
	  

INFORME D’INCIDÈNCIA PÚBLICA 2016 
Accions realitzades i resultats obtinguts 

 

informe 
intern 

1. Introducció 

Al llarg de 2016 s’actualitzen i completen els documents bàsics 
de referència per a la tasca d’incidència: 

• Marc de referència per a l’articulació del discurs d’ECAS 
• Full de ruta 2015-2016 
• Calendari 2016 
• Llistat de referents per àmbit d’expertesa 
• Pautes per a portaveus d’ECAS 

Aquests documents es comparteixen amb totes les entitats 
d’ECAS a través del butlletí infoACCIONS 148 (20.10.2016) i es 
poden consultar online (amb contrasenya ECAS2016): 
http://acciosocial.org/documents-dincidencia/. 

El present informe s’elabora per primer cop enguany a petició de 
la Vocalia d’Incidència Pública amb l’objectiu de comptar amb una 
relació de les accions realitzades durant l’any i valorar els 
resultats obtinguts.   

2. Accions realitzades 

S’han elaborat 8 documents de posicionament (en un cas a 
través de la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global, en la qual 
ECAS participa activament), s’han emès 10 notes de premsa amb 
un component de posicionament (sobre un total de 12; de les 10, 
3 són de Pobresa Zero – Justícia Global, i de les 2 només 
informatives, 1 és del programa Làbora), i s’han publicat 22 
articles d’opinió.  

2.1. Informes i documents de posicionament 

• Conclusions de la jornada internacional ‘Societat 
relacional i execució penal’ (gener) 

• Pla de Suport a la Família (2012-2016) de la Generalitat 
de Catalunya: Anàlisi des de les entitats d’acció social ( 

• Document de consens per a la jornada de treball sobre 
‘Governança, rol i incidència del tercer sector’ (juliol) 

• INSOCAT núm. 7, Monogràfic Gent gran: Pobresa i 
vulnerabilitat (octubre) 

• Pobresa Zero – Justícia Global: Campanya 2016 
(jornada prèvia i manifest 17 d’octubre) 

• Declaració institucional de la jornada ‘Dels reptes a les 
propostes: Món local i tercer sector per l’ocupació de les 
persones en situació de vulnerabilitat’ (octubre) 

• Pobresa i privació de subministraments bàsics. ‘Pobresa 
energètica’ a Catalunya, una qüestió d’ingressos 
(novembre) 
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• ILP per a una Renda Garantida de Ciutadania. Valoració 
d’ECAS davant la proposta de la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies (desembre) 

2.2. Notes de premsa 

Es relacionen només les d’incidència (10 sobre un total de 12): 
• 02.11.2016 | El fons contra la pobresa energètica no 

s’esgota per la complexitat per accedir-hi | PDF 
• 26.10.2016 | Món local i tercer sector aposten per 

reforçar la seva aliança per promoure l’ocupació de les 
persones en situació de vulnerabilitat 

• 21.10.2016 | Acord municipal sobre els sense sostre a 
Tarragona | PDF 

• 17.10.2016 | [POBRESA ZERO – JUSTÍCIA 
GLOBAL] Pobresa Zero – Justícia Global reclama complir 
les mesures del ple d’emergència social amb celeritat i 
contundència | PDF 

• 29.09.2016 | Les persones grans pateixen més 
mancances i major vulnerabilitat arran de la crisi | PDF 

• 08.07.2016 | Les entitats socials reivindiquen la 
independència del tercer sector respecte dels poders 
polítics |PDF 

• 24.05.2016 | Les entitats d’acció social reclamen sis 
mesures urgents d’atenció a les famílies | PDF 

• 10.03.2016 | [POBRESA ZERO – JUSTÍCIA GLOBAL] Les 
entitats socials i de justícia global celebren les mesures 
aprovades i reclamen dotació pressupostària que 
confirmi el compromís dels partits | PDF 

• 08.03.2016 | [POBRESA ZERO – JUSTÍCIA GLOBAL] Les 
entitats d’acció social, pau, drets humans i cooperació 
reivindicaran demà al Parlament polítiques 
predistributives i redistributives per eradicar la 
pobresa | PDF 

• 29.01.2016 | Entitats socials i experts reclamen 
polítiques penals que garanteixin segones oportunitats i 
evitin la reincidència | PDF 
 

2.3. Articles d’opinió 

•  07.01.2016  Execució penal: coresponsabilitat i 
experiències innovadores (Sonia Fuertes, Social.cat) 	  
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•  07.01.2016 La política social no pot esperar (Teresa 
Crespo, El Periódico de Catalunya) 

•  17.01.2016 Un pla que hauria d’apuntar a la 
desigualtat (Joan Uribe, El Periódico de Catalunya) 

•  26.01.2016 ‘Ha arribat el fred’ (Teresa Crespo, El País) 
•  02.02.2016  Innovant en execució penal (Sonia 

Fuertes, El Periódico de Catalunya)	  
•  02.03.2016 Un ingrés mínim, ara (Teresa Crespo, El 

Punt Avui) 
•  07.03.2016 Ple d’emergència social i la urgència de fer 

front a la pobresa (Teresa Crespo, Social.cat) 
•  08.03.2016 L’autonomia del tercer sector (Teresa 

Crespo, El Periódico de Catalunya) 
•  16.03.2016 Dolçor pel consens, amargor per la poca 

inversió (Teresa Crespo, El Punt Avui) 
•  25.04.2016 Dificultats de la Garantia Juvenil per 

respondre a l’emergència social de l’atur (Fran Viedma, 
Social.cat) 

•  26.04.2016 Un país de lladres (Teresa Crespo, El 
Periódico de Catalunya) 

•  04.05.2016 L’article que no voldria escriure (Teresa 
Crespo, El Periódico de Catalunya) 

•  03.06.2016 Drets socials en retirada (Teresa Crespo, El 
Periódico de Catalunya) 

•  24.06.2016 Valentia i solucions ja (Teresa Crespo, 
eldiario.es / CatalunyaPlural) 

•  05.07.2016 Tercer sector social: on som i cap a on 
anem? (Rosa Balaguer, Social.cat) 

•  11.08.2016 La pobresa no fa vacances (Teresa Crespo, 
El Periódico de Catalunya) 

•  18.08.2016 Atur estructural, diagnòstic i accions 
d’impacte (Antònia Giménez, Social.cat) 

•  28.09.2016 Respecte i atenció a les persones grans 
 (Teresa Crespo, El Periódico de Catalunya) 

•  29.09.2016 El futur de les pensions, més 
pobresa? (Júlia Montserrat, Social.cat) 

•  09.11.2016 La pobreza energética (Teresa Crespo, Diari 
de Tarragona) 

•  15.11.2016 Innovació social per a aprendre i 
transformar (Jordi Gusi, Social.cat) 

•  20.11.2016 ¿Por qué buscamos la culpa en los demás? 
(Teresa Crespo, El Periódico de Catalunya) 
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3. Resultats obtinguts  

En relació als objectius i indicadors establerts al full de ruta 
2015-16, s’han obtingut els següents resultats:  

• Documents de posicionament: es pretenia produir 
almenys un document per tema/àmbit a través de les 
Comissions, Vocalies i Grups de Treball (a partir dels quals 
fer incidència) i publicar-ne deu online, però a la pràctica 
no s’han demanat explícitament ni se n’ha fet seguiment. 
Dels vuit materials relacionats a l’apartat 2.1, un està 
vinculat a la Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal 
(conclusions de la jornada organitzada al gener), un l’ha 
elaborat la Comissió de Famílies (anàlisi del Pla de Suport 
a les Famílies de la Generalitat), un emana de la Comissió 
d’Inserció Sociolaboral (referent en l’organització de la 
jornada sobre ocupació i col·lectius vulnerables), un 
l’elabora el Grup de Treball sobre Governança del Tercer 
Sector, i tres són fruit o han estat coordinats per la 
Vocalia de Pobresa (valoració de la RGC, INSOCAT i 
informe de pobresa energètica). L’aportació a Pobresa 
Zero – Justícia Global es canalitza a través de l’Agència de 
Comunicació Social en coordinació amb la presidenta 
d’ECAS com a portaveu de la plataforma.  

•  Notes i rodes de premsa: l’objectiu d’emetre entre cinc 
i deu notes de premsa vinculades a la tasca d’incidència 
s’ha acomplert, ja que de les 12 difoses 10 tenien un 
component de posicionament (només dues eren purament 
informatives d’alguna activitat d’ECAS). També s’ha 
realitzat la roda de premsa prevista, en aquest cas per 
presentar l’INSOCAT sobre gent gran.  

•  Articles d’opinió: el nombre d’articles d’opinió publicat 
supera amb escreix l’objectiu de deu anuals (cinc a 
Social.cat i cinc en altres mitjans), ja que han estat 22 en 
total. Se n’han publicat set a Social.cat, un en un mitjà 
digital generalista (eldiario.es / Catalunya Plural) i els 14 
restants en premsa tradicional (principalment El Periódico 
de Catalunya, però també El País, El Punt Avui i el Diari de 
Tarragona). 

•  Impactes mediàtics: s’han obtingut 316 aparicions als 
mitjans de comunicació, més del doble de les 150 
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establertes coma mínim anual (116 en premsa, 95 en 
mitjanls online, 56 en ràdio, 31 en televisió i 18 teletips 
d’agències. D’aquest total, 172 tenen el seu origen en 
accions proactives de l’Agència de Comunicació Social: 
124 en notes i/o rodes de premsa i 48 en propostes 
directes als mitjans. 

 

Quadre resum: 

 Objectiu Realitzat 
Grau 
d'assoliment 

Documents de 
posicionament 10 8 80% 

Notes de 
premsa amb 
posicionament 10 10 100% 
Rodes de 
premsa 1 1 100% 
Articles 
d'opinó 10 22 220% 
Impactes 
mediàtics 150 316 210% 

 

 


