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Els indicadors  
i la realitat

Si hagués de definir l any 2016 amb poques paraules diria les 
següents: 

FALSEDAT: Sentim moltes veus que ens parlen de recuperació, 
d’augment de l’ocupació i d’unes xifres macroeconòmiques que ens 
situarien com uns dels països europeus amb més creixement en 
els darrers anys. La veritat, però, és que es tracta d’un cert miratge 
que desdibuixa la realitat. 

REALITAT DIFERENT: La majoria de la població no ha experimentat 
les millores de la sortida de la crisi que alguns proclamen, sinó més 
aviat el contrari. Estan patint la persistència dels seus efectes, amb 
un increment de les desigualtats i una pobresa cada dia més severa 
i profunda. Moltes famílies han exhaurit les prestacions d’atur i no 
tenen cap ingrés per fer front a la seves necessitats bàsiques.

FUTUR INCERT: Si el mercat laboral no crea ocupació per a 
tothom, i la que hi ha és precària, insegura, amb salaris baixos i 
contractacions temporals, se’ns dibuixa un futur per als nostres 
joves del tot incert. No podran comptar amb una pensió digna, ni 
amb un sistema de protecció social suficient. 

CORRESPONSABILITAT: El tercer sector viu el xoc entre la falsedat 
i l’experiència que mostra una altra realitat i el patiment davant d’un 
futur incert. Les entitats socials volem treballar per una societat més 
justa i més equitativa, on la nostra acció es pugui centrar en millorar 
el benestar de les persones més vulnerables. La nostra missió passa 
per estar al seu costat, acompanyar-les en el seu procés i fer créixer 
les seves potencialitats perquè puguin ser ciutadanes autònomes i 
exercir els seus drets i deures a la nostra comunitat. 

SOCIETAT IGUALITÀRIA: Volem dedicar tot el nostre esforç a 
transformar un context que no ens agrada perquè és hostil amb 
les persones vulnerables, que res tenen, i no escolta a aquelles 
que truquen a la nostra porta demanant un refugi que no reben. 
Argumenta que no té recursos per atendre la pobresa creixent 
dels infants, que no tenen cap culpa del que pateixen, i ignora la 
dona que està discriminada socialment i econòmicament. No pren 

mesures dràstiques de debò per alleujar aquestes situacions injustes, 
que són font d’exclusió, i no avança com cal cap a un sistema més 
redistributiu que prioritzi el bé comú per sobre de l’interès individual.

Pel que fa a l’activitat d’ECAS al llarg de l’any, si hagués d’assenyalar 
els fets més significatius faria referència al projecte de lluita contra 
la pobresa energètica a Barcelona, que ens ha permès una nova 
experiència de treball en xarxa amb la participació d’un conjunt 
d’entitats de la federació gràcies a un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de la ciutat.

També ressaltaria que hem estat capaços de convocar els 
professionals a diverses jornades on hem posat sobre la taula temes 
que ens preocupen, com ara la governança del sector, o que ens 
poden ajudar en la nostra tasca i en la nostra voluntat d’impulsar 
models innovadors de treball comunitari en diferents àmbits, com ara 
el penitenciari o el de la inserció sociolaboral. Hem portat a terme 
projectes compartits amb diferents entitats del sector i amb les 
administracions, entenent que és l’opció més enriquidora per a les 
nostres organitzacions i per a la millora de les nostres intervencions. 

No vull deixar de citar un nou projecte que vàrem presentar a finals 
d’any juntament amb Òmnium Cultural i Coop 57: amb el nom de 
‘Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats’ té per objectiu crear un 
fons econòmic que ens permeti impulsar nous projectes innovadors 
en el marc de l’economia social i solidària que donin resposta a 
situacions de pobresa que avui no són ateses.

I, per acabar, rememoro que al març va tenir lloc una sessió 
extraordinària al Parlament de Catalunya al voltant de la situació 
d’emergència social que vivim. Es tractava de trobar solucions a la 
precarietat creixent i, en nom de la plataforma Pobresa Zero - Justícia 
Global, vam posar de relleu el patiment d’una part de la ciutadania 
que necessita mesures urgents que redueixin la pobresa i les 
desigualtats. Avui, en bona part, encara estan esperant.

Teresa Crespo i Julià

Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social
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ECAS en xifres
98 entitats | 12.000 treballadors | 10.000 
voluntaris | 850.000 persones ateses

missió | visió | valors

MISSIÓ | Promoure i enfortir les ca-
pacitats, competències i oportunitats 
de les entitats d’acció social per tal de 
generar sinergies i coneixements que 
ajudin a la transformació social i a la 
lluita contra les desigualtats, i situïn la 
federació com a referent significatiu en 
les polítiques socials del nostre país.

VISIÓ | Articulada al voltant dels tres 
eixos estratègics de l’activitat de la 
federació:
• Utilitat: ECAS serà eina fonamental 
en la vertebració del sector i en la 
generació de sinergies en el camp de 
l’acció social, de tal manera que les 
necessitats i interessos que defen-
sen les entitats s’articulin des de la 
federació. A més, serà facilitadora de 
recursos per als associats, capaci-
tant les organitzacions i ajudant-les a 
aportar valor a la seva activitat.
• Representativitat: ECAS aglutinarà i 
defensarà els interessos de les entitats 
d’acció social des d’una estructura ba-
sada en el treball en xarxa i comunitari, 
i associarà les entitats del sector que 

ho vulguin i que treballin per construir 
una societat més justa i cohesionada.
• Incidència: ECAS serà interlocutor 
vàlid per a la societat i l’administració 
per tal d’aconseguir canvis vers una 
societat més equitativa, amb capacitat 
de mostrar una praxi i un discurs con-
sensuat des d’una ètica compartida.

VALORS | Confiança, Participació, 
Coherència i Corresponsabilitat.
• Col·laborem des de la confiança, 
amb transparència i voluntat de  
ser complementaris amb la resta  
d’organitzacions del sector.
• Participació amb respecte a la 
diversitat, capacitat crítica i d’autocrí-
tica i a la recerca del consens.
• Coherència i rigor en el treball de 
les entitats a la recerca de la qualitat  
i la innovació social.
• Reivindiquem la diversitat de mirades 
i apel·lem a la corresponsabilitat  
col·lectiva per construir una societat 
més justa i compromesa amb l’interès 
general i, especialment, amb les perso-
nes en situació o risc d’exclusió social. 

ECAS és una federació  
d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social  que treballen  
de manera prioritària  
amb col·lectius en situació  
o risc d’exclusió social  
per a la transformació  
i la justícia social.  



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

Defensa dels drets socials i denúncia de les desigualtats
La Vocalia d’Incidència pública i l’Agència de Comuni-
cació Social canalitzen la feina dels diferents espais de 
treball per fer sentir la veu d’ECAS a favor d’una major 
justícia social, ja sigui en nom propi o mitjançant iniciati-
ves conjuntes del sector, com ara la plataforma Pobresa 
Zero – Justícia Global. La Renda Garantida de Ciutadania 
i el Pla de Suport a les Famílies centren dos dels docu-
ments de posicionament.

Informes al voltant de la pobresa
El recull d’Indicadors socials a Catalunya en relació al 
context estatal i europeu (INSOCAT) compta amb una nova 
edició monogràfica el 2016, centrada en aquest cas en 
les persones majors de 65 anys: Gent gran: pobresa i vul-
nerabilitat. La ‘pobresa energètica’ centra l’altre informe 
publicat al llarg de l’any, que subratlla el vincle directe 
de la problemàtica amb la manca d’ingressos.

12pàg.

Activitat al territori
Les comissions territorials de Girona i Tarragona 
continuen donant fruit. Es publica la Guia d’enti-
tats d’acció social a Girona per potenciar les col-
laboracions entre les administracions públiques i el 
tercer sector, i a Tarragona s’organitzen dos espais 
de debat: una ‘càpsula de coneixement’ sobre les 
perspectives i estratègies per combatre la pobresa 
des del treball social i una taula rodona amb partits 
polítics sobre el sensellarisme a la ciutat.

10i12

Jornades per al debat i la reflexió
La Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal 
lidera l’organització d’una jornada al voltant de les te-
ories del desistiment del delicte i la importància de la 
reinserció post penal que compta amb la participació 
de ponents i experiències internacionals.  
La Comissió d’Inserció Sociolaboral és la referent de 
la trobada sobre ocupació de persones en situació de 
vulnerabilitat que ECAS coorganitza amb Creu Roja, 
Feicat i la Fundació Pere Tarrés.  
En el cas del rol i la governança del tercer sector, és 
un grup de treball específic el que impulsa la jorna-
da per millorar l’articulació i la força de les entitats 
socials. La comunitat i les administracions públiques 
juguen també un paper important a l’hora de definir 
l’agenda i el discurs del sector, que reivindica la seva 
independència i diversitat.

destacats 2016

Programes i projectes en aliança 
La col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona es mate-
rialitza en dos programes en què participen nombroses 
entitats d’ECAS. Es renova el conveni per a la realització 
del programa Làbora per a la inserció laboral de per-
sones en risc d’exclusió, i se signa un nou acord per a la 
posada en marxa d’un programa contra la pobresa ener-
gètica, ‘Energia, la justa’.

Per altra banda, és fruit també d’una aliança el projecte 
‘Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats’, que es pre-
senta públicament al novembre. En aquest cas l’impul-
sem juntament amb Coop 57 i Òmnium Cultural.
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utilitat

ACTIVITATS

Eines, espais de treball i activitats per complir amb el primer objectiu d’ECAS: ser útils a les entitats sòcies. 
Comissions d’àmbit i territorials, vocalies i grups de treball, jornades de debat i reflexió, formació, capacitació, 
materials de treball, publicacions... Tot allò que articulem, organitzem i produïm per facilitar i millorar la tasca  
de les entitats.  

OPERATIVITAT INTERNA
ACTUALITZACIÓ DELS ESTATUTS
El mes d’octubre, a la segona Assemblea General Ordinària 
de la federació, Amparo Porcel, vicepresidenta de Comunica-
ció i Participació Interna, presenta la proposta d’actualització 
dels estatuts d’ECAS elaborada pel grup de treball creat 
després de l’anterior assemblea. Aquesta inclou la necessitat 
d’aprovació per part de l’assemblea de les decisions de la 
Junta Directiva, la definició de les característiques que les 
entitats que conformin ECAS han de tenir i el percentatge 
de paritat dels membres de la Junta. S’aprova l’actualització 
dels estatuts amb l’acord d’incloure  els canvis a la propera 
modificació del reglament de règim intern. 

RELLEU A LA JUNTA DIRECTIVA
Marta Cid, directora executiva de la Fundació Plataforma Edu-
cativa, assumeix al febrer el relleu de Josep Vidal com a repre-
sentant d’aquesta entitat a la Junta Directiva d’ECAS. Vidal, fins 
llavors també vicepresident d’ECAS, deixa el càrrec amb motiu 
del seu nomenament com a director general d’Economia Soci-
al, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat.

COORDINACIÓ INTERNA
L’ 1 d’abril se celebra la primera reunió de coordinació dels 
diferents espais de treball d’ECAS, un nou espai trimestral 
que respon al Pla estratègic 2015-2020. Hi assisteixen totes 

les persones responsables de les comissions, vocalies i grups 
de treball de la federació i s’aborda la millora de la incidència 
política –amb l’aprovació del ‘Marc de referència per a l’arti-
culació del discurs d’ECAS’—, la designació de portaveus per 
àmbits temàtics, la capacitació dels professionals i la coordi-
nació de projectes, entre d’altres qüestions.

NOU DINAMITZADOR DE LA COMISSIÓ  
DE TARRAGONA
El mes de febrer, Jordi Collado s’incorpora a l’equip de la 
Comissió Territorial d’ECAS a Tarragona amb la funció de di-
namitzar i reforçar les tasques de secretaria tècnica que porta 
a terme Vivian Cano, de la Cooperativa Cerc@.

NOVES COORDINADORES DE FAMÍLIES I MIGRACIONS
Des del mes de maig, la Comissió de Famílies d’ECAS té com 
a coordinadora a Loli Rodríguez, directora de la Fundació 
IDeA. La Comissió de Migracions fa el relleu de la coordinació 
al mes d’abril, quan l’assumeix Montserrat Feu, presidenta 
de l’Associació Atlàntida i representant d’ECAS a la Taula de 
Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya.

COMISSIONS 
Membres a la pag. 23

COMISSIÓ DE FAMÍLIES
Tanca l’anàlisi del Pla Integral de Suport a les Famílies 2012-
2016 i el presenta a la directora general de Famílies del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies, Roser Galí. Inicia el 
seguiment del Pla integral d’atenció a les famílies 2017-2020 i 
participa en l’Observatori Català de la Família. 

COMISSIÓ D’ÀMBIT PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL
Organitza la jornada internacional ‘Societat relacional i exe-
cució penal’ (pàg. 10). Manté interlocució amb el Departament 



de Justícia i es reuneix amb el conseller de Justícia, Carles 
Mundó. Organitza una trobada amb Miquel Juncosa, director 
d’Obertament, per tal d’escoltar la seva experiència i expertesa 
i aprendre de les claus de l’èxit de la seva entitat en la lluita 
contra l’estigma en salut mental.

COMISSIÓ DE MIGRACIONS
Crea una aliança amb la Federació d’Entitats amb Projectes i 
Pisos Assistits (FEPA) per cercar respostes a les problemàtiques 
actuals en matèria de joves estrangers amb dificultats d’accés al 
mercat laboral. Es reuneix amb Oriol Amorós, secretari d’Igual-
tat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, participa al Grup de Treball de Migracions de la 
Taula del Tercer Sector i a la Taula de Ciutadania i Immigració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

COMISSIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Fa seguiment del Programa de Garantia Juvenil (PGJ) i del Progra-
ma Làbora. Participa en el Comissionat d’Economia Social i Solidà-
ria de l’Ajuntament de Barcelona i en el Grup de Treball d’Inserció 
de la Taula del Tercer Sector per definir l’estratègia per a l’ocupació 
de Barcelona Activa, de l’Ajuntament de Barcelona. Es reuneix amb 
el director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Coope-
ratives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal. Organitza la 
Jornada ‘Dels reptes a les propostes. Món local i tercer sector per 
l’ocupació de les persones en situació de vulnerabilitat’ (pàg. 10).

COMISSIÓ DE VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL
Fa incidència tècnica i política amb la Direcció General de 
Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i es reuneix amb el secretari d’Afers Socials i Famílies, 
Francesc Iglesies, per presentar-li junt amb el Comitè 1r de De-
sembre la realitat del VIH/sida a Catalunya i, especialment, l’im-
pacte sobre els col·lectius més vulnerables. També se li demana 
suport per a la coordinació amb el Departament de Salut dins el 
marc de la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya. 
A més, la Comissió porta a terme la coordinació interna dels 

serveis de la xarxa: Llars residències, Pisos de Suport i el Servei 
de Suport a la Vida Autònoma (SAVA), fent seguiment i avaluació 
perquè el SAVA entri a formar part de la cartera de serveis del 
Departament. Treballa en coordinació amb els tècnics de Pro-
tecció Social: avaluació, procés de concertació i estudi de costos. 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE GIRONA
Edita i publica la Guia d’entitats d’acció social a Girona, amb el 
suport de la Diputació de Girona. La presentació de la mateixa 
té lloc a principis de 2017.

COMISSIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Realitza una nova càpsula de coneixement amb la Universitat Ro-
vira i Virgili, ‘Pobresa i treball social. Perspectives i estratègies’ i al 
novembre organitza una taula rodona amb partits polítics: ‘Sense-
llarisme a Tarragona: assistencialisme o treball social?” (pàg. 10).

VOCALIES
Membres a la pag. 24

VOCALIA DE POBRESA
Fa seguiment de l’elaboració de l’INSOCAT monogràfic Gent 
gran: Pobresa i vulnerabilitat (pàg. 12), que es presenta en roda de 
premsa i, posteriorment, al Consell Assessor de la Gent Gran de 
l’Ajuntament de Barcelona i a la Sindicatura de Greuges de l’Ajun-
tament de Cornellà. Coordina l’informe sobre pobresa energètica 
(pàg. 12) i participa en la plataforma Pobresa Zero - Justícia 
Global, en nom de la qual Teresa Crespo compareix al març al 
Parlament de Catalunya, en la sessió plenària sobre la situació 
d’emergència social, i és rebuda amb la resta de portaveus de la 
plataforma per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el 
17 d’octubre, Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa.

VOCALIA D’INCIDÈNCIA 
Amb l’Agència de Comunicació Social i la implicació de les voca-
lies i comissions, actualitza i completa els documents bàsics de 
referència: marc conceptual per a l’articulació del discurs d’ECAS, 
full de ruta 2015-2016 i calendari 2016, llistat de referents per 



OPERATIVITAT INTERNA 

ACTIVITATS

Al novembre se signa el conveni de col·laboració amb Òmnium Cultural 
i Coop57 per al desenvolupament del projecte ‘LLIURES de pobresa, 
exclusió i desigualtats’, basat en la creació d’un fons econòmic per 
finançar projectes de transformació social arreu del territori. 

EIXOS ESTRATÈGICS | LLIURES s’articula al voltant de tres idees clau:
• Pedagogia: sensibilitzar sobre la corresponsabilitat ciutadana
• Enxarxament: reforçar el vincle social, potenciar l’acció comunitària, 
promoure el treball en xarxa
• Transformació: fer créixer l’economia social i solidària per estendre un 
model econòmic i productiu més just, que creï ocupació de qualitat

OBJECTIUS | El projecte LLIURES vol impulsar dinàmiques comuni-
tàries i l’apoderament de les persones com a agents de canvi i com a 
protagonistes dels processos per superar situacions de pobresa o ex-
clusió. És una crida a la mobilització ciutadana per contribuir a un fons 
de solidaritat mitjançant aportacions individuals que es proposa que 
representin un 0,7% dels ingressos anuals de persones, llars i entitats, 
però també busca la implicació més enllà de l’aportació econòmica 

mitjançant la participació directa en 
els projectes. Al desembre es posa 
en marxa la campanya de captació 
de fons i els recursos obtinguts s’au-
togestionen sota els principis  de les 
finances ètiques i la traçabilitat. 

Representants de 
Coop57, Òmnium 
Cultural i ECAS el 
29 de novembre 
a la presentació 
pública del 
projecte LLIURES.

GESTACIÓ I PROJECTES PILOT
Al llarg de tot el 2016, les entitats impulsores traslladen el debat 
a diferents municipis a fi de compartir i validar la iniciativa del 
Barcelonès Nord al Solsonès i de Salt a Reus. Fruit d’aquest 
procés, quan el 29 de novembre es presenta públicament compta 
ja amb dotze projectes candidats, pendents de ser avaluats, que 
tenen en comú un mateix patró replicable de transformació social: 
caràcter col·lectiu, territorialment arrelats, socialment enxarxats, 
desenvolupats democràticament de baix a dalt i amb perspectiva 
comunitària en el marc de l’economia social i solidària.

‘LLIURES DE POBRESA,  
EXCLUSIÓ I DESIGUALTATS’

àmbits d’expertesa i pautes per a portaveus. Aquests materials 
es comparteixen amb totes les entitats de la federació.

VOCALIA D’INTERNACIONALITZACIÓ  
DE L’ACCIÓ SOCIAL
Organitza un taller teòric i pràctic sobre la teoria del canvi de 
la internacionalització al tercer sector amb Jordi del Bas (pàg. 
11) i una segona sessió de treball amb universitats per pro-
moure la recerca en l’àmbit social (pàg. 11) sota el paraigües 
del programa Horizon 2020. Participa a la Junta Directiva 
d’ESAN i a la Social Platform, i prepara la continuïtat de les 
sessions sobre teoria del canvi i recerca amb universitats.

VOCALIA DE CAPACITACIÓ
Fa una relació de totes les activitats formatives dutes a terme 
per totes les comissions, vocalies i grups de treball d’ECAS al 
llarg de l’any, per tal d’impulsar la formació en els temes que 
els són d’interès.

VOCALIA TERRITORIAL
Coordina el model de desplegament territorial d’ECAS per tal 
d’establir un marc d’actuació territorial estàndard.

GRUPS DE TREBALL
Membres a la pàg. 24

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
Treballa en un nou document amb propostes al Govern 
sobre les modificacions a fer en la nova llei del PIRMI, que es 
preveu que es podria aprovar. En una segona etapa, davant 
la possibilitat que les negociacions sobre la Renda Garantida 
de Ciutadania anessin endavant, es fa un document valorant 
la proposta de la ILP (pàg. 17) i proposant mesures a tenir 
en compte en cas de la seva aprovació, que es difon entre les 
entitats d’ECAS, els promotors de la ILP,  tots els partits polí-
tics parlamentaris i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.

NOUS ESTATUTS
Es crea a petició de l’assemblea celebrada a l’abril i a l’octu-
bre presenta la proposta d’actualització (vegeu pàg. anterior, 
Actualització dels Estatuts). Un cop aprovats els nous esta-
tuts, el grup treballa en el reglament de règim intern de la 
federació.



PROGRAMES 

ACTIVITATS

LÀBORA,  
INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC

El programa Làbora, ini-
ciat el 2014 sobre la base 
d’un conveni d’ECAS, la 
Federació d’Empreses 
d’Inserció de Catalunya i 
Creu Roja amb l’Ajun-

tament de Barcelona, amplia el seu abast i compleix els seus 
objectius anuals. Assoleix un índex d’atenció a les persones del 
103,48% (superior al previst) i un índex d’inserció del 98,35%. Al 
llarg de l’any es registren a la plataforma 1.808 empreses.

ECAS manté un paper actiu en la definició i el seguiment de 
les activitats vinculades al programa i participa en les dues 
trobades celebrades:

Juny | Jornada ‘Espai Làbora 2016’ de networking. Posa en 
contacte més de 400 persones amb dificultats d’accés al 
mercat laboral amb 50 empreses d’un ampli ventall d’àmbits 
d’activitat.
Octubre | Jordi Gusi, gerent d’ECAS, presenta l’estratègia 
d’intervenció i la metodologia del programa Làbora a la jornada 
de la xarxa de ciutats Eurocities sobre ocupació organitzada per 
Barcelona Activa. La trobada busca compartir estratègies i ini-
ciatives d’ocupació en els mercats de treball inclusius, així com 
experiències d’ús de clàusules socials en la contractació pública.

Durant el 2016 el programa Làbora  
atén 8.278 persones, amb  
un total de 1.967 insercions

Entitats d’ECAS vinculades al programa LÀBORA 

Adama | Àmbit prevenció Fundació | Andròmines (Empreses 
d’Inserció) | Caritas | Casal dels Infants | Creu Roja | Femarec 
| Fundació Acollida i Esperança | Fundació Adsis | Fundació 
Comtal | Fundació Èxit | Fundació Formació i Treball | Fundació 
Gentis | Fundació Mercè Fontanilles | Fundación Salud y Comu-
nidad | Associació “in via” | Iniciatives Solidàries | InserCoop | 
Probens | Salesians Sant Jordi | Salta | Suara | Trinijove

155 entitats i  
empreses reben  
el ‘Segell LÀBORA’ 
l’any 2016.

‘ENERGIA, LA JUSTA’,  
LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 

El 25 de gener presentem 
un programa de lluita con-
tra la pobresa energètica i 
de creació d’ocupació grà-
cies al conveni assolit amb 
l’Ajuntament de Barcelona, 

dotat amb 2,5 milions d’euros: un 80% a càrrec del consistori i un 
20% a càrrec de les entitats que hi participen. El programa per-
met contractar, formar i capacitar com a informadores i auditores 
energètiques a 100 persones, el 52% de les quals es troba en 
situació d’atur de llarga durada, vinculades al programa Làbora 
d’inserció laboral. 

L’equip format a partir d’aquesta contractació posa en marxa un 
servei que, en sis mesos, diagnostica la situació energètica de 
gairebé 3.000 llars de la ciutat de Barcelona. S’hi realitzen petites 
intervencions –com la instal·lació de bombetes de baix consum—, 
s’informa sobre hàbits d’estalvi energètic i s’assessora sobre la 
contractació de subministraments. Es tramiten 536 bons socials 
de llum, s’intervé en 231 talls de subministraments i es gestionen 
reduccions del cost de les factures mitjançant canvis de potèn-
cia o de comercialitzadora, o mesures de discriminació horària, 
entre d’altres.
 
Vuit entitats d’ECAS –Mercè Fontanilles, Ciutat i Valors, Salut i 
Comunitat, Suara, Surt, ABD, Àmbit Prevenció i Iniciatives Solidà-
ries— s’encarreguen de la implementació del programa en cinc 
àrees territorials , amb la coordinació tècnica d’ABD. Les visites 
a les llars finalitzen el 22 de juliol i durant els mesos d’agost i 
setembre es fa la justificació tècnica i econòmica del programa. 

Laia Ortiz i 
Teresa Crespo 
durant la roda 
de premsa de 
presentació 
del programa 
‘Energia, la 
justa’.



SOCIETAT RELACIONAL I EXECUCIÓ PENAL

Gener | Jornada internacional en l’àmbit de l’execució penal ver-
tebrada al voltant del desistiment de la delinqüència, el  coneixe-
ment de pràctiques innovadores en altres països i l’enfortiment 
dels vincles de treball conjunt i de corresponsabilitat entre el 
Departament de Justícia de la Generalitat, les entitats d’acció 
social i l’Obra Social “la Caixa”. Compta amb una conferència de 
Fergus McNeill, catedràtic de Criminologia i Treball Social a la 
Universitat de Galsgow; una taula rodona amb Sílvia Serra (direc-
tora de la presó de Wad-Ras), Montse Tohà (directora de Fundació 
IReS) i Antonio Andrés Pueyo (catedràtic del Departament de 
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la Universitat 
de Barcelona). L’exposició de recerques i bones pràctiques va a 
càrrec de Dom Williams (HTV Circles, Regne Unit), Robert Örell 
(Exit Fryshuset, Suècia), Ioan Durnescu (Universitat de Bucarest, 
Romania), Josep Lahosa (European Forum for Urban Security) i 
Jaume Farré (Incorpora, Espanya). Hi participen 243 persones.

GOVERNANÇA, ROL I INCIDÈNCIA  
DEL TERCER SECTOR SOCIAL

Juliol | Jornada en 
què es reflexiona 
sobre el paper del 
tercer sector en el 
context actual i les 
seves relacions amb 
la resta d’actors 
implicats en l’àmbit 
social. Se centra en 
les perspectives de 
la comunitat, les 

administracions públiques i les pròpies entitats a partir d’una 
conferència marc a càrrec de Fernando Fantova, consultor en 
gestió, intervenció i polítiques socials. A la taula rodona posterior 
hi participen Rosa Balaguer (Casal dels Infants), David Fernández 
(periodista, activista i ex diputat al Parlament), Joan Segarra (La 
Confederació) i Montse Pineda (Creación Positiva). Hi participen 
110 persones.

AJUNTAMENTS I ENTITATS PER L’OCUPACIÓ  
DE PERSONES VULNERABLES
Octubre | La jornada ‘Dels reptes a les propostes: Món local i ter-
cer sector per l’ocupació de les persones en situació de vulnerabi-
litat’ es dirigeix a professionals d’entitats d’inserció sociolaboral i 
del món local (ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc.) 
vinculats als àmbits de serveis socials, ocupació i promoció eco-
nòmica. La coorganitzen ECAS, FEICAT, Creu Roja i la Fundació 
Pere Tarrés. Introdueix la jornada Eduardo Rojo Torrecillas (cate-
dràtic de la UAB) i a la taula rodona hi intervenen Albert Alberich 
(FEICAT), Xavier Orteu (Insercoop) i Marta Rovira (Ajuntament 
Vilanova i la Geltrú); el debat el modera Ramón Jané (Creu Roja). 
La presentació d’experiències compta amb Mª Carmen Olaya 
(SAÓPRAT), Marta Mayordomo (Ajuntament del Part de Llobre-
gat), David Campillo (Trinijove), Esther Salvachúa (Fundació SER.
GI), Anabella Bellelli (Consell Comarcal del Gironès), Juli Silvestre 
(Nou Set), Jordi Cuyàs (Ajuntament Vilafranca del Penedès), Bru-
no Monse (Fundació IPPS) i Rosa Rodríguez Gascons (Consorci del 
Barri de la Mina). Hi participen 175 persones.

 
ESPAIS DE DEBAT,  
REFLEXIÓ I FORMACIÓ

Montse Tohà, Sílvia 
Serra, Guillem 
Martínez, Fergus 
McNeil i Antonio 
Andrés Pueyo durant 
el debat posterior a la 
conferència inaugural. 

Montse Pineda, Joan Segarra, Rosa 
Balaguer, Pau Vidal i David Fernàndez 
durant la taula rodona.

DEBATS A TARRAGONA 

POBRESA I TREBALL SOCIAL.  
PERSPECTIVES I ESTRATÈGIES  
Abril | Dins del cicle de xerrades al voltant de l’acció i les polítiques 
socials, s’organitza una conferència centrada en el treball social 
com a eina d’incidència política en la lluita contra la pobresa. Fa la 
ponència Jordi Collado (ECAS Tarragona) i modera Francesc Valls 
(Universitat Rovira i Virgili). Hi assisteixen 79 persones.

SENSELLARISME, ASSISTENCIALISME  
O TREBALL SOCIAL?
Octubre | Taula rodona organitzada per la Comissió territorial 
d’ECAS a Tarragona presentada per Francesc Valls (catedràtic  
URV). Hi participen Anna Santos (PSC), Sònia Orts (C’s), Xavier 
Puig (ERC), Josep Acero (PP), Cristina Guzmán (CDC), Laia 
Estrada (CUP), Arga Sentis (ICV-EUiA) i modera Jaume Garcia 
(diari digital Tarragona21.com). Hi assisteixen 35 persones.

Ramon Jané,  
Albert Alberich, 
Marta Rovira i  
Xavier Orteu durant 
la taula rodona.



SEMINARIS D’INNOVACIÓ SOCIAL

Gener | II Seminari: Experiències internacionals de treball 
en xarxa. Reuneix experiències internacionals en els 
àmbits de l’educació, a càrrec de Gilles Bertrand (Escola de 
Segona oportunitat de Marsella); la pobresa energètica, de 
la mà d’Energiesnoeiers (Holanda); l’habitatge, amb Juha 
Kaakinen (Y Säätiö Foundation, Finlàndia); i la inserció labo-
ral, per part d’Angelika Funk (Projecte IDA, Alemanya) i 
 Ingeborg Omdal (Esfrog, Noruega). Hi assisteixen  
92 persones.

Novembre | III Seminari: Atenció Integral a la perso-
na. Se centra en el concepte d’intervenció social per a 
un abordatge global dels diferents àmbits d’actuació: 
laboral, serveis socials, educació, salut, etc. A la taula 
inicial, moderada per Lluís Torrents (Ajuntament de 
Barcelona), hi intervenen Manel Aguilar Hendrikson 
(UB) i Serrat Camps (experta en gestió serveis socials). 
Les experiències, presentades per Toni Vilà (IGOP), 
les relaten Teia Fabrega (Consorci d’Acció Social de La 
Garrotxa), Giuseppina Corvino i Raffaella Restelli (Uni-
versità de Milano) i Juan Carlos Cebrián (Ajuntament 
d’Estocolm).  Hi participen 96 de persones.

SESSIÓ FORMATIVA SOBRE TREBALL  
AMB EINES GOOGLE
Gener | Jornada de formació amb l’objectiu de millorar l’eficiència 
tecnològica de les entitats, realitzada per Nubalia, soci espanyol de 
Google Apps. L’organitza ECAS amb altres entitats del tercer sector i 
SIC.solucions. Hi participen 22 persones.

TEORIA DEL CANVI AL TERCER SECTOR
Maig | Taller per a entitats membres d’ECAS sobre la teoria del 
canvi, eina cada cop més emprada en projectes que busquen canvis 
de comportament, incidència i transformació social. L’imparteixen 
Jordi del Bas (cap de l’àrea d’internacional del Centre d’Investigació 
Europa-Àsia en Negocis Internacionals de l’escola de negocis EADA) 
i Robert Bach (responsable de cooperació internacional de l’Agència 
per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya). 
Hi participen 24 persones.

PROMOCIÓ DE LA RECERCA EN L’ÀMBIT SOCIAL 
Octubre |  Segona trobada organitzada per la Vocalia i la Comissió 
d’Internacionalització d’ECAS amb l’objectiu d’apropar les entitats 
del tercer sector social al món universitari. Hi participen una vintena 
de professionals, sis dels quals formen part de grups de recerca de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona 
(GREM, Grup de Recerca en Educació Moral), la Universitat Autònoma 
de Barcelona (IARS, Infància i Adolescència en Risc Social), l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona i 
la Universitat Pompeu Fabra. A l’àgora d’experiències cinc entitats 
hi exposen idees de projectes per presentar de manera conjunta al 
programa europeu Horizon 2020. Hi participen 21 persones.

Núria Salas (ABD) i 
Lorraine Donaldson 
(Energiesnoeiers) 
durant el seminari 
del gener.

Toni Vilà (IGOP), Teia 
Fabrega (Consorci 
d’Acció Social 
de La Garrotxa), 
Giuseppina Corvino 
i Raffaella Restelli 
(Università de 
Milano) i Juan Carlos 
Cebrián (Ajuntament 
d’Estocolm)  
al seminari del 
novembre.

Montse Ros 
(Probens), Marta 
Cid (Plataforma 
Educativa) i Irene 
Kopetz (Plataforma 
Educativa) durant 
la jornada amb 
universitats.



ACTIVITATS

AGÈNCIA DE 
COMUNICACIÓ SOCIAL

PUBLICACIONS I EINES 
PER A L’ACCIÓ SOCIAL

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

ACTUALITAT DE L’ÀMBIT SOCIAL  
El web d’ECAS i els butlletins recullen l’actualitat de la fe-
deració, les entitats membres i el conjunt del tercer sector, 
així com els articles d’opinió, les entrevistes i els pronun-
ciaments més destacats als mitjans de comunicació (xifres 
en detall a pàg. 19). A més, l’Agència de Comunicació Social 
manté un arxiu de documentació relativa als àmbits de tre-
ball d’ECAS i cobreix actes del sector.

GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 2.0 
S’emeten 12 notes de premsa (9 d’ECAS i 3 de Pobresa Zero 
– Justícia Global) i es gestionen les peticions dels mitjans per 
facilitar informació, testimonis o valoracions, ja sigui en nom de 
la federació o derivant-les a d’altres entitats; en total es generen 
316 impactes (pàg. 20). També es gestiona la presència a les xar-
xes socials a través dels comptes a Twitter i Facebook (pàg. 19).

SERVEIS DE COMUNICACIÓ A  
ALTRES ORGANITZACIONS 
• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya | Servei de 
gabinet de premsa, col·laboració iniciada el 2012. 
• Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya | Es tanca el projec-
te de col·laboració amb l’informe sobre el valor estratègic del 
disseny inclusiu i la publicació digital ‘Hola Design for all’. 
• Fundació Els Tres Turons | Es col·labora en l’elaboració de 
la Memòria 2015 i en la difusió del documental Els Tres Turons, 
històries de vida, amb motiu del 30è aniversari de l’entitat. 
• Dones Directives i Professionals de l’Acció Social: la xarxa 
creada el 2012 adquireix entitat jurídica pròpia. Es consti-
tueix com a associació i contracta la secretaria tècnica i la 
comunicació a ECAS, que la canalitza a través de l’Agència de 
Comunicació Social. 
S’ofereix assessorament a l’entitat d’ECAS Insercoop.

COL·LABORACIONS AMB EL SECTOR 
• Pobresa Zero – Justícia Global | Ple del Parlament sobre 
la situació d’emergència social i activitats amb motiu del 17 
d’octubre, Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa: 
jornada prèvia i campanya ’12 fronts, 12 mesos després: les 
desigualtats augmenten’ (pàg. 18). 
• Manifest per la llibertat de premsa | Adhesió al ‘Manifest 
per una llibertat de premsa de totes i tots’, emès al maig per 
la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació 
amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. 
• Jornada de DATActivisme | 8 de juny, jornada presencial 
d’activisme online per promoure el vot informat a les elecci-
ons generals del 26 de juny.

INSOCAT: INFORME D’INDICADORS SOCIALS
Es publica el número 7 de  l’Informe 
d’indicadors socials de Catalunya en relació al 
context estatal i europeu, un monogràfic sobre 
Gent gran: pobresa i vulnerabilitat, centrat en la 
població a partir dels 65 anys.  Es presenta en 
roda de premsa el 28 de setembre. 

INFORME SOBRE POBRESA ENERGÈTICA
En col·laboració amb l’investigador Xavier 
Ballvé, del Gabinet d’Estudis Socials (GES), 
al novembre es publica l’informe Pobres i 
privació de subministraments bàsics. ‘Pobresa 
energètica’ a Catalunya, una qüestió d’ingressos. 
Al document es constata la manca de visió 
integral en la lluita contra la pobresa, la 

naturalesa pal·liativa de les mesures preses i l’incompliment 
per part de les subministradores de les mesures de lluita 
contra la pobresa energètica.

GUIA D’ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA
A l’abril es publica un directori que recull 
tots els recursos i serveis de les 21 
entitats gironines membres d’ECAS, on 
s’hi descriu l’àmbit d’actuació i els serveis 
que desenvolupen cadascuna d’elles. Està 
disponible online i es distribueix també en 
format paper amb la col·laboració de la 

Diputació de Girona i el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat.

ESTUDI SOBRE LA FAM OCULTA
L’Agència de Comunicació Social i la Vocalia de Pobresa 
col·laboren amb el professor de la Univeristat Politècnica de 
Catalunya Sergi Bermejo en l’elaboració d’un estudi sobre la 
fam oculta que té prevista la seva publicació al 2017.

Elisenda Xifré 
(Suara), Pilar 
Rodríguez (ABD), 
Teresa Crespo i 
Carme Gargallo 
(Càritas) .



DUES NOVES ENTITATS FEDERADES
S’adhereixen a la federació dues noves entitats, a les quals 
agraïm la seva confiança i esperit de col·laboració en els 
projectes d’ECAS.
• Fundació Maria Raventós 
• Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts

Intervencions i accions d’ECAS com a organització de segon nivell en representació de les entitats  
que la componen, tant en espais permanents dels quals formem part com en activitats o trobades puntuals.

representativitat
ACTIVITATS

→ PRESÈNCIA EN ESPAIS 
DE REPRESENTATIVITAT
• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
• Àmbit participat d’Economia Social i Solidària de Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona)
• Charter per la Diversitat
• Consell d’Associacions de Barcelona
• Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 
(Generalitat de Catalunya)
• Consell Escolar Municipal (Ajuntament de Barcelona)

• Consell General de Serveis Socials (Generalitat de Catalunya)
• Consell Municipal de Benestar Social (Ajuntament de 
Barcelona)
• Consell Municipal de les Dones (Ajuntament de Barcelona)
• Consell Nacional de Dones de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya)
• DIPLOCAT (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya)
• European Social Action Network (ESAN)
• La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
• Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
• Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne
• Plataforma Pobresa Zero – Justícia Global
• Plenari d’Entitats Federatives de la Direcció General de 
Protecció Social (Generalitat de Catalunya)
• Taula de Ciutadania i Immigració (Generalitat de Catalunya)
• Taula per l’Ocupació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona Activa)
• Taula per la Contractació Pública (Ajuntament de Barcelona)
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Taula Municipal de Feminització de la Pobresa (Ajuntament  
de Barcelona)
• Xarxa d’inserció sociolaboral de Barcelona
• Xarxa pel Dret a la Informació i la Comunicació

La Fundació Maria 
Raventós, durant 
la presentació 
de les noves 
entitats d’ECAS 
a l’assemblea de 
l’abril.

Francisco Villegas, de 
la Fundació Privada 
Centre d’Higiene 
Mental Les Corts, 
a l’assemblea de 
l’octubre.

http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/


ACTIVITATS, 
REPRESENTATIVITAT

La xarxa DDiPAS, nascuda 
en el si d’ECAS, es 
constitueix com a associació 
al gener després d’un 
procés assessorat i facilitat 
per la pròpia federació, que 

signa un conveni de col·laboració amb la nova entitat per 
prestar-li serveis de comunicació i gestió. La Junta Directiva 
de l’organització compta amb un grapat de membres d’ECAS 
que han impulsat la xarxa des de la seva creació, l’any 2012.

En el marc de la Universitat Progressista d’Estiu de 
Catalunya, que té lloc els mesos de juny i juliol, Teresa 
Crespo participa en la taula rodona ‘Treball, precarietat 
i pobresa’ com a portaveu de la plataforma Pobresa 
Zero – Justícia Global.

Teresa Crespo forma part del grup de professionals impul-
sat per l’Ajuntament de Barcelona per elaborar una diagno-
si a partir de la qual traçar el pla d’acció 2016-2024 contra 
la feminització de la pobresa i les repercussions de la crisi 
en les dones. Al juny es presenten les mesures concretes 
del pla, que consta de 71 actuacions amb una dotació pres-
supostària per a 2016 de gairebé 28 milions d’euros.

Al juny té lloc el V Congrés 
del Tercer Sector amb el 
lema ‘Créixer Socialment’, 
organitzat per la Taula 
d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya. ECAS 
és present a la mostra de 

federacions el dia de la inauguració al Teatre Nacional de 
Catalunya i representants d’entitats membres participen en 
més de trenta de les taules de la Fira del Voluntariat Social. A 
més, dues organitzacions d’ECAS formen part del circuit de 
visites guiades a projectes socials. 

Al juny té lloc l’assemblea general de la xarxa europea European 
Social Action Network a Brussel·les. Es ratifica la composició 
de la Junta directiva, presidida per Jean-Louis Durand-Drouhin, 
de l’entitat Secours Populaire Français, i ECAS manté una de les 
vicepresidències. Es manté la incidència política en l’àmbit social 
com una de les principals línies de treball de l’organització. Es 
revisa l’estat dels comptes i es fan propostes per desenvolupar 
nous projectes col·laboratius entre els seus membres.

→ DONES DIRECTIVES I PROFESSIONALS  
DE L’ACCIÓ SOCIAL

→ UNIVERSITAT PROGRESSISTA D’ESTIU

→ PLA DE LLUITA CONTRA LA FEMINITZACIÓ  
DE LA POBRESA

→ V CONGRÉS DEL TERCER SECTOR

→ ASSEMBLEA GENERAL D’ESAN

Jordi Gusi, gerent d’ECAS, presenta l’estratègia d’interven-
ció i la metodologia del programa Làbora, en nom de les 
federacions que el conformen, a la jornada de treball sobre 
ocupació de la xarxa de ciutats Eurocities que organitza 
Barcelona Activa a l’octubre. 

→ JORNADA DE TREBALL SOBRE OCUPACIÓ

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
DEL SECTOR

Al juny, Teresa Crespo participa en la presentació del 
monogràfic Treball Social amb Gitanos, editat pel Col·legi 
de Treball Social de Catalunya. La publicació homenatja 
Carme Garriga, treballadora social que va dedicar la seva 
vida a la millora de condicions de vida del poble gitano i a 
l’entesa amb altres comunitats. 

→ PRESENTACIÓ DEL MONOGRÀFIC ‘TREBALL 
SOCIAL AMB GITANOS’



Teresa Crespo participa com a vicepresidenta del Consell 
Municipal de Benestar social de l’Ajuntament de Barcelona en 
una conferència-debat sobre els índex de vulnerabilitat de les 
persones usuàries de serveis socials municipals. S’hi presen-
ta l’estudi sobre els resultats de l’enquesta de condicions de 
vida d’aquest col·lectiu i l’índex sintètic de desenvolupament/
vulnerabilitat social de Barcelona 2011-2015.

Teresa Crespo participa al novembre al Congrés internaci-
onal de defensors locals, que organitzen diferents cossos 
de l’administració pública en col·laboració amb entitats 
del sector amb el títol ‘Drets Humans: pensem global-
ment, defensem localment’. La trobada té lloc a Girona i 
la presidenta d’ECAS intervé a la taula rodona ‘Les línies 
vermelles dels drets humans’.

Jordi Gusi modera la taula rodona ‘Capacitació dels profes-
sionals en diversos àmbits’ dins del 1r Congrés Català de 
Pobresa Energètica, que té lloc a Sabadell al novembre. L’or-
ganitzen l’Ajuntament de Sabadell, Ecoserveis, l’Ajuntament 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, l’Ajuntament de Badalona i la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya.

Al novembre, Agnès Felis 
participa en nom d’ECAS i 
de l’Agència de Comunica-
ció Social a la segona re-
unió de la taula consultiva 
sobre transparència de les 

entitats sense ànim de lucre creada pel projecte Transpa-
rEnt. Es valora l’estat de la qüestió –més de 170 entitats 
estan fent servir l’eina d’autodiagnòstic— i es proposen 
noves línies d’actuació, com ara proporcionar a les entitats 
models i eines perquè puguin aplicar criteris de transpa-
rència amb més facilitat i reformular el pla de formació 
per poder fer un assessorament més directe.

Al novembre se celebra el semi-
nari ‘Transformaciones sociales 
y los cambios en el mercado de 
trabajo’ organitzat per l’EAPN a 
Avilés. Teresa Crespo participa 
en la ponència marc: ‘¿Cómo 
será el mercado laboral en los 
próximos 10-20 años?’.

Al novembre, Teresa Crespo i Júlia Montserrat, economista 
i coautora de l’INSOCAT número 7, Gent gran: pobresa i vul-
nerabilitat, presenten el document al Consell Assessor de 
la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona. Hi assisteixen 
una vintena de persones.

→ CONGRÉS INTERNACIONAL  
DE DEFENSORS LOCALS

→ 1R CONGRÉS CATALÀ DE POBRESA  
ENERGÈTICA

→ TAULA CONSULTIVA DE TRANSPARÈNCIA

→ SEMINARI DE LA EUROPEAN  
ANTI-POVERTY NETWORK

                                       

→ ÍNDEX DE VULNERABILITAT DE  
LES USUÀRIES DE SERVEIS SOCIALS

→ CONSELL ASSESSOR DE LA GENT GRAN

→ IV JORNADA DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS 
DE BADALONA

Al novembre Sonia Fuertes, vicepresidenta d’ECAS, 
participa a la taula rodona ‘Atendre la crisi en temps de 
crisi: la salut dels professionals’, en el marc de la jornada 
‘Els professionals d’atenció a les persones: A la trinxera de 
la crisi’ que organitzen l’Ajuntament de Badalona i la Taula 
de Salut Mental de Badalona.



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

incidència pública
ACTIVITATS

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
• Consellera, Dolors Bassa
• Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós
• Secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies
• Directora general de Famílies, Roser Galí
• Director general d’Economia Social, el Tercer Sector,  
les Cooperatives i l’Autoempresa, Josep Vidal.
• Director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 
Ricard Calvo
• Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, Mercè Garau
• Director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz 
• Subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia 
Personal, Mònica Ribas
• Subdirector general d’Anàlisi i Programació, Lluís Grande  
• Subdirector general de Gestió de Recursos, Rafael Arderiu
• Cap del Servei de Recursos Aliens,  
Mercè Romaní Blancafort
 
Departament de Justícia  
• Conseller, Carles Mundó

ALTRES ORGANITZACIONS, ÀMBIT PRIVAT

• Director del programa d’Educació Social de la UOC, 
 Segundo Moyano 
• Director General de la Federació Gent Gran, Oriol Alzina
• Coordinadora del Consell Assessor del Charter de la Di-
versitat de Catalunya, Rosa Dumenjó
• Directora associada del Centre de Gobernança Pública 
d’ESADE, Mònica Reig
• Presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social,  
Francina Alsina

Per a la posada en marxa del projecte ‘Lliures de pobresa, 
exclusió i desigualtats’ (pàg. 8), es mantenen diverses reu-
nions amb els representants de les dues entitats que l’im-
pulsen juntament amb ECAS (David Fernàndez en nom de 
Coop 57 i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural) i de 
les iniciatives susceptibles de ser finançades (propostes a 
Salt, Reus, Girona, Tarragona i Badalona, Manresa, Penedès 
i Baix Llobregat).

AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Tercera tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àrea  
de Drets Socials, Laia Ortiz
• Gerent de Drets Socials, Ricard Fernández
• Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Soli-
dària i Consum, Esther Vidal
• Director de Coordinació de Contractació Administrativa,  
Francisco Blanco
• Regidora portaveu d’ERC, Montserrat Benedí 
• Directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel 
• Comissionat d’Educació i Universitats del Consell Escolar  
de Ciutat, Miquel Àngel Essomba 

REUNIONS INSTITUCIONALS  AMB ADMINISTRACIONS, 
PARTITS POLÍTICS I ALTRES ORGANITZACIONS

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, 
amb membres de la Junta Directiva d’ECAS.



PRONUNCIAMENTS,  
MOBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

DOCUMENTS DE POSICIONAMENT

A banda dels informes INSOCAT núm. 7,  Gent gran: pobresa i vul-
nerabilitat, i Pobresa i privació de subministraments bàsics. ‘Pobresa 
energètica, una qüestió d’ingressos (tots dos a la pàg.12), ECAS es 
pronuncia sobre el Pla de Suport a Famílies, la Renda Garantida 
de Ciutadania i la corresponsabilitat en l’àmbit de l’execució penal.

Valoració del Pla de Suport a les famílies (2012-2016) 
Al maig, la Comissió de Famílies d’ECAS es reuneix amb Roser 
Galí, directora general de Famílies del Departament de Treball, 
Afers Socials i de Famílies per exposar-li el seu anàlisi sobre el 
Pla de Suport a la Família (2012-2016) de l’anterior Govern, posant 
de manifest la forta disminució del pressupost per a polítiques 
de suport a les famílies en els darrers tres anys. En l’anàlisi, s’in-
clouen sis mesures de caràcter urgent per afrontar la situació de 
vulnerabilitat de moltes famílies catalanes.

Valoració d’ECAS de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania 
Al desembre, el Grup de Treball sobre la Renda Mínima d’Inserció 
difon un document de posicionament davant la contraproposta del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la Iniciativa Legis-
lativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania. Es fa un repàs 
de les principals característiques del projecte de llei i s’expressen 
deu puntualitzacions de millora al respecte, però sobretot es fa una 
crida a “la negociació per començar un camí, que hauria de ser sense 
retorn, cap a una major cobertura de les necessitats de la població”.

Conclusions de la jornada d’execució penal  
Com a cloenda de la jornada internacional 
‘Societat relacional i execució penal’ (pàg. 10), 
la vicepresidenta d’ECAS, Sonia Fuertes, apel-
la a continuar debatent i treballant al voltant 
de la idea del desistiment tot reivindicant la 
importància de la comunitat i dels vincles. 
Convida a recuperar el lligam social i a ser 
conscients de la trascendència que té per a 

la reinserció de les persones que han estat privades de llibertat “la 

mirada de l’altre”. Més enllà dels recursos i de les polítiques públi-
ques, també imprescindibles, subratlla que “necessitem sobretot 
creure en les segones oportunitats”.

Governança, rol i incidència del tercer sector 
Amb motiu de la jornada sobre ‘Governança, rol i incidència del tercer 
en el context actual’ (pàg. 10), la Junta Directiva d’ECAS elabora un 
document de consens que la vicepresidenta, Sonia Fuertes, llegeix 
al final de la sessió. El text reclama “exercir una crítica constructiva 
davant de les diferents forces polítiques” i rebutja “la projecció inte-
ressada de la imatge d’un tercer sector instal·lat al costat del poder 
polític o econòmic”. Quant a la governança interna, el document 
defensa l’articulació sobre la base del principi de subsidiarietat i em-
plaça ECAS a vetllar “pel desenvolupament de les entitats de primer 
nivell, pròximes a les necessitats, a les comunitats i als territoris, 
promovent lideratges plurals i respectant la legitimitat, representati-
vitat, trajectòria i expertesa de cadascuna d’aquestes organitzacions”. 

Aliança per l’ocupació dels col·lectius vulnerables 
La jornada ‘Dels reptes a les pro-
postes: Món local i tercer sector per 
l’ocupació de les persones en situa-
ció de vulnerabilitat’ es clou amb la 
lectura d’una declaració institucional 
que apel·la a “la cerca constant de 
tots els agents socials –empreses, 
entitats, administracions- de fórmu-

les flexibles, innovadores, dinàmiques que apropin, ajudin i facilitin 
l’accés efectiu al mercat de treball de les persones que cerquen 
feina”. A més, reclama “potenciar de debò el treball des del territori, 
com un actiu important i fonamental a l’hora de fer projectes tran-
versals d’ocupació” i “un treball continuat de capacitació i seguiment 
amb els usuaris dels programes d’ocupació des d’una visió integral 
en la seva atenció, tant sociosanitària com d’inserció laboral”. Lle-
geixen la declaració el president provincial de Creu Roja a Barcelona, 
Josep Quitet, i el director de Relacions Institucionals de la Fundació 
Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna.



POBRESA ZERO – JUSTÍCIA GLOBAL |  
PLE AL PARLAMENT, JORNADA I CAMPANYA
pobresazero.wordpress.com    /PobresaZeroCat

PRONUNCIAMENTS,  
MOBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

ACTIVITATS, 
INCIDÈNCIA PÚBLICA

La campanya anual de la plataforma 
–que a partir del maig s’anomena ofici-
alment Pobresa Zero – Justícia Global 
(PZ-JG)— dóna continuïtat a la de 2015, 
que plantejava ’12 fronts de lluita contra 
les desigualtats’. Al llarg de l’any se’n 
fa seguiment en diferents mitjans (prin-

cipalment eldiario.es/CatalunyaPlural, Ràdio Estel i Ràdio 
Sant Boi) a través d’entrevistes amb entitats expertes en 
cadascun dels àmbits tractats.

COMPAREIXENÇA AL PLE D’EMERGÈNCIA SOCIAL 
Els dies 9 i 10 de març 
se celebra al Parlament 
un ple monogràfic sobre 
la situació d’emergència 
social i Teresa Crespo hi 
compareix en nom de PZ-
JG per alertar sobre les 
necessitats no cobertes 
i reclamar una mirada 
diferent cap a la pobresa. 
“No ens acaba d’agradar 

que es parli d’emergència social. Suposa que parlem 
una altra vegada de pal·liar i nosaltres demanem més: 
volem canvis en profunditat, polítiques preventives, amb 
ambició de futur i que apoderin la ciutadania”. La Renda 
Garantida de Ciutadania és una de les demandes con-
cretes que es reclamen.

DIAGNOSI I PREPARACIÓ DE LA CAMPANYA 2016 
Per avaluar el grau de compliment de les 41 mesures 
plantejades al document marc de 2015 en ocupació, habi-
tatge, educació, salut, prestacions, fiscalitat i migracions, 
entre d’altres àmbits, el 7 d’octubre se celebra una jorna-
da amb el títol ‘12 fronts, 12 mesos després: es redueixen 
les desigualtats?’. Es convoca a representants dels partits 
polítics i de diferents administracions públiques (vegeu re-
quadre ‘PARTICIPANTS’), així com a experts i professionals 

del món acadèmic i del tercer sector, a analitzar l’evolució 
dels diferents fronts per elaborar una diagnosi conjunta i 
contrastada. La jornada compta amb tres espais de treball 
al voltant dels eixos de benestar i drets socials (cinc fronts 
de lluita: treball, educació, prestacions, habitatge i serveis 
sociosanitaris), fiscalitat i migracions, i a partir de tot l’ex-
posat es prepara el pronunciament del 17 d’octubre, Dia 
internacional per a l’eradicació de la pobresa.

JORNADA ‘12 FRONTS, 12 MESOS DESPRÉS: ES  
REDUEIXEN LES DESIGUALTATS?’ | PARTICIPANTS

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forca-
dell, inaugura la trobada al costat del rector de la UPC, 
Enric Fossas, i dues de les portaveus de PZ-JG, Teresa 
Crespo i Patrícia Cantarell. Als debats simultanis al voltant 
dels tres eixos de treball hi intervenen: 
• Benestar i Drets Socials, moderat per Sergi Picazo (Crí-
tic): Albert Recio (UAB), Jordi Collet (UVIC-UCC), Àngels 
Cabasés (UdL), Martí Batllori (UdG), Mercè Canet (treballa-
dora social a l’àmbit de salut). 
• Fiscalitat, moderat per Roger Tugas (Nació Digital): Mai-
te Vilalta i Maria Cubel (UB), Xavier Martínez Gil (Agència 
Tributària de Catalunya) i Miguel Ángel Mayo (GESTHA, 
sindicat de tècnics d’Hisenda) 
• Migracions, moderat per Olga Rodríguez (Ràdio 4): Javier 
De Lucas (Institut de Drets Humans, UV), Carles Bertran 
(CCOO), Mercè Duch (Tancarem el CIE) i Beatriu Guarro 
(SOS Racisme i Stop Mare Mortum)

Per part de les administracions i les forces parlamentàries 
hi participen, entre d’altres: Josep Ginesta, secretari ge-
neral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat; Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migra-
cions i Ciutadania de la Generalitat; Joan Batlle, director 
de programes socials de l’Agència de l’Habitatge de la 
Generalitat; Eva Granados i Raül Moreno (PSC); Elisabeth 
Valencia (Ciutadans); Anna Figueras i Carmina Castellví 
(Junts pel Sí); Marta Ribas i Joan Coscubiela (Catalunya Sí 
que es Pot); Fernando Sánchez (PP); Gabriela Serra i Eulà-
lia Reguant (CUP).

La jornada es tanca amb la posada en comú de les relatori-
es dels tres debats i la cloenda per part de Núria Carrera i 
Sonia Fuertes, portaveus de PZ-JG.



MANIFEST | 12 FRONTS, 12 MESOS DESPRÉS:  
LES DESIGUALTATS AUGMENTEN 
El Manifest 2016 constata que “els avenços han estat escassos, 
tímids i del tot insuficients”, malgrat valorar algunes actua-
cions en diferents àmbits. El text se li entrega a la presidenta 
del Parlament el 17 d’octubre i a continuació es llegeix a les 
portes de la Cambra, subratllant la necessitat de major con-
tundència i determinació per fer front a l’empobriment, la 
precarietat laboral, l’emergència habitacional i les llars sense 
ingressos, entre d’altres fenòmens alarmants. Es reclama un 
salari mínim de mil euros i “incrementar els ingressos públics 
i fixar de forma clara en els pressupostos les prioritats socials 
com a objectiu primordial i urgent”.

Manifestació per uns pressupostos socials | El 19 de novem-
bre PZ-JG participa a la manifestació amb el lema ‘Es pot fer, 
ARA! Per uns pressupostos socials’, convocada per diversos 
moviments socials, iniciatives ciutadanes, marees i sindicats. 
L’objectiu és exigir un major compromís institucional per fer 
front a la realitat social de precarietat laboral, pobresa, exclu-
sió i augment de les desigualtats mitjançant uns pressupostos 
que posin les polítiques socials al centre de les prioritats.

VISIBILITAT 
I PRESÈNCIA PÚBLICA

L’Agència de Comunicació Social s’encarrega de la comunica-
ció interna i externa d’ECAS, la qual cosa inclou la difusió de 
les activitats i els pronunciaments de la federació, la gestió 
dels canals propis (web, xarxes, publicacions, etc.) i la relació 
amb els mitjans de comunicació. 

ACTUALITAT AL WEB I ALS BUTLLETINS  
La pàgina d’inici del web d’ECAS funciona a mode de blog on 
es publiquen les novetats que es consideren rellevants per al 
sector i els públics d’interès de la federació en quatre secci-
ons: actualitat ECAS (70 notícies al llarg de 2016), les entitats 
informen (185), tercer sector al dia (221) i opinem des de l’àmbit 
social (47). Les 22 edicions dels butlletins quinzenals –info-
ACCIONS per a les entitats d’ECAS i info ACCIÓ SOCIAL per a 
la resta de contactes— recullen una selecció de les notícies 
publicades, i a banda les entitats sòcies reben també un but-
lletí info ASSEMBLEA després de cadascuna de les reunions 
del màxim òrgan rector (dues el 2016) i dos circulars info 
PRESIDÈNCIA al cap de l’any (abans de les vacances d’estiu i 
abans del període nadalenc).

ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALS 
El compte d’ECAS a Twitter, @ecasacciosocial, el 2016 asso-
leix els 4.498 seguidors, la qual cosa representa un creixe-
ment del 28,5% respecte a l’any anterior (83 nous seguidors 
mensuals de mitjana). Es publiquen 1.179 tuits i s’obtenen un 
total de 652.400 impressions (nombre de vegades que s’ha 
mostrat en pantalla algun dels continguts d’ECAS). La taxa 
d’interaccions (nombre de clics, retuits, respostes, etc.) en 
relació al total d’impressions és de l’1,23%. Quant a la pàgina 
de la federació a Facebook, suma 1.476 seguidors (un 10,5% 
més que l’any anterior, 19 nous ‘M’agrada’ mensuals de 
mitjana) i 169.987 impressions. Es publiquen 111 posts que 
obtenen 4.040 interaccions. 

Taula rodona de Benestar i Drets Socials a la jornada del 7 
d’octubre i, a sota, les portaveus de la plataforma entregant el 
Manifest 2016 a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.



VISIBILITAT 
I PRESÈNCIA PÚBLICA

ECAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
La difusió de l’actualitat d’ECAS i el seu paper referent 
com a veu de l’acció social queda plasmada en les 316 
aparicions als mitjans de comunicació. Els que més 
ressò se’n fan són El Periódico de Catalunya i El Punt 
Avui en premsa, TV3 en televisió, Catalunya Ràdio 
en ràdio i el portal Social.cat a internet. Per gènere 
periodístic, un 83% de les aparicions corresponen a 
notícies, cròniques i reportatges, de les quals un 55% 
inclouen declaracions de portaveus d’ECAS.

Aparicions 
segons temàtica

Aparicions segons 
tipus de mitjà

Internet

Premsa

Ràdio

Televisió

Agències

PRONUNCIAMENTS I CREACIÓ D’OPINIÓ 
S’emeten un total de 12 notes de premsa, de les quals 10 són 
d’incidència; en 3 casos s’emeten com a plataforma Pobresa 
Zero – Justícia Global (pàg. 18), amb participació directa d’ECAS 
en l’elaboració i el seguiment posterior. A més, es publiquen 22 

articles d’opinió, dels quals 15 en premsa generalista i 7 al digital 
Social.cat, amb el qual es manté una col·laboració regular. Teresa 
Crespo és qui exerceix com a portaveu amb més freqüència (14 
articles), però també signen peces d’opinió en nom d’ECAS la 
vicepresidenta, Sonia Fuertes (2); el gerent, Jordi Gusi (1); i mem-
bres de la Junta Directiva (Rosa Balaguer, Joan Uribe, Fran Vied-
ma) o altres professionals vinculats a activitats d’ECAS (Antònia 
Giménez, Júlia Montserrat).  

CANAL ‘STOP DESIGUALTATS’  
El blog iniciat el 2015 sota el paraigua del mitjà digital FAN 
News Club es continua nodrint durant el primer trimestre de 
l’any i es manté operatiu fins a l’octubre, que el mitjà reorienta 
la seva activitat i dóna de baixa tots els canals associats.

Pobresa energètica

Execució penal

Inserció sociolaboral |  
Programa Lábora

Polítiques socials |  
Atenció a famílies

Tercer sector  
(governança,  

autonomia, etc)

INSOCAT  
‘Gent gran:  

pobresa  
i vulnerabilitat’

Projecte Lliures de pobresa,  
exclusió i desigualtats

Renda Mínima  
d’Inserció | Renda  
Garantida Ciutadana

Ple emergència social | Pobresa 
Zero - Justícia Global
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Altres (desigualtats de gènere, fiscalitat, garantia juvenil, 
refugiats, sentència 0,7% IRPF, atur, crisi econòmica,  
innovació social, jornada poble gitano, guia d'entitats 
Girona, balanç 1er any ajuntament, etc).



organització
ECAS articula la seva tasca a través de diversos espais i grups de professionals de les entitats membres  
–comissions d’àmbit, comissions territorials i grups de treball- que compten amb el suport de l’equip de gestió. 
Els òrgans de govern –Assemblea i Junta Directiva, amb diferents vocalies- els componen també representants 
de les entitats membres, amb presència dels responsables de l’equip de gestió.

EQUIP 
TÈCNIC

Administració 
i Projectes
Irene Cañellas 
icanellas@acciosocial.org

Agència de 
Comunicació Social

Direcció
Agnès Felis
afelis@acciosocial.org

Redacció
Georgina Marín
Desirée Gonzálvez
comunicacio@acciosocial.org

Gerència Jordi Gusi 
jgusi@acciosocial.org

També han donat suport a ECAS:  
Mònica Rubio i Montse Beltran.
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GRUPS 
DE TREBALL
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pública
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de l’acció social
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VOCALIES, 
JUNTA DIRECTIVA
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i exclusió social

Migracions

Inserció
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Inserció
sociolaboral
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COMISSIONS
D’ÀMBIT
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ÒRGANS DE GOVERN

JUNTA DIRECTIVA, VOCALIES
Representa, dirigeix i administra la federació. Està formada per entre 17 i 22 socis escollits per l’Assemblea  
que es renoven cada dos anys. S’estructura en vocalies i es reuneix de forma ordinària cada sis setmanes  
aproximadament, en sessions de dues hores de durada. A continuació s’enumeren tots els membres que  
n’han format part al llarg de 2016.

Teresa Crespo
(Associació Ventijol)
Presidenta i Vocalia de Pobresa

Amparo Porcel 
Suplent: Meritxell Draper
(Intress)
Vicepresidenta i Vocalia de 
Comunicació i Participació 
Interna 

Sonia Fuertes 
Suplent: Toni Garin
(Fundació Salut i Comunitat)
Vicepresidenta de Relacions 
Institucionals 

Rosa Balaguer 
Suplent: Agnès Pàmies 
(Casal dels Infants)
Secretària i Vocalia d’Incidència

Domènec Domènech 
Suplent: Pere Molins 
(Fundació Mercè Fontanilles)
Tresorer

Fran Viedma
Suplent: Paco Estellés
(Salesians Sant Jordi) 
Vocalia d’Inserció Sociolaboral

Xavier Puig
Suplent: Eulàlia Gorga
(CEPS Projectes Socials)
Vocalia de formació i capacitació 
de les entitats

Francesc Xavier Rodríguez
Suplent: Judith Cobancho
(Vincle, Associació per la Recerca 
i l’Acció Social)
Vocalia Territorial

Anna Tomàs
Suplent: Lluís Pérez
(Fundació Els Tres Turons)

Felisa Pérez
Suplent: Núria Salas 
(Associació Benestar i 
Desenvolupament)

Elisenda Xifre
Suplent: M. Victòria Galván
(Suara Cooperativa) 

Montse Tohà
Suplent: Marta Esteve
(Fundació IReS)

Fina Rubio
Suplent: Sira Vilardell
(Fundació Surt)

Llorenç González
Suplent: Guillem Correa 
(Iniciatives Solidàries)

Ferran Busquets
Suplent: Marta Olaria
(Arrels Fundació)

Carme Méndez
Suplent: Soledad Soto
(Fundació Secretariat Gitano)

Manuel Lecha
Suplent: Joan Uribe
(Sant Joan de Déu, Serveis 
Socials)

Mijail Acosta
Suplent: Elena López
(Fundació Acollida i Esperança)

Agustí Jorba
Suplent: Natàlia Anguera 
(Fundació Acció contra la Fam)

Raúl Martínez
Suplent: Atabbe Mane
(Cepaim)

Jordi Picas
Suplent: Sonia Moragrega
(Intermèdia)

Marta Cid
Substitueix Josep Vidal al febrer
(Plataforma Educativa)
Vocalia d’internacionalització

ASSEMBLEA GENERAL
En formen part totes les entitats membres d’ECAS i celebra dues reunions anuals ordinàries, als mesos de 
febrer i juliol, i una d’extraordinària al mes d’octubre.



COMISSIONS D’ÀMBIT

> ÀMBIT PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL

Ester Pérez (Associació Alba), Francesca Spanò (Fundació 
Salut i Comunitat), Gemma Font (Associació Cedre), Isabel 
Alonso (Associació Lligam), Meritxell Campmajó (Intress), 
Meritxell Collado Moliner (Fundació Mercè Fontanilles), Mont-
se Zahonero (Fundació Autònoma Solidària), Raquel Casano-
vas (Fundació Marianao), Sara Martínez (Fundació Autònoma 
Solidària), Sònia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat).

> FAMÍLIES

Àngels Martínez de Castilla (Associació Salut i Família), Anna 
Suñer (Fundació Resilis), Carme Bosch (Associació Ventijol), 
Eulàlia Gorga (CEPS Projectes Socials) Lita Alvarez (Fundació 
Quatre vents), Loli Rodríguez (Fundació Idea), Lourdes Òdena 
(REIR), M. Pau Martínez (Salesians Sant Jordi), Marta Galligó 
(Intress), Nàusica Castelló (Associació Benestar i Desenvolu-
pament), Patricia Ortuño (Associació “in via”), Tirsit Montser-
rat (Fundació Maria Raventós).

>  INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Àlex Pérez (Salesians Sant Jordi), Anna Nouguet (Fundació 
Oscobe), Begoña Guasch (El Llindar), Beth Hinojosa (Fun-
dació Comtal), Carles Martínez (Fundació Gentis), Cristina 
Sanclemente (Fundació Àmbit i Prevenció), David Gallemí 
(Escolapis), David Monllau (Fundació Comtal), Desirée Garcia 
Roig (Càritas Barcelona), Dolors Busquets (Fundación Adsis), 
Elena Alvarez (Cepaim), Elena López (Fundació Acollida Espe-
rança), Elena Sala (Associació Benestar i Desenvolupament), 
Elisabeth Hinojosa  (Fundació Comtal), Elisabet Viles (Càritas 
Barcelona), Elisenda Mora Riera (Fundació Auria), Ester Pérez 
(Associació Alba), Esther Adrover (Fundació Gentis), Esther 
Roch (Fundació Marianao), Esther Sancho (Femarec), Ferran 
Rodriguez (Fundació Eveho), Fran Viedma (Salesians Sant 
Jordi), Glòria Antón (Associació Iniciatives Solidàries), Idoia 
Oca (Gedi), Imma Corral (Insercoop), Joan F. Jérez (Associació 
Estel Tàpia), José Alonso (Fundación Exit), José Roldán (Casal 
dels Infants), Juan Manuel Cabrera (Salesians Sant Jordi), 
Laura Arnal (Joves per a la Igualtat i la Solidaritat), Laura 
Campo (Fundació Àmbit Prevenció), Laura Cruz (Fundació 
Marianao), Laura Roizanera (Fundació Els 3 Turons), Magda 

Ribes (Salesians Sant Jordi), Marc Carbonell (Suara Coo-
perativa), Maribel Flores (Gentis), Marina Peyró (Fundació 
Germina), Natàlia Anguera (Acció Contra la Fam), Nati Gor-
do (Associació “in via”), Neus Palós (Acidh), Núria Navarro 
(Salesians Sant Jordi), Núria Salas (Associació Benestar i 
Desenvolupament), Roser Viladrich (Fundació Mercè Fon-
tanilles), Sandra Tatay (Fundació Salut i Comunitat), Sergi 
Pascual (Fundació Intermèdia), Soledad Soto (Fundació 
Secretariat Gitano), Violeta Pérez Morales (F.P. d’Higiene 
Mental Les Corts), Xavier Villarejo (Fundació Ared), Yolanda 
Rey Amador (Probens).

> MIGRACIONS

Albert Parés Casanova (Noves Vies), Daniela Gallego (Ce-
paim), Elisabet Moreras (Fundació Servei Solidari), Ester 
Rams (Fundació Privada Servei Solidari), Ferran Rofin (Fun-
dació Comtal), Isabel López (Fundació Salut Alta), Ismael 
Clavero (Associació Benestar i Desenvolupament), Laura 
Guijarro (Accem), Laura Torres (EICA), Llorenç González 
(Iniciatives Solidàries), Matilde Gómez (Associació Salut i 
Família), Mercè Garet (Punt de Referència), Montserrat Feu 
(Associació Atlàntida), Paolo Leotti (Cepaim), Raúl Martínez 
(Cepaim), Rosa M. Martín (Fundació Akwaba), Saray Bazaga 
(Fundació Surt), Sergi Gabernet (Sinergia Social).

> VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL 

Alberto Capital (Actua Vallès), Aldana Menendez (Associ-
ació Benestar i Desenvolupament), Anna Pascal (Associ-
ació Benestar i Desenvolupament) Anna Rafel (Associació 
Anti-Sida de Lleida), Araceli Otón (Creu Roja de Tarragona), 
Carola Joan Muns (Càritas Terrassa), Cora Mazo (Càritas 
Terrassa), Esther Artigas (Actua Vallès), Gemma Juventeny 
(CSS Mare de Déu de la Salut de Terrades), Jordi Autet 
(Fundació Mercè Fontanilles), Josep M. Lluch (Funda-
ció Acollida i Esperança), Laia Pérez de Olaguer (Càritas 
Terrassa), Laura Martínez Convent (Fundació Acollida i 
Esperança), Llum Polo (Fundació Àmbit Prevenció), Lucía 
Parreño (Fundació Acollida i Esperança), Maribel Muñoz 
(Llar de Pau), Marta Mitjana (Associació Anti-Sida de Llei-
da), Mijail Acosta (Fundació Acollida i Esperança), Paloma 
Aragüe (Terrades de Girona), Patricia Jiménez (Creu Roja 
Tarragona), Sergi Blanco (Fundació Àmbit Prevenció), Xus 
Iglesias (Associació Anti-Sida de Lleida)

MEMBRES DELS 
ESPAIS DE TREBALL



).COMISSIONS TERRITORIALS

>  GIRONA

Francesc X. Rodríguez (Associació Vincle, coordinador), Al-
bert Rosa (Fundació  Plataforma Educativa), Cheikh Tourad 
(Associació Accem), Clara Boix (Fundació Cepaim), David 
Sempere (Fundació Oscobe), Ferran López (Associació Casal 
dels Infants), Jesús M. Vergara (Salesians Sant Jordi), Joa-
quim Aiguabella (Associació Acisi), Laura Martínez (Fundació 
Acollida i Esperança), Lluís Puigdemont (Fundació SER.GI), 
Sergi Pascual (Fundació IReS).

>  TARRAGONA

Vivian Cano (Cerc@ i Fundació Casal l’Amic, coordinadora), 
Albert Roig (Casal de Joves), Joan Josep Izquierdo (Fundació 
En Xarxa), Josep Gisbert (Cooperativa Entra), Lluís F. Suárez 
(CEPS Projectes Socials), Maite Fortuny (Fundació Intermè-
dia), Marta Alvarez (Fundació Salut i Comunitat).

GRUPS DE TREBALL

>  NOUS ESTATUTS

Amparo Porcel (Intress), Mijail Acosta (Fundació Acollida i 
Esperança), Llorenç Gonzalez (Associació Iniciatives Soli-
dàries), Sònia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat), Teresa 
Crespo (Associació Ventijol)

>  RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

Beth Hinojosa (Fundació Comtal), Carme Ferreiro (Càritas 
Barcelona), Cristina Sanclemente (Fundació Àmbit Preven-
ció), David Monllau (Fundació Comtal), Esther Fernandez  
(Fundació Ared), Esther Sancho (Femarec), Idoia Oca (Xarxa 
Gedi), Inma Corral  (Insercoop), Ivan López (Fundació IReS), 
Juan Manuel Martín (Casal dels infants), Laura Terradas 
(Associació Punt de Referencia), Marta Garcia  (Fundació Els 
Tres Turons), Mercè Garet (Punt Referència), Mireia Hernan-
do  (Fundació IReS), Natàlia Mendez (Arrels Sant Ignasi), Nú-
ria Argilaga (Femarec), Núria Campañà  (Càritas Barcelona), 
Rosa Balaguer (Casal dels Infants), Sergi Pascual (Fundació 
Intermedia), Teresa Crespo (Associació Ventijol), Xavier Ga-

llofré  (Xarxa Gedi), Xavier Orteu (Insercoop), Xavier Villarejo 
(Fundació Ared).

VOCALIES (vegeu també pàg. 22 per a les unipersonals)

>  INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ACCIÓ SOCIAL

Irene Kopetz (Plataforma Educativa), Isabel Lozano (Fundació 
SER.GI), Laura Masferrer (Fundació SER.GI), Mar Camarasa 
Casals (Fundació Surt), Núria Francolí (Fundació Surt), Marta 
Cid (Plataforma Educativa), Montse Ros (Probens), Ramón 
Francolí (Servei Solidari), Rita Grané (Punt Referència).

>  POBRESA

Carla Alsina (Fundació Surt), Ferran Busquets (Arrels Fundació), 
Jordi Foix (Fundació Els Tres Turons), Mercè Darnell (Càritas 
Barcelona), Pago Gea (Obra Social Sant Joan de Déu), Rosa Bala-
guer (Casal dels Infants), Teresa Crespo (Associació Ventijol).

XARXES I ALIANCES EXTERNES 

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

Àmbit participat d’Economia Social i Solidària de Barcelona
(Ajuntament de Barcelona)
Jordi Gusi (ECAS), Maribel Flores (Gentis) i Carles Fajardo (Gentis)

Charter per la Diversitat
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
Enric Canet (Casal dels Infants)

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

Consell Escolar Municipal (Ajuntament de Barcelona)
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

Consell Municipal de Benestar Social (Ajuntament  
de Barcelona) 
Teresa Crespo (Associació Ventijol), comissió permanent i plenari

MEMBRES DELS 
ESPAIS DE TREBALL



Consell Municipal de les Dones (Ajuntament de Barcelona) 
Gemma Altell (Fundació Surt)

Consell Nacional de Dones de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya)
Gemma Altell (Fundació Surt)

European Social Action Network (ESAN)
Ferran Busquets (Arrels Fundació) i Marta Cid (Plataforma 
Educativa)

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de 
Catalunya

 Participació d’ECAS en dues comissions:
 Sectorial d’Acció Social: Xavier Puig (CEPS Projectes 

Socials); Sectorial de SAD: Àngels Guiteras (ABD), 
Felisa Pérez (ABD), Vanesa Gutiérrez (ABD), Meritxell 
Rodríguez (ABD).

 
 Participació d’ECAS en 3 grups de treball: Concertació 

i Contractació de Serveis d’Atenció a les Persones 
(grup conjunt amb la Taula del Tercer Sector Social 
de Catalunya): Susana Martínez (Fundación IReS), Olga 
Castro (Intress), Xavier Puig (Ceps), Esther Sancho (Fe-
marec), Xavier Villarejo (Fundació Ared), Xavier Ferrer 
(Fundació Salut i Comunitat); Model de col·laboració 
público-social: Susana Martínez (Fundació IReS), Xa-
vier Puig (CEPS Projectes Socials), Xavier Farré (Fun-
dació Salut i Comunitat), Olga Castro (Intress), Xavier 
Villarejo (Fundació Ared), Esther Sancho (Femarec); 
Ocupació i gestió de persones: Anna Oró (Casal dels 
Infants), Berta Guisado (Fundació Ared), Xavier Villarejo 
(Fundació Ared), David Monllau (Fundació Comtal), Joan 
Carles García (Intress), Rosa Vilà (Plataforma Educativa)

Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne
Jordi Foix (Fundació Els Tres Turons)

Plataforma Pobresa Zero – Justícia Global
Teresa Crespo (Associació Ventijol) i Agnès Felis 
(Agència de Comunicació Social  d’ECAS)

Plenari d’Entitats Federatives de la Direcció General  
de Protecció Social (Generalitat de Catalunya)
Mijail Acosta (Fundació Acollida i Esperança)

Taula de Ciutadania i Immigració
Montserrat Feu (Atlàntida)

Taula Municipal de la Feminització de la Pobresa de Barcelona
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

Taula per l’Ocupació de Barcelona
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

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

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat), vicepresidenta

 Participació d’ECAS en 9 grups de treball:
 Concertació i Contractació de Serveis d’Atenció a les 

Persones (grup conjunt amb La Confederació. Vegeu 
La Confederació ); Inclusió social i pobresa: Sonia 
Fuertes (Fundació Salut i Comunitat); Immigració i asil: 
Ferran Rofín (Fundació Comtal); Qualitat i transparèn-
cia: Esmeralda Almazán (Intress), Olga Castro (Intress), 
Sònia Jové (Femarec); Concertació i contractació 
pública: Susana Martínez (Fundació IReS), Domènec 
Domènech (Fundació Mercè Fontanilles); Participació: 
Jesús Ruíz (Assís), Eva Salomó (Intress); Habitatge i 
pobresa energètica: Francesc X. Rodríguez (Vincle), 
Lluís Puigdemont (SER.GI); Evolució cap a un model 
més comunitari: Amparo Porcel (Intress); Inserció 
sociolaboral: Xavier Villarejo (Fundació Ared).

Altres espais de participació a través de la Taula:

Consell General Serveis Socials (CGSS)
Teresa Crespo (Associació Ventijol), plenari i taula funcio-
nal; i Guillem Correa (Iniciatives Solidàries), taula funcional

Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
Anna Sunyer (Plataforma Educativa) i Pilar Núñez (Intress)

Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT)
Marta Cid (Plataforma Educativa)

Consells Territorials d’Habitatge
Lluís Puigdemont (Fundació SER.GI), Marta Cid (Plataforma 
Educativa) i Anna Tomàs (Fundació Els Tres Turons)



informe econòmic

TOTAL INGRESSOS

Quotes socis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Diplocat
Làbora 
Fundació bancària “la Caixa”
Prestació de serveis

SUPERÀVIT (romanent)

414.332,84

60.196,04
108.310,00

10.000,00
18.200,00

1.521,90
182.561,75

7.024,79
26.518,36

1.136,82

DESPESES

TOTAL DESPESES

Despeses de personal
Serveis professionals
Reparacions                                                                  
Subcontractacions
Quotes associatives
Lloguer
Subministraments
Serveis bancaris
Altres despeses
Pèrdues deteriorament crèdtis
Regularització prorrata IVA
Despeses financeres
Làbora

991.957,56

261.724,11

19.041,39

242.682,72

730.233,45

730.233,45

PASSIU

PATRIMONI NET

FONS PROPIS

Excedents exercicis anteriors
Excedents exercici

PASSIU CORRENT

Creditors comercials i altres deutes a pagar

Proveïdors
Creditors
Altres deutes amb les admistracions 
públiques
Deutes a curt termini (Làbora)

ACTIU

ACTIU CORRENT

Usuaris, patrocinadors
i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar

Usuaris i deutors per vendes
i prestació de serveis

Altres crèdits amb les
administracions públiques

Efectiu i altres actius 
líquids equivalents

Tresoreria

INGRESSOS 

413.196,02

144.061,94
15.684,67

820,34
41.020,66
14.025,24
10.008,32
10.274,77

1.316,57
8.346,51

792,26
495,32
787,67

165.561,75

162.001,79

162.001,79

160.864,97
1.136,82

829.955,87

829.955,87

78.477,94
69,28

5.016,49

746.392,16

TOTAL ACTIU TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU991.957,56 991.957,66



GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES

• Direcció General de Protecció Social | Conveni biennal 
dotat amb 85.000 euros destinats a projectes d’ECAS en la 
lluita contra la pobresa i les desigualtats, i la promoció d’ali-
ances público-privades (entre entitats, amb l’administració i 
en l’àmbit internacional)
• Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària | Conveni 
biennal dotat amb 23.310 euros per a la promoció del treball 
de les comissions i vocalies d’ECAS i el treball col·laboratiu 
amb altres agents socials.

DIPLOCAT

• Subvenció dotada amb 1.522 euros per a la cobertura dels 
desplaçaments institucionals fets en el marc de la participa-
ció a la European Social Action Network (ESAN).

ACORDS, CONVENIS
I COL.LABORACIONS

AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 
Consum | Subvenció de 6.200 euros per a l’organització de la 
jornada sobre acció comunitària als barris de Barcelona, que se 
celebra el 13 de gener de 2017.
• Innovació social | Subvenció de 10.000 euros per a l’orga-
nització del III Seminari d’Innovació Social, centrat en l’atenció 
integral a la persona.
• Participació i associacionisme | Subvenció de 2.000 euros 
per a la promoció del teixit associatiu a la ciutat de Barcelona.
• Institut Municipal de Serveis Socials | El conveni per a la 
realització del Programa Làbora inclou una dotació de 17.000 
euros per al suport tècnic a les federacions impulsores, una 
part de la qual es destina a ECAS.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

• Atenció a les persones | Conveni anual dotat amb 10.000 
euros per a la promoció d’aliances público-privades, l’actua-
lització de la Guia bàsica d’aliances locals en el sector social i la 
realització de tallers. 

Reunió del Programa Làbora amb Ricard Fernández, gerent de 
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies amb la 
presidenta d’ECAS.



entitats associades

Acciona’t, FPE 
Suport a la proposta, disseny, gestió i 
lideratge d’accions ciutadanes; dinàmiques 
de promoció de l’acció social i comunitària.
www.plataformaeducativa.org

ACIDH 
Millora de la qualitat de vida de les persones 
amb intel·ligència límit mitjançant una 
atenció integral.
 www.acidh.org

AFEV Barcelona 
Moviment d’educació no formal per contribuir 
a les polítiques socials de Barcelona i lluitar 
contra les desigualtats
afevbarcelona.wix.com

Amunt Ebre empresa d’inserció, FPE
Integració sociolaboral de persones amb 
risc d’exclusió social; projectes vinculats al 
sector primari a les Terres de l’Ebre.
www.amuntei.org

Anem per feina
Intermediació laboral, inserció sociola-
boral, atenció a domicili i assessorament 
jurídic i per a la formació.
www.anemperfeina.org

Arrels / Sant Ignasi
Atenció a persones en situació d’exclusió 
social a Lleida i procés de creixement per 
assolir una bona integració social. 
www.arrelssantignasi.cat       

Arrels Fundació
Acompanyament a persones sense llar 
i sensibilització, denúncia de situacions 
injustes i propostes de solució.
www.arrelsfundacio.org

Associació “in via” 
Defensem, fem prevenció i apoderem la dona, 
els infants i altres col·lectius vulnerables 
davant la violència, l’abús i la discriminació. 
www.invia.cat

Associació ALBA
Ajuda a la drogodependència i sensibilitza-
ció sobre drogues i el VIH; promoció de la 
dona i prevenció de la SIDA a Burkina Faso.   
www.aalba.org

Associació Atlàntida
Espais de debat sobre els processos mi-
gratoris i la interculturalitat; avançar en el 
diàleg, la tolerància i el respecte.
 www.atlantida-migra.org

Associació Benestar i Desenvolupament
Foment d’una convivència social que millori 
la qualitat de vida de les persones i faciliti 
la integració social dels més desafavorits. 
www.abd-ong.org

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

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

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

Associació Iniciatives Solidàries
Acollida, inserció i foment de l’autonomia 
de les persones en diferents àmbits, al 
servei dels més desafavorits.
www.iniciatives.org 

Associació Lligam
Inserció social de dones, promoció de l’au-
tonomia, sensibilització a la ciutadania 
i col·laboració amb universitats.
lligamdona.blogspot.com.es 

ACCEM
Atenció i acollida de refugiats i immigrants; 
promoció de la inserció de totes les perso-
nes i de la igualtat dels seus drets i deures. 
www.accem.es

Acció Contra la Fam
Promoció de la professionalització i de la 
xarxa entre actors de la inclusió laboral; 
assessorament i acompanyament de pro-
grames d’ocupabilitat i emprenedoria.
www.accioncontraelhambre.org

Acció Social Integral, FPE
Cooperació al desenvolupament, inserció 
sociolaboral, famílies, dependència, auto-
nomia, lleure, formació i voluntariat.
www.plataformaeducativa.org

Acció Solidària Contra l’Atur 
Inserció sociolaboral; préstecs i ajudes 
puntuals en situacions límit.
www.acciosolidaria.cat 

Associació Noves Vies
Assessorament jurídic, formació en drets 
humans i socials, defensa dels drets de les 
persones menors immigrades.
www.novesvies.org

Associació per a joves Teb
Formació, programes socioeducatius, 
inserció sociolaboral, treball comunitari, 
participació i tecnologia social.
www.elteb.org

Associació Salut i Família
Atenció a la salut reproductiva, mediació 
intercultural, orientació jurídica, suport 
psicològic i eines per a la conciliació. 
www.saludyfamilia.es

Associació Social Andròmines
Integració de persones en situació d’exclu-
sió a partir de la formació i activitats que 
fomentin l’autonomia.
www.andromines.net

http://www.accioncontraelhambre.org/
http://www.novesvies.org/
http://www.elteb.org


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

Centre Terrades
Estada limitada per a persones amb el VIH/
sida en situació d’exclusió social. Des del 
respecte, convivència, i en ambient familiar.

CEPS Projectes Socials 
Gestió de serveis per a la promoció de les 
persones i la seva inclusió social.
www.asceps.org

Col·lectiu de Cultura Popular 
Inserció laboral, formació, lleure i orientació 
per a persones en situació de vulnerabilitat; 
denuncia i treball en xarxa.
www.ccp.cat

Barabara Educació SCCL
Formació i orientació en competències per 
dones, joves i persones en atur.
www.barabaraeducacio.org

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

Centre d’Acollida Assís
Serveis bàsics i assistencials, accés a 
l’habitatge, inserció sociolaboral, sensibilit-
zació i participació ciutadana.
www.assis.cat

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

Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic 
Acollida, mediació, formació, diàleg i 
participació associativa i ciutadana per la 
inclusió sociolaboral de la població.
www.eicascantic.org

Femarec, SCCL
Inclusió social, orientació i inserció 
sociolaboral i cultural, atenció psicològica i 
assistencial, formació i CET.
www.femarec.cat

Fundació Acollida i Esperança
Espais d’acollida per a persones en situació 
d’exclusió social; acompanyament, millora 
de la qualitat de vida  i promoció integral.
www.acollida.org

Fundació Akwaba
Millora de les condicions de vida de famílies 
necessitades, acollida i integració de perso-
nes nouvingudes i promoció i integració.
www.fundacioakwaba.cat

Fundació Àmbit Prevenció
Millora de la qualitat de vida i foment de l’au-
tonomia de persones en risc d’exclusió des del 
respecte i facilitar-ne la integració social.
www.fambitprevencio.org

Fundació APIP - ACAM
Iniciatives contra la pobresa, la vulnera-
bilitat, l’exclusió, les desigualtats i l’atur; 
creació d’oportunitats. 
www.fundacioapipacam.org

Fundació Ared
Promoció de l’accés a la plena ciutadania de 
persones en situació de risc d’exclusió soci-
al: autonomia, formació i acompanyament. 
www.fundacioared.org

Fundació Astres, FPE 
Millora de la qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual de les 
comarques gironines.
www.plataformaeducativa.org

Fundació Astrid 21 
Formació, inserció laboral, centre ocupacio-
nal, lleure i suport a persones amb síndrome 
de Down i altres discapacitats intel·lectuals.
www.fundacioastrid.org

Fundació Autònoma Solidària
Construcció d’una universitat solidària i 
compromesa; promoció de la participació 
voluntària a la UAB.
www.uab.cat/fas

Fundació Casal l’Amic
Prevenció, promoció, formació i inserció 
personal i social de la infància, adolescèn-
cia i joventut en risc social.
www.fundacio-casalamic.com

FundacióComtal
Desenvolupament integral d’infants, joves 
i adolescents en el creixement i formació;  
capacitació i inserció sociolaboral.
www.comtal.org

Cooperativa Cerc@ 
Benestar de les persones i defensa dels 
drets d’aquelles que es troben en situació de 
vulnerabilitat des de la qualitat i proximitat.
www.cercasccl.com

Eina Activa, FPE 
Integració sociolaboral, formació ocupacio-
nal, atenció domiciliària, suport a entitats 
i inserció laboral en empresa ordinària.
www.plataformaeducativa.org

El lloc de la dona, Germanes Oblates
Millora de la qualitat de vida de les dones, 
integració sociolaboral, reconeixement de 
ciutadania i transformació social.
www.llocdeladona.org

Escola Pia Acció Social
Formació per a infants, joves i altres col·lec-
tius en risc d’exclusió perquè creixin com a 
persones autònomes i compromeses. 
www.escolapia.cat



Fundació Infància i Família, FPE
Acolliment familiar, ambulatori de diag-
nòstic, informació, assessorament i suport 
familiar. 
www.infanciaifamilia.org

Fundació Institut de Reinserció Social
Atenció social, psicològica, educativa i jurí-
dica a persones i col·lectius en situació de 
risc social o dificultats socioeconòmiques.
www.fundacioires.org

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

Fundació Salut Alta
Acollida de menors i famílies en situació 
de vulnerabilitat al barri de la Salut Alta de 
Badalona i altres barris propers.
www. fundaciolasalutalta.org

Fundació Èxit
Inserció de joves en risc d’exclusió social 
basada en el treball especialitzat en xarxa i 
implicant la societat i el món empresarial.
www.fundacioexit.org 

Fundació Gentis
Suport i orientació a les famílies: iniciativa 
social, formació, atenció i mediació i visites 
supervisades.
www.gentis.org

Fundació Germina 
Acció comunitària, suport a les famílies, 
inserció sociolaboral, lleure, voluntariat social, 
reforç escolar a Santa Coloma de Gramenet.
www.germina.org

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

Fundació Marianao
Projectes socioeducatius per al desenvolu-
pament personal i comunitari i la inclusió 
social; preferentment al Baix Llobregat.
www.marianao.net

Fundació Mercè Fontanilles 
Atenció a les persones per la seva incorpora-
ció social, d’acord amb les seves necessitats
i amb la capacitat integradora de la comunitat. 
www.sinergia.org

Fundació 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 Àuria 
Inserció sociolaboral, serveis residencials, 
autonomia i suport a persones amb disca-
pacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
www.auriagrup.cat

Fundació Privada Centre d’Higiene  
Mental Les Corts
Promoció de la vida independent de les 
persones amb trastorn mental desenvo-
lupant tres eixos fonamentals: habitatge, 
feina i participació social.
www.grupchmsm.com/fchmcorts

Fundació Quatre Vents
Atenció a la petita infància, la família i la 
dona sense recursos econòmics i en risc 
d’exclusió social de Barcelona.
www.4vents.org

Fundació Resilis, FPE 
Atenció integral d’infants i joves; centres 
d’acollida, centres oberts, promoció de 
l’autonomia i l’emancipació.
www.resilis.org

Fundació Salut i Comunitat 
Promoció de la salut, benestar social i la qua-
litat de vida: assistència, reinserció, suport 
jurídic, investigació, formació i consultoria.
www.fysc.org

Fundació Secretariat Gitano 
Promoció integral de la comunitat gitana 
des del respecte i el suport a la seva 
identitat cultural.
www.gitanos.org

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

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

Fundación Adsis 
Promoció de persones empobrides i exclo-
ses: intervenció socioeducativa i inserció 
laboral, suport a la població immigrant, 
dona i cooperació. 
www.fundacionadsis.org

Fundació La Vinya d’Acció Social
Acollida, atenció i acompanyament de per-
sones en situació de risc social, preferent-
ment a L’Hospitalet de Llobregat.
www.fundaciolavinya.org

Fundació Main 
Acompanyament i atenció educativa, social, 
psicològica i terapèutica a infants, adoles-
cents i famílies en situació de vulnerabilitat 
social i personal.
www.fundaciomain.org

Fundació Maria Auxiliadora
Formació integral dels col·lectius més 
necessitats mitjançant projectes d’educació 
integral basada en un sistema preventiu.
www.salesianas.net

Fundació Maria Raventós 
Acompanyament a dones joves en risc d’ex-
clusió social. Acollida residencial, promoció de 
l’autonomia personal, intervenció socioeducati-
va, sensibilització sobre els drets dels infants.
www.fmraventos.org

Fundació El Llindar
Acompanyem itineraris de vida, educatius i 
formatius, singulars i a mida, en escenaris 
mixtes que alternen formació i treball.
www.elllindar.org

Fundació Els Tres Turons
Salut mental comunitària: prevenció, lluita 
contra l’exclusió social, assistència, rehabi-
litació i integració social i laboral.
www.els3turons.org

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

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

http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/
http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/


Fundación Cepaim
Promoció d’un model de societat inter-
cultural que faciliti l’accés als drets de 
ciutadania de persones migrants; lluita 
contra l’exclusió.
www.cepaim.org

GATS
Accions de treball social, cultural, comu-
nitari i ambiental centrades en el barri de 
Sant Cosme (El Prat de Llobregat).
www.gats.cat

Impulsem SCCL
Accions en els àmbits educatiu, social, 
laboral i de formació permanent per la mi-
llora de la qualitat de vida de la ciutadania.
impulsem.blogspot.com.es

Insercoop SCCL
Orientació professional i suport a la recerca 
de feina en col·lectius en risc d’exclusió 
social.
www.insercoop.com

Intress
Promoció, gestió i millora de la qualitat 
dels serveis de benestar social i d’atenció 
a les persones.
www.intress.org

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Accions i projectes per a la transformació 
social: salut, cooperació, sensibilització i 
internacional, gent gran, participació i TIC.
www.joves.org 

Nutrició sense fronteres 
Formació, prevenció i sensibilització sobre 
l’alimentació i el malbaratament per dismi-
nuir les desigualtats nutricionals.
www.nutricionsinfronteras.org/ca

Obra Social Comunitària de Bellvitge 
Serveis per la inserció sociolaboral de les 
persones en situació de risc d’exclusió 
social. 
www.oscobe.com

Probens
Inserció de persones amb dificultats 
socials: formació, educació, ocupació, habi-
tatge, assessorament jurídic, acollida.
www.probens.org

Projecte Home Catalunya
Promoció de l’autonomia i la dignitat de les 
persones: tractament i prevenció de les dro-
godependències i altres conductes addictives.
www.projectehome.cat 

Provivienda
Accés a l’habitatge: habitatges d’inclusió, 
intermediació hipotecària i en ocupacions, 
gestió de programes d’ajuts al lloguer, media-
ció, informació i assessorament, formacions.
www.provivienda.org

Punt de Referència
Acompanyament a l’emancipació de joves 
extutelats per afavorir-ne la integració 
social i igualtat d’oportunitats.
www.puntdereferencia.org

Quilòmetre Zero
Projectes de mentoria social d’acompanyament i 
suport a nens/es i joves de diferents contextos socio-
culturals, afavorint la connexió amb el seu entorn i 
la millora de les seves expectatives de futur.
www.quilometrezero.cat 

Recursos Educatius per a la Infància 
en Risc 
Projectes d’infància i adolescència en risc 
d’exclusió: serveis socioculturals, educació 
de carrer, dinamització comunitària.
www.reir.cat

Salesians Sant Jordi
Programes d’educació dirigits a joves 
perquè arribin a ésser honrats ciutadans 
i bons cristians.
www.salesians.info

Sant Joan de Déu Serveis Socials
Atenció integral a les persones sense llar: 
necessitats bàsiques i residencials, reinser-
ció sociolaboral, hàbits de vida saludables.
www.sensellarsjd.com

Servei Solidari per a la Inclusió Social
Inclusió social de persones en risc d’ex-
clusió: orientació, capacitació, assistència i 
acompanyament integral.
www.serveisolidari.org

Suara Cooperativa
Atenció a les persones mitjançant un model 
cooperatiu  basat en una gestió democràti-
ca, propera i socialment responsable.
www.suara.coop

SURT. Fundació de Dones, Fundació 
Privada. Inserció sociolaboral de dones, 
comunitat i mediació intercultural, recerca, 
sensibilització, consultoria i formació. 
www.surt.org

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

Ventijol, salut familiar i comunitària
Intervenció psicoterapèutica i social amb 
les famílies en situació de crisi, utilitzant 
tècniques de teràpia familiar i de mediació.
www.ventijol.cat 

Vincle, Recerca i l’Acció Social
Actuacions socials i educatives: habitatge 
públic, formació, promoció de comunitats 
de veïns, reallotjament, habitatges per a gent gran.
www.vincle.org

Xarxa Gedi
Atenció a la infància i a la família, promoció 
de la cohesió social, acollida de menors, 
inserció sociolaboral i dinamització juvenil.
www.xarxagedi.coop

http://www.provivienda.org


Redacció, edició i coordinació

Disseny i maquetació 
Andrea Gusi
www.andreagusi.com

Fotografies
Agència de Comunicació Social
Ajuntament de Barcelona
La Confederació
Pobresa Zero – Justícia Global
Taula d’entitats del Tercer Sector Social

Impressió
Solucions Gràfiques Xeix 
c/Llull, 80 local 1 
08005 Barcelona 

Dipòsit legal
B-10.947-2010

Imprès amb paper reciclat 100%





Via Laietana 54, pral
08003 Barcelona
T. 932 955 946
ecas@acciosocial.org
www.acciosocial.org

Corresponsabilitat 
i mobilització col·lectiva: 
la força transformadora 
de la societat civil      @ecasacciosocial

     /ecas.acciosocial


