuanes ASSOCIACIÓ PROSEC
Carme Ginesta FUNDACIÓ ARED

Conchi Revuelto COL·LECTIU CULTURA POPULAR
Daniel Juan FUNDACIÓ ADSIS
Elisenda Blasco ASSOCIACIÓ INTRESS
Elisenda Guedea ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL IBN-BATUTA
Esther Adrover ASSOCIACIÓ VEÏNS PEL  BENESTAR CIUTADÀ
Esther Roch FUNDACIÓ MARIANAO
Gemma Pujol FEMAREC
Gemma Vallès GEDI-CONSOP
José Alonso FUNDACIÓ EXIT
Juan Manuel Cabrera SALESIANS ST. JORDI 
Laia Savall FUNDACIÓ COMTAL
Laura Cruz FUNDACIÓ MARIANAO
Lluís Pérez FUNDACIÓ ELS TRES TURONS 
Magda Ribes CIJCA
Marc Carbonell SUARA COOPERATIVA
Marti Codolar SALESIANS ST. JORDI
Meritxell Vegué FUNDACIÓ INNOVACIÓ PER L’ACCIÓ SOCIAL
Montse Franch ASSOCIACIÓ INTRESS
Montse Lamata GEDI-CONSOP
Montse Puig ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL IBN-BATUTA
Montse Ros ASSOCIACIÓ PROBENS
Núria Canadell COOPERATIVA CERC@ 
Raquel Lopez ASSOCIACIÓ PROSEC
Sandra Giner ASS. JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT 
Sergi Pascual FUNDACIÓ IRES
Soledad Soto FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO
Sonia Moragrega FUNDACIÓ SURT
Teresa Roigé CASAL DELS INFANTS 
Víctor Fernandez SALESIANS ST. JORDI
Xavi Villarejo FUNDACIÓ ARED
Xavier Orteu INSERCOOP
Yolanda Rey ASSOCIACIÓ PROBENS

>  IMMIGRACIÓ
Albert Parés FUNDACIÓ FICAT
Alicia González CASAL DELS INFANTS 
Encarna Serrano ASSOCIACIÓ SURT
Erik Hoy SERVEI SOLIDARI I MISSIONER
Ferran Rufín FUNDACIÓ COMTAL
Gloria Gaza FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
Jordi Ferrer ASSOCIACIÓ PROBENS
Laura Campo ASSOCIACIÓ VEÏNS PER AL BENESTAR CIUTADÀ
Laura García ASOCIACIÓN ACCEM
Llorenç Gonzàlez ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
Lluís Vila Savall FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO
Lucía Parreño SALESIANS SANT JORDI
Marta Bàrbara ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA
Rosa M. Martín FUNDACIÓ AKWABA
Sira Vilardell ASSOCIACIÓ SURT
Sonia Serrano FUNDACIÓ FICAT

> PENITENCIARI
Albert i Xalesta ASSOCIACIÓ FAR
Arnau Mateu FUNDACIÓ IRES
Domènec Domènech FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
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