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105 entitats

12.000 
treballadors

850.000 
persones 
ateses

10.000 
voluntaris
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� Seguiment del Pla Interdepartamental de suport a les

Famílies.

� Inici elaboració document per recuperar els espais de

0 a 3 anys – Incidència pública.

� Coordina el Directori d’Entitats Socials amb

Serveis a Famílies.

� Jornada: “Polítiques Familiars a Catalunya:

Impacte, Reptes i nous models”.

COMISSIÓ DE 
FAMÍLIES
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� Jornada “En règim d’aïllament perpetu: reflexió i

debat sobre l’estigma penitenciari”.

� Disseny del projecte contra l’estigma penitenciari.

COMISSIÓ 
D’ÀMBIT 

PENITENCIARI 
EXECUCIÓ 
PENAL
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� Elaboració, juntament amb FEDAIA i FEPA, d’un

informe sobre el Dispositiu d’Atenció a Menors

Estrangers No Acompanyats (MENA) en procés

de determinació de la minoria d’edat per

encàrrec de la DGAIA.

� S’adhereix al manifest “Vot x Tothom” de la

Plataforma pel Dret a Vot de les Persones

Estrangeres.

COMISSIÓ DE 
MIGRACIONS
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� Lidera el Programa Làbora.

� Fa seguiment de les polítiques d’ocupació

relacionades amb els col·lectius més vulnerables.

� Intervé en la Jornada “Aliances Locals per a

Municipis Inclusius”.

� Fa incidència pública i participa en diversos espais

d’interlocució amb l’Administració.

COMISSIÓ 
D’INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL
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� Recollida anual de dades dels serveis de la Xarxa

Llars Residències, Pisos de Suport i Servei

d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA).

� S’aconsegueix (a nivell del SAVA) la validació del

model d’intervenció i del finançament com a

entitat de cartera de serveis del Departament de

Treball, Afers Socials i Famílies.

� Gestió de les demandes i llistes d’espera als serveis.

� Coordinació amb el Comitè 1r de Desembre per

realitzar accions d’incidència política.

COMISSIÓ DE 
VIH/SIDA I 
EXCLUSIÓ 
SOCIAL
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� Presentació de la Guia d’Entitats d’Acció

Social a Girona.

� Inicia el contacte amb Dipsalut per organitzar

una jornada amb la Universitat de Girona.

COMISSIÓ 
TERRITORIAL 
DE GIRONA

COMISSIÓ 
TERRITORIAL 

DE 
TARRAGONA

� Proposa una convocatòria de subvencions

dedicades a l’atenció socioeducativa de persones

en situació d’exclusió o en risc de patir-ne.

� Participació Recompte de Persones sense

Sostre.

� Participació Taula Rodona “La política

territorial de benestar en Europa”.
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� Col·laboració en la publicació de l’Informe sobre

Fam Oculta.

� Coordinació de la publicació de l’Insocat.

� Participació Plataforma Pobresa Zero – Justícia

Global.

� Treball amb el Grup de Renda Garantida de

Ciutadania per oferir reflexions i propostes per a la

seva implementació.

� Organitza la Jornada “Rendes, ciutat i tercer

sector”.

VOCALIA DE 
POBRESA
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� Elaboració del full de ruta de les accions

d’incidència pública per al 2017.

� Elaboració document de propostes en l’àmbit de

les polítiques socials amb motiu de les eleccions

del 21 de desembre 2017 al Parlament de Catalunya.

VOCALIA 
D’INCIDÈNCIA 

PÚBLICA

VOCALIA 
INTERNACIONAL 
I D’INNOVACIÓ 

SOCIAL

� Coordinació del Directori d’Entitats Socials amb

Activitat Internacional.

� Participació en la Junta Directiva de la Xarxa

Internacional European Social Action Network

(ESAN).
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� Canalització de les inquietuds formatives de les

comissions, vocalies i els grups de treball d’ECAS.

VOCALIA DE 
CAPACITACIÓ I 
FORMACIÓ DE 
LES ENTITATS

VOCALIA 
TERRITORIAL

� Suport a les Comissions Territorials de Girona i

Tarragona i prospecciona els inicis d’una Comissió

Territorial a Lleida.

� Inicia l’anàlisi per incorporar la territorialitat de

manera transversal a ECAS.
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� És l’antic Grup de Treball Renda

Mínima d’Inserció.

� Dóna suport a la Iniciativa

Legislativa Popular per tal

d’impulsar l’aprovació de la Renda

Garantida Ciutadana.

GT RENDA 
GARANTIDA 

DE 
CIUTADANIA

� Signa un conveni amb

l’Ajuntament de Barcelona per

impulsar un projecte que es

desenvoluparà fins el juny de 2018.

GT ACCIÓ 
COMUNITÀRIA
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� El seu objectiu és fer una diagnosi

de la situació de la federació en

termes de governança interna i

externa.

� Impulsa la intranet i la creació del

Grup de Treball de Codi Ètic.

GT 
GOVERNANÇA

� A partir de la documentació

generada i de les bones praxis dels

darrers anys, desenvolupa un

Reglament de Règim Intern.

GT 
REGLAMENT 

RÈGIM INTERN
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PROGRAMA 
LÀBORA

6.505 Persones ateses

1.893 Insercions laborals

2.621 Empreses registrades a la Plataforma

1.570 Persones realitzen el procés formatiu

� Presentació roda de premsa dels resultats 2016. Increment del 28% de

les persones participants que troben feina.

� Participació a l’”Espai Làbora 2017”.

� Signatura conveni entre l’IMSS i Barcelona Activa per enfortir la

coproducció del Làbora.

� Jornada Networking organitzada conjuntament amb Barcelona Activa.



AGO | 14.10.2016 
Informe de gestió 
a 31.08.2016

� Conveni entre ECAS, Òmnium Cultural i COOP57.

� Desenvolupament d’un fons econòmic per finançar

projectes de transformació social arreu del

territori.

Gestió de l’any 2017Informe de 
gestió 2017

PROJECTE 
LLIURES DE 
POBRESA, 
EXCLUSIÓ I 

DESIGUALTATS
� Campanya “4x200mil”, recollida de

200.000€ per als projectes escollits.

� Creació de dos òrgans per a l’avaluació

social i econòmica dels 15 projectes

presentats.

� Selecció de 4 iniciatives. 2 d’elles

comencen a rebre finançament.
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� Conveni amb la Direcció de Serveis d’Economia

Cooperativa, Social i Solidària i Consum de

l’Ajuntament de Barcelona.

Gestió de l’any 2017Informe de 
gestió 2017

PROJECTE 
ACCIÓ 

COMUNITÀRIA

Objectius

1) Definir què entén el tercer sector per acció comunitària.

2) Identificar les entitats que fan acció comunitària amb la

mirada posada en la sostenibilitat dels processos

comunitaris.

3) Creació d’un grup d’acció comunitària.

4) Valoració dels projectes d’èxit de la ciutat.

5) Exportació del projecte a zones de la ciutat que

requereixin processos de cohesió i d’intervenció

comunitària.

.
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AGÈNCIA DE 
COMUNICACIÓ 

SOCIAL

526 

Notícies

22 INFO 

ACCIONS i 

INFO 

ACCIÓ 

SOCIAL

2 INFO 

ASSEMBLEA 

i 1 INFO 

PRESIDÈNCIA

207 

Aparicions als 

mitjans

PUBLICACIONS

· Insocat núm. 8

· Informe Fam Oculta a 

Catalunya

· Directori d’entitats 

socials amb serveis a 

famílies

· Guia Aliances Locals 

per a municipis 

inclusius



ContacteContacteContacteContacte

ECAS@acciosocial.org
www.acciosocial.org

Via Laietana, 54 1er
08003 Barcelona

T. 93 295 5946


