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Renovació 
i aliances

El 2015 ha estat un any complex des del punt de vista social, 
econòmic i polític, i les entitats socials no han estat  
absents de les moltes vivències que la nostra realitat 
ens ha deparat. Malgrat que hem sentit moltes veus que 
afirmaven que s’havia superat la crisi i que l’economia 
estava ja en una clara tendència de creixement, el dia a 
dia de les nostres entitats i de les persones que atenem 
ens deien el contrari, i hem vist com l’atur cada dia anava 
creixent i molts dels aturats de llarga durada exhaurien les 
seves prestacions, amb la qual cosa han anat augmentant 
les famílies que ja no tenien cap ingrés. Això ha provocat 
un creixement de la pobresa infantil, que ha arribat a unes 
xifres vergonyoses, molt superiors a la mitjana dels països 
de la Unió Europea.

Aquesta situació econòmica amagada -que semblaria que 
es volgués ignorar— també ha generat un increment de la 
pobresa més profunda, més severa i més extensa en una 
societat dualitzada en la qual els més rics cada dia són més 
rics i els més pobres es veuen abocats a la més absoluta 
indigència, que difícilment superaran.   

Si bé celebrem l’existència de la democràcia que durant 
molts anys vàrem enyorar, avui els processos electorals 
ens han portat a viure un cert miratge de promeses 
i utopies presentades per la majoria dels partits, 
que després s’han oblidat molt fàcilment. En canvi, 
els problemes i les necessitats de les persones més vul-
nerables han continuat, perquè la pobresa és molt tossuda 
i no s’esvaeix com les promeses que el vent s’endú. La 
situació de les persones que pateixen demana solucions i 
respostes, vol més justícia i més equitat, i no entén d’altres 
temes que estan molt lluny de les seves vivències.

Per a ECAS també ha estat un any intens, perquè hem  
celebrat eleccions a la Junta Directiva i avui tenim 
un equip renovat que s’ha compromès a tirar endavant una 
reorganització dels òrgans de participació i dels estatuts de 
la federació per potenciar la seva incidència, el seu discurs i 
la seva utilitat en benefici de totes les entitats sòcies. 

Dintre de les múltiples iniciatives que hem portat a terme, ha 
estat un any de nous projectes com és el Làbora, gràcies a un 
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. Després d’un procés 
de selecció, aquest programa ha permès que una vintena 
d’entitats del sector social treballin en un mateix projecte per 
aconseguir crear un  model de ciutat que millori la inserció 
laboral dels que tenen major dificultat per integrar-se al 
mercat de treball. Aquesta experiència, que avui encara està 
funcionant, ens mostra una nova manera de treballar en 
xarxa, fonamentada en la complementarietat  
i la col·laboració dels sectors públic i privat no lucratiu,  
i ens indica un canvi molt important en la capacitat  
del sector de fer aliances per gestionar grans projectes  
que puguin millorar el benestar de la ciutadania i multiplicar 
l’impacte de l’acció social.

Teresa Crespo i Julià
Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social
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ECAS en xifres
96 entitats | 12.000 treballadors | 10.000        
voluntaris | 850.000 persones ateses

‘Reinventa’t’: trobada amb les entitats de Madrid 
Compartim amb entitats de Madrid l’experiència  
del Reinventa’t (2013-2014) en una trobada  
impulsada per EAPN-Espanya sobre la rèplica en 
organitzacions de la capital de l’Estat. Hi presentem  
el llibre ‘Reinventar-se com aposta de futur’.

14pàg.

Empoderem per transformar
Finalitzem el programa ‘Empoderem per transformar’,  
de capacitació i acompanyament en processos de  
reflexió-acció amb voluntat d’innovació en la lluita contra 
la pobresa, iniciat el 2014, i presentem el llibre  
‘Innovació i empoderament en la lluita contra la pobresa’.

11pàg.

’12 fronts en la lluita contra  
les desigualtats’ 
Pobresa Zero – Justícia Global es mobilitza 
per posar en l’agenda política ‘12 fronts en 
la lluita contra les desigualtats’ amb motiu 
del Dia internacional per a l’eradicació de la 
pobresa, el 17 d’octubre. En reunió amb els 
portaveus de la plataforma, la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, es compromet 
a proposar un debat a la Cambra amb les 
seves propostes. 

19
pàg.

Claus d’èxit en el procés de reinvenció 
de les entitats socials 
Debatem sobre els processos de  
reconversió de les organitzacions no 
lucratives i presentem el primer número 
de la col·lecció ‘Idees i Eines per  
a l’Acció Social’

9
pàg.

missió | visió | valors destacats 2015

Incidència pública
Participem a la plataforma de la ILP per una Renda 
Garantida Ciutadana, amb una compareixença en 
comissió parlamentària i l’elaboració d’un document 
de reflexions i propostes sobre la mateixa. Treballem 
conjuntament amb la FEPA en defensa dels drets dels 
menors estrangers immigrants no acompanyats  
i capacitem ajuntaments en aliances locals.

17pàg.

Col·lecció ‘Idees i Eines per a l’Acció Social’
Publiquem els dos primers números d’aquesta  
col·lecció, que té com a objectiu facilitar  
a les entitats socials elements de reflexió al voltant  
de la seva activitat i recursos que contribueixin 
 a millorar-la.

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 coresponsabilitat  
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. 

12

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.  



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
Teresa Crespo durant 
la presentació de 
la candidatura a 
renovació de la Junta 
Directiva.

Representants 
d’entitats d’ECAS 
durant la votació de la 
nova Junta Directiva.

Membres de la 
Comissió Territorial 
de Girona i l’equip 
tècnic durant la 
reunió de constitució 
del nou espai de 
treball.

RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
En una Assemblea General Extraordinària el mes d’octubre 
s’escull nova Junta Directiva d’ECAS. Teresa Crespo,  
que encapçala la candidatura de consens presentada, és 
reelegida presidenta de la federació per a un nou mandat 
de dos anys. És l’últim en què lidera la Junta Directiva, que 
presideix des de 2009, i un dels objectius és preparar una 
nova presidència de cara al 2017. Amb la renovació, la Junta 
Directiva d’ECAS s’amplia a 22 membres, 10 dones i  
12 homes, i s’hi incorporen 4 noves entitats: Acció contra  
la Fam, Cepaim, Intermèdia i Vincle.

COMISSIÓ DE FAMÍLIES
Organitza una formació sobre el treball educatiu amb famílies 
en dificultat (pàg. 9) i inicia una anàlisi del desplegament del  
Pla Integral de Suport a les Famílies 2012-2016.

COMISSIÓ DE MIGRACIONS
Coorganitza un seminari sobre ‘Joves estrangers: accés al 
treball i a la formació’ (pàg. 8) i fa incidència pública juntament 
amb la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits 
(FEPA) a favor dels drets dels menors no acompanyats (MEINA).

COMISSIÓ D’ÀMBIT PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL
Organitza una jornada internacional sobre ‘Societat relacional i 
execució penal’ que es realitza a principis de 2016.

COMISSIÓ TERRITORIAL DE GIRONA
Es constitueix al mes de juliol i treballa en l’elaboració d’una 
Guia d’entitats d’acció social a Girona que es publica a principis 
de 2016 (disponible online).

COMISSIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Dóna continuïtat al cicle de ‘Càpsules de coneixement en acció 
social’ (pàg. 10) i organitza una taula rodona sobre els ‘Reptes 
en la lluita contra la pobresa a Tarragona’ (pàg. 9). 

VOCALIES
Membres a la pàg. 25

VOCALIA D’INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ACCIÓ SOCIAL
Realitza la jornada HORIZON 2020 sobre col·laboració entre 
grups de recerca i entitats socials (pàg. 8) i participa  
activament en la plataforma European Social Action Network 
(ESAN) (pàg. 14).

NEIX LA COMISSIÓ DE GIRONA
El mes de juliol es constitueix la Comissió Territorial d’ECAS 
a Girona, formada per 15 organitzacions heterogènies i amb 
diversos àmbits d’activitat que comparteixen la voluntat de 
mantenir un espai de treball conjunt i sumar esforços.

NOVA DINAMITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FAMÍLIES
M. Pau Martínez, de Salesians Sant Jordi, assumeix a l’abril la 
coordinació de la Comissió de Famílies d’ECAS en substitució 
d’Anna M. Suñer, de Plataforma Educativa.

COMISSIONS
Membres a la pàg. 24

COMISSIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Elabora un Informe sobre l’enfortiment de la relació público-privada 
en l’àmbit de la inserció laboral (pàg. 12) que presenta en una  
sessió de treball (pàg. 9) sobre els reptes en inserció laboral  
amb empreses. Vetlla per la presència del tercer sector al consell 
assessor del Servei d’Ocupació de Catalunya i centra la tasca 
d’incidència pública en la llei del SOC (pàg. 17).

COMISSIÓ DE VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL
Dóna continuïtat a la recollida de dades sobre els serveis de 
la xarxa de Llars residències i Pisos de suport, que es realitza 
des de 2003. Manté la coordinació amb la Secretaria d’Inclusió 
Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), finalitza 
el procés de definició del model del Servei de Suport a la Vida 
Autònoma i el comença a posar en pràctica a les diferents  
entitats que formen part de la comissió.

VOCALIA DE POBRESA
S’editen dos números de la publicació periòdica INSOCAT  
(pàg. 12) i s’actualitza el document de propostes en la Renda 
Mínima d’Inserció. Organitza el II Seminari d’Innovació Social 
‘Experiències internacionals de treball en xarxa’, que es realitza 
a principis de 2016, i participa activament a la plataforma  
Pobresa Zero – Justícia Global (pàg. 19).  

VOCALIA D’INCIDÈNCIA PÚBLICA
Conjuntament amb l’Agència de Comunicació Social traça un 
full de ruta per millorar les diferents iniciatives d’incidència 
pública de la federació. El procés s’inicia el 2015 i s’allargarà 
durant el 2016.

GRUPS DE TREBALL
Membres a la pàg. 24

ARTICULACIÓ DEL TERCER SECTOR 
Es treballa per la vertebració del tercer sector social en el marc 
d’un grup de treball conjunt dins la Taula d’entitats del Tercer 
Sector. Es presenta un document treballat conjuntament.

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
S’actualitza el document de ‘Reflexions sobre la RMI, el desen-
volupament del programa i la seva gestió’. El grup es reuneix 
amb Carmela Fortuny, Secretària d’Inclusió Social i de Promo-
ció de l’Autonomia Personal, i s’acorda crear un espai de treball 
conjunt amb els departaments d’Empresa i Ocupació i Benestar 
Social i Família per abordar les problemàtiques de les persones 
vinculades al Programa de Mesures Actives d’Inserció.



ESPAIS DE DEBAT 
I REFLEXIÓ

 

ACTIVITATS

CLAUS D’ÈXIT EN EL PROCÉS DE REINVENCIÓ  
DE LES ENTITATS SOCIALS
Abril | Espai de debat sobre els processos de reconversió  
de les organitzacions no lucratives i presentació del llibre 
Reinventar-se com a aposta de futur, amb la participació d’una qua-
rantena de persones. El primer número de la col·lecció IDEES I 
EINES PER A L’ACCIÓ SOCIAL és fruit de l’experiència del progra-
ma Reinventa’t, i ofereix una metodologia per posar en pràctica 
les tres fases del procés de canvi: diagnòstic, pla de reinvenció, i 
aplicació i seguiment del pla. La col·lecció continua amb Innovació 
i empoderament en la lluita contra la pobresa (pàgs. 11 i 12).

Un dels factors clau per  
al futur del tercer sector social  
és la col·laboració amb les  
administracions públiques,  
el sector empresarial i les  
universitats, i la cooperació  
amb altres entitats. 
La taula rodona compta amb la participació de Sonia Fuertes, 
membre de la Junta Directiva d’ECAS; Àngel Font, director 
corporatiu de Persones i estratègia de la Fundació Bancària “la 
Caixa”; Carlos Cuatrecasas, director de KPMG; i Luis Maria López-
Aranguren, director de Projectes Socials de la Fundación Tomillo. 
Aquest últim apunta a la transformació de les relacions socials 
com a objectiu fonamental del tercer sector, superant les tradi-
cions col·lectivista i individualista, cap a  “la visió cooperativista, 
basada en persones autònomes que desenvolupen la millor versió 
de sí mateixes i cooperen com a iguals pensant en el bé comú”.

Seminari sobre 
l’accés dels joves 
estrangers al treball i 
a la formació.

Representants 
d’entitats d’ECAS 
participant al grup  
de discussió sobre  
la ‘fam oculta’.

Participants a la 
formació sobre 
‘Medició de l’impacte 
i anàlisi de resultats 
de la comunicació 
digital’.

 Sessió de debat 
sobre la relació 
público-privada en la 
inserció laboral. 

Teresa Crespo,Jaume Lanaspa i Carlos Cuatrecasas  
en la presentació del debat.

RECERCA I INNOVACIÓ  
AMB HORIZON 2020
Març | Jornada sobre ‘Col·laboració  
entre grups de recerca i entitats 
socials’, organitzada per la Vocalia 

d’Internacionalització de l’acció social en el marc del programa 
europeu de recerca i innovació Horizon 2020. Compta amb una 
conferència de Jordi Escribà, soci cofundador de B.LINK, i amb 
la participació de 70 persones. 

JOVES ESTRANGERS: ACCÉS AL TREBALL  
I A LA FORMACIÓ
Abril | Seminari de treball per a entitats membres d’ECAS  
–organitzada per la Comissió de Migracions conjuntament amb  
la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA)—  
sobre el marc normatiu i legal que afecta els joves migrants, 
amb la participació de 50 persones.

FAM OCULTA: QUÈ EN SABEM I QUÈ HI HA DARRERE?
Abril | En el marc de la col·laboració de l’Agència de Comunicació 
Social amb una hackathon de periodisme de dades (pàg. 12), es 
realitza un focus grup en què quatre professionals d’entitats de  
la federació debaten sobre la ‘fam oculta’. Hi participen Núria Vila 
i Natàlia Val de Cepaim, Ignasi Escudero de la Fundació La Vinya 
d’acció social, i Laura Cardús, d’AFEV-Barcelona.

FORMACIONS EN COMUNICACIÓ
Maig, setembre i desembre | Es realitzen tres sessions de  
formació en comunicació per a responsables de comunicació 
d’entitats d’ECAS: ‘Medició de l’impacte i anàlisi de resultats  
de la comunicació digital’ (maig), ‘Transparència i qualitat de  
la informació a les entitats’ (setembre), i ‘Comunicació social  
i incidència pública’ (desembre). Han estat impartides  
respectivament per Montserrat Peñarroya, Pedro Molina i Jonás 
Candalija. Hi han participat una quarantena de professionals. 

TREBALL EDUCATIU AMB FAMÍLIES  
EN DIFICULTAT 
Maig - juny | Formació de quatre sessions amb 
perspectiva sistèmica dirigida a professionals de 
l’acció social que fan atenció directa amb famílies. 
El curs, impartit per Mari Carmen Comellas, directora 

dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) de  
Barcelona, compta amb el suport del Ministeri d’Ocupació i Segu-
retat Social, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
i La Confederació. 

Taula rodona amb 
participants dels 
partits locals de 
Tarragona.

REPTES EN LA LLUITA CONTRA  
LA POBRESA A TARRAGONA
Novembre | Taula rodona organitzada per  
la Comissió territorial d’ECAS a Tarragona amb  
la participació d’Anna Santos (PSC), Arga Sentís 
(ICV), Eduard Laguens (CUP), Josep Acero (PP), 

Josep M. Prats (CiU), Mònica Alabart (ERC), Tamara Ruiz (Podem)  
i Ruben Viñuales (C’s), moderada per la periodista Sara Sans.  
Hi assisteixen 35 persones.

DEBAT SOBRE LA RELACIÓ PÚBLICO-PRIVADA  
EN LA INSERCIÓ LABORAL
Juny | Sessió de debat sobre l’Informe sobre l’enfortiment de  
la relació público-privada en l’àmbit de la inserció laboral, amb  
la participació de l’administració publica, entitats socials,  
el sector empresarial i sindicats, amb l’objectiu d’aprofundir  
en els nous reptes que es plantegen en aquest àmbit.  
Les reflexions i propostes de la sessió s’incorporen  
a l’informe, que es fa públic al juliol.



EMPODEREM PER  
TRANSFORMAR

CÀPSULES D’ACCIÓ  
SOCIAL A TARRAGONA

“Entenem que l’acció social, 
per definició, ha de donar 
respostes dinàmiques  
i properes. En aquest sentit, 
creiem que la innovació  
ha de formar part  
de les nostres propostes 
d’actuació”

“Per afavorir la innovació 
necessitem una mentalitat 
oberta, estar disposats a 
escoltar i a replantejar les 
coses, tenir temps i recursos, 
i comptar amb persones amb 
capacitat per implementar 
canvis i millores”

CONSOLIDACIÓ DEL 
PROGRAMA LÀBORA

 > ACTIVITATS, ESPAIS 
DE DEBAT I REFLEXIÓ

120 entitats i 
empreses reben el 
‘Segell LÀBORA’ a 
la jornada ‘Espai 
Làbora’.

Xavier Puig Andreu, 
Teresa Crespo i 
Guillermo Fernández 
durant la sessió del 
mes de febrer sobre 
la Renda Garantida 
de Ciutadania.

Taula rodona amb 
representants dels 
partits polítics locals 
a Tarragona.

Quim Brugué, Sonia 
Fuertes i Òscar 
Rebollo durant la 
taula rodona de 
presentació del 
llibre del programa 
‘Empoderem per 
transformar’.

Llorenç González,  
Iniciatives Solidàries

Eduardo Garcia Moreno,  
Fundació Salut i Comunitat

Entitats membres d’ECAS vinculades al programa LÀBORA: 

Associació “in via” | Associació per a Joves TEB | Casal dels Infants | 
Femarec | Fundació Acollida i Esperança – Mansol | Fundació Adsis | 
Fundació Àmbit Prevenció | Fundació Comtal | Fundació Èxit |  
Fundació Intermèdia | Fundació Mercè Fontanilles | Iniciatives  
Solidàries | Insercoop | Probens | Salesians Sant Jordi

Entitats participants: 

Associació Apropa’t, Associació Benestar i Desenvolupament, 
Associació Espai 21, Casal dels Infants, Fedelatina, Fundació Ared, 
Fundació Comtal, Fundació Els Tres Turons, Fundació IReS, Fundació 
Pere Tarrés, Fundació Plataforma Educativa, Fundació Salut  
i Comunitat, Fundació Secretariat Gitano, Iniciatives Solidàries, 
Intress, Servei Solidari

El programa LÀBORA d’inserció laboral de persones en situació de 
risc, iniciat el 2014, continua la seva tasca als barris de Barcelona. 
L’objectiu és crear un mercat específic per a col·lectius amb espe-
cial dificultat d’accés al mercat ordinari, així com acompanyar les 
persones ateses durant tot el procés per facilitar l’encaix entre les 
ofertes de les empreses i les candidatures presentades.

ECAS manté el paper actiu en la definició i el seguiment dels projec-
tes  vinculats al programa LÀBORA –impulsat conjuntament amb 
Creu Roja i la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya, i amb 
un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona—, com 
l’oficina tècnica i la secretaria tècnica del tercer sector.
• Juny | Jornada ‘Espai Làbora’, posa en contacte més de 300 
persones amb dificultats d’accés al mercat laboral i 40 empreses i 
entitats en un espai de networking. 
• Setembre | Sessió de treball interna en què es defineix el model 
d’inserció laboral del programa LÀBORA per al 2016.
• Novembre | El gerent d’ECAS, Jordi Gusi, presenta el programa 
al Foro de Ciudades por el Empleo, celebrat a Madrid, un punt de 
trobada d’equips municipals per millorar l’eficàcia de les polítiques 
d’ocupació i formació que desenvolupen.

Durant el 2015  
el programa LÀBORA atén  
més de 6.800 persones.

La Comissió territorial d’ECAS a Tarragona i la Càtedra per a la 
Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) organitzen 
un cicle de xerrades al voltant de l’acció i les polítiques socials en 
el marc del Pla d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Tarragona. Se 
celebren quatre sessions durant el 2015, dirigides principalment als 
alumnes de treball social del Campus Tarragona de la URV i amb 
una assistència aproximada de 60 persones a cada sessió.

• Febrer | Renda Garantida de Ciutadania 
Amb la participació de Teresa Crespo, presidenta d’ECAS; i Guillermo 
Fernández Maíllo, membre de l’equip d’estudis de Cáritas España.
• Abril i octubre | Relacions público-privades 
Comptant les dues sessions, hi participen Xavier Puig, vicepresident 
d’ECAS; Nekane Navarro, consultora social; i Joan Segarra,  
president de La Confederació. 
• Desembre | La cura dels professionals de l’acció social,  
una necessitat i un deure
Amb la participació de Carmina Puig, professora de l’Àrea de treball 
Social de la URV; Pilar Bonasa, professora de l’Àrea de Psicologia 
de la URV; Liliana Carballo, treballadora social de la Fundació Salut 
i Comunitat; i Mercè Rocamora, treballadora Social de Serveis 
Socials Bàsics de l’IMSS.

Moderen les diverses taules rodones Xavier Puig Andreu, Francesc 
Valls i Ángel Belzunegui, membres de la Càtedra per a la Inclusió 
Social de la Universitat Rovira i Virgili.

El programa ‘Empoderem per transformar’, impulsat per la Vocalia 
de Pobresa d’ECAS i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) 
de la UAB, iniciat l’octubre de 2014, desenvolupa tallers, seminaris 
i tutories individuals per a les 16 entitats participants –12 d’elles 
membres d’ECAS— fins el juny de 2015. L’objectiu del programa és 
acompanyar i assessorar organitzacions interessades a iniciar  
processos d’innovació que propiciïn una millora de la seva  
intervenció en el terreny de la lluita contra la pobresa.

Activitats desenvolupades el 2015:
• Tallers, seminaris i tutories | Fins el mes de juny, dirigides a les  
16 entitats participants.
• Ponència al Congrés Internacional AIFRIS | Al juny la presidenta 
d’ECAS, Teresa Crespo, presenta l’experiència del programa al con-
grés europeu AIFRIS sobre ‘Multiplicació de les precarietats: quines 
intervencions socials?’, celebrat a Porto. La seva intervenció s’em-
marca en un taller sobre  ‘Acció pública territorialitzada i participació’. 
• Com empoderem la comunitat per lluitar contra la pobresa? | 
Espai de debat celebrat el mes de novembre que acull la presentació 
del llibre Innovació i empoderament en la lluita contra la pobresa  
(pàg. 12). Compta amb una taula rodona amb la participació de Quim  
Brugué, autor del llibre i membre de l’IGOP; Òscar Rebollo, director 
de l’IGOP; i Sonia Fuertes, membre de la Junta Directiva d’ECAS.  
Hi participen 90 persones. 



SET NOVES ENTITATS FEDERADES
S’adhereixen a la federació set noves entitats, a les quals 
agraïm la seva confiança i esperit de col·laboració en els 
projectes d’ECAS.
• Associació Noves Vies
• Associació per a Joves TEB
• Associació Provivienda
• Centre d’Acollida Assís
• Cooperativa Barabara
• Fundació Acció contra la Fam
• Fundació Privada Gentis

Causen baixa d’ECAS la Fundació Privada AFMA i ACISI.

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
• Charter de la Diversitat
• Consell d’Associacions de Barcelona
• Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya
• Consell General dels Serveis Socials de Catalunya
• Consell Municipal de Benestar (Ajuntament de Barcelona)
• Consell Municipal de les Dones (Ajuntament de Barcelona)
• Consell Nacional de Dones de Catalunya
• DIPLOCAT (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya)
• European Social Action Network (ESAN)
• La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
• Grup mixt de contractació pública responsable (Ajuntament  
de Barcelona)
• Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social
• Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
• Plataforma pel Dret a un habitatge digne
• Pobresa Zero – Justícia Global
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Taula de ciutadania i immigració de la Generalitat de Catalunya
• Taula municipal de feminització de la pobresa de Barcelona
• Taules tècniques de la Secretaria d’Inclusió Social i de 
Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP)
• Xarxa d’inserció sociolaboral de Barcelona
• Xarxa pel dret a la informació i la comunicació

Noelia Rodríguez, 
de l’Associació 
Provivienda, durant 
la presentació 
de les noves 
entitats d’ECAS 
a l’Assemblea de 
l’octubre.

Les entitats 
d’ECAS aproven 
la incorporació de 
noves organitzacions 
a l’Assemblea del 
mes de febrer.

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 les novetats de la federació 
(es publiquen 102 notícies al llarg de l’any), les entitats membres 
(139 notícies), el conjunt del sector (163 notícies) i els articles 
d’opinió, les entrevistes i els pronunciaments més destacats  
als mitjans de comunicació (48 notícies).

IDEES I EINES PER A L’ACCIÓ SOCIAL
Es publiquen els dos primers números 
d’aquesta nova col·lecció, que té l’objectiu 
de facilitar a les entitats socials elements de 
reflexió al voltant de la seva activitat i recursos 
que contribueixin a millorar-la.

· Reinventar-se com a aposta de futur | A l’abril es publica 
aquesta metodologia pràctica per afrontar els reptes de futur 
de les entitats, a partir de l’experiència del programa Reinventa’t. 
Es publica en paper en català i online en català i castellà.

· Innovació i empoderament en la lluita contra la pobresa | 
Al novembre es publica aquest llibre que posa a l’abast de 
les organitzacions noves estratègies de resposta col·lectiva a 
la pobresa i les desigualtats. Es publica en paper en català i 
online en català i castellà.

INSOCAT: COMPARATIVA D’INDICADORS  
SOCIALS A CATALUNYA
Es publiquen els números cinc i sis de l’Informe 
d’indicadors socials a Catalunya en relació al context 
estatal i europeu: un monogràfic sobre ‘Crisi, 
gènere i pobresa’ (març) i una actualització dels 

indicadors generals sobre desigualtats i pobresa (novembre).

REPTES PER A L’ENFORTIMENT  
DE LA RELACIÓ PÚBLICO-PRIVADA  
EN INSERCIÓ LABORAL
Informe elaborat per encàrrec del Departament 
d’Empresa i Ocupació que es publica al juliol i 
identifica els nous reptes d’aquesta col·laboració i 

els models i estratègies a desenvolupar.

GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 2.0
A banda de les nou notes de premsa emeses per ECAS  
i de les propostes de temes plantejades als mitjans, l’Agència  
gestiona nombroses peticions per facilitar informació, valoració 
i testimonis que s’atenen en nom d’ECAS o es deriven a altres 
entitats i experts. L’Agència també gestiona la presència d’ECAS 
i la xarxa DDiPAS (pàg. 18) a les xarxes socials.

SERVEIS DE COMUNICACIÓ A ALTRES ORGANITZACIONS
• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya | Es renova la 
col·laboració anual de Gabinet de Premsa iniciada al 2012.
• Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya | Es col·labora en 
l’elaboració d’un informe sobre comunicació i disseny inclusius 
i en l’impuls de la publicació digital ‘Hola, Design for All’.
• Fundació Els Tres Turons | S’elabora el pla de comunicació 
d’aquesta entitat d’ECAS.
• S’ofereix assessorament a entitats membres de la federació: 
AFEV-Barcelona, Fundació IReS i Fundació Idea.
• S’inicia l’elaboració d’un informe sobre la fam oculta conjunta-
ment amb la Universitat Politècnica de Catalunya.

COL·LABORACIONS AMB EL SECTOR

L’Agència col·labora amb diversos espais i organitzacions:
• Pobresa Zero – Justícia Global | Campanya ‘Posa-t’ho a 
l’agenda! 12 fronts en la lluita contra les desigualtats’ (pàg. 19).
• Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (pàg. 8).
• Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació | 
Promoció de la consciència social al voltant del dret a la infor-
mació i a la comunicació.
• Hackathon de periodisme de dades sobre la fam | El mes de 
març en el marc del festival Kosmopolis, a Barcelona.

Karmele Equiza, 
Mercè Darnell i 
Teresa Crespo 
durant la presentació 
de l’informe 
INSOCAT.



ACTIVITATS, 
REPRESENTATIVITAT

Al juliol s’elegeix nova 
Junta Directiva de la Taula 
d’entitats del Tercer Sector 
Social, presidida per 
Oriol Illa, del Moviment 

Laic i Progressista. Sonia Fuertes, vicepresidenta d’ECAS, 
s’incorpora a la nova Junta de la Taula en representació de la 
federació. N’assumeix la vicepresidència, la coordinació del 
Grup d’Inclusió Social i Pobresa i la representació de la Taula 
a EAPN-Espanya, on forma part de la Comissió Permanent.

Al novembre la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, participa en 
un estudi internacional sobre l’evolució de les relacions entre 
Govern i ciutadania en temps d’austeritat. L’estudi, finançat 
pel Bristish Economic and Social Research Council, explora 
aquesta temàtica en vuit ciutats: Atenes, Baltimore,  
Barcelona, Dublín, Leicester,  Melbourne, Montreal i Nantes. 
Es preveu la publicació dels resultats al 2017.

Al desembre la directora de l’Agència de Comunicació 
Social, Agnès Felis, participa en una jornada de treball 
sobre l’enfortiment del teixit associatiu d’entitats d’origen 
migrant i/o de suport a les migracions organitzada per 
l’associació Ambdrets. Hi intervenen també Marta Buch, 
gerent dels Lluïsos de Gràcia; Marc Parés, investigador de 
l’IGOP; i Fernando Pindado, gerent de Drets de ciutadania, 
participació i transparència de l’Ajuntament de Barcelona. 

La Taula d’entitats del 
Tercer Sector organitza 
aquesta jornada al març 
a partir del document 
del grup de treball  

coordinat per Sonia Fuertes, membre de la Junta  
Directiva d’ECAS.

L’EAPN-Espanya impulsa 
una trobada d’entitats 
d’ECAS participants al 
programa REINVENTA’T 
(2013-2014) amb les  

organitzacions de la rèplica REINVÉNTATE, a Madrid.  
Hi assisteixen Laia Bernués d’AFEV Barcelona, Carme  
Laorden de l’Associació “in via”, Guillem Correa d’Iniciati-
ves Solidàries i Eduard Ballester d’acidH. 

El mes de juliol Agnès Felis, directora de l’Agència de Comu-
nicació Social d’ECAS, intervé en una taula rodona sobre ‘Con-
tinguts dels mitjans: l’agenda social’ a les jornades ‘L’educació 
mediàtica. El poder dels mitjans’, organitzades per AulaMèdia.

Agnès Felis, directora de 
l’Agència de Comunicació 
Social d’ECAS, modera  
un debat sobre polítiques  
socials organitzat per la 

Fundació Marianao a Sant Boi de Llobregat. L’acte s’emmarca 
en les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre.

La xarxa estatal EAPN 
dedica el seu seminari 
anual al debat sobre l’ha-
bitatge i el sensellarisme. 
Se celebra a Barcelona el 

mes de setembre i Agnès Felis, directora de l’Agència de 
Comunicació, hi modera una de les taules rodones.

Al juny, ECAS participa a l’assemblea de la xarxa europea Euro-
pean Social Action Network (ESAN), sent elegida per formar part 
de la nova Junta Directiva. Josep Vidal, responsable de la Vocalia 
d’Internacionalització de l’acció social d’ECAS i membre de Pla-
taforma Educativa, n’assumeix una de les vicepresidències. 

Sonia Fuertes representa 
la Comissió d’Àmbit  
Penitenciari i Execució 
Penal d’ECAS en aquest 
debat en el marc del cicle  
‘Catalunya Social’  

organitzat per la Taula d’entitats del Tercer Sector. També 
participen de la taula rodona Raquel Casanovas, de la  
Fundació Marianao, i Núria Fabra, de la Taula de Participació 
Social del Departament de Justícia.

Oxfam Intermón organitza al setembre una trobada entre 
representants dels principals partits polítics amb motiu de 
les eleccions al Parlament amb l’objectiu de promoure el 
debat sobre les desigualtats a Catalunya. Teresa Crespo, 
presidenta d’ECAS, participa a la fila de persones expertes.

→ RELLEU EN LA REPRESENTACIÓ D’ECAS  
A LA TAULA DEL TERCER SECTOR

→ GESTIÓ, DEMOCRÀCIA INTERNA I INCIDÈNCIA 
PER A ASSOCIACIONS D’ORIGEN MIGRANT

→ JORNADA SOBRE L’ARTICULACIÓ  
DEL TERCER SECTOR

→ COMPARTIM AMB ENTITATS DE MADRID  
L’EXPERIÈNCIA DEL ‘REINVENTA’T’

→ JORNADES D’EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ

→ POLÍTIQUES SOCIALS I ELECCIONS  
AL PARLAMENT

→ SEMINARI SOBRE HABITATGE I SENSELLARISME

→ ECAS S’INCORPORA A LA JUNTA  
DIRECTIVA D’ESAN

→ LA REINSERCIÓ POSTPENITENCIÀRIA,  
UNA TERRA DE NINGÚ

La presidenta d’ECAS,  
Teresa Crespo, participa 
a la taula rodona ‘Són els 
impostos i el sistema fiscal 
la clau de volta per  

eliminar la pobresa i les desigualtats? Desigualtats,  
predistribució i redistribució’. La jornada té lloc el mes  
de gener i l’organitza la Plataforma per una Fiscalitat Justa, 
Ambiental i Solidària.

→ 1A JORNADA CIUTADANA PER UNA  
FISCALITAT JUSTA

                                       

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
DEL SECTOR

Al novembre Lita Álvarez, de l’Associació Quatre Vents, 
representa la Comissió de Famílies d’ECAS en una taula 
rodona sobre l’atenció a la infància i a la família, en el 
marc de la jornada ‘Pobresa infantil a Catalunya: anàlisi 
actual, àmbits d’actuació i rol de les entitats del Tercer 
Sector Social’, organitzada pel Departament de Treball 
Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona.

→ JORNADA SOBRE POBRESA INFANTIL  
A CATALUNYA

→ RELACIONS ENTRE GOVERN I CIUTADANIA 
EN TEMPS D’AUSTERITAT

→ TAULA RODONA ‘GOVERNAR A LES PERSONES’

→ DEBAT ESTRATÈGIC SOBRE INCIDÈNCIA 
A LA CONFAVC

La presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, participa en una  
sessió interna de la Confederació d’Associacions Veïnals  
de Catalunya (CONFAVC) en què aporta la seva expertesa 
en matèria d’incidència pública.



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

COMPAREIXENCES AL PARLAMENT

Febrer | Compareixença a la Comissió de Benestar Social, Família i Im-
migració per accelerar la tramitació de la ILP per una Renda Garantida 
Ciutadana, tot recordant l’impacte positiu de les transferències socials 
en la lluita contra la pobresa. Intervé Teresa Crespo, presidenta d’ECAS 
i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars del Govern.

Febrer | ECAS reclama la representació del tercer sector a  
l’òrgan directiu del Servei d’Ocupació de Catalunya a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació. Jordi Gusi, gerent d’ECAS, reivindica  
mesures específiques per combatre l’atur juvenil i d’altres  
adreçades als col·lectius més vulnerables en una compareixença  
a la Comissió de Treball.

INFORMES I PRONUNCIAMENTS

Diagnosi i reptes d’incidència pública d’ECAS
Al març, la Vocalia d’Incidència pública inicia un procés de millora 
i coordinació de les accions d’aquest àmbit a partir d’un document 
intern de diagnosi sobre el posicionament d’ECAS i les futures 
passes  a seguir. Al llarg de l’any es desenvolupa un pla de treball.

Reflexions i propostes per a la reforma de la RMI 
El Grup de treball de Renda Mínima d’Inserció d’ECAS entrega als 
departaments d’Empresa i Ocupació i de Benestar Social i Família  
de la Generalitat un nou document de reflexions i propostes. S’hi 
inclouen propostes de millora, com la clarificació de les funcions  
de cada organisme pel que fa a les diferents prestacions i la represa 
de l’activitat de la Comissió Interdepartamental. 

Reflexions i propostes sobre la RGC de cara al debat del Parlament 
ECAS envia als partits polítics un document amb reflexions  
i propostes a favor de tirar endavant la ILP per una Renda  
Garantida Ciutadana davant la perspectiva del debat parlamentari 
sobre la mateixa. Davant la insuficiència del mapa d’ajudes  
actual, ECAS proposa unificar-les en una única prestació i  
racionalitzar-ne la gestió per garantir la cobertura, agilitar  
els tràmits i oferir una atenció integral.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Directora General del Servei d’Ocupació de Catalunya (Depar-
tament d’Empresa i Ocupació), Olga Campmany
• Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals (Departament 
d’Empresa i Ocupació), Joan Aregio
• Cap de Gestió de les Autoritzacions de Treball (Departament 
d’Empresa i Ocupació), Ramon Lleida
• Director General per a la Immigració (Departament de Ben-
estar Social i Família), Xavier Bosch
• Director General d’Economia Social i Cooperativa i  Treball 
Autònom (Departament d’Empresa i Ocupació), Xavier López
• Subdirector General de Reparació i Execució Penal a la Co-
munitat (Departament de Justícia), Marc Ceron
• Secretària d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia 
Personal (Departament de Benestar Social i Família),  
Carmela Fortuny
• Director General d’Acció Cívica i Comunitària (Departament 
de Benestar Social i Família), Ramon Terrassa

ALTRES ORGANITZACIONS, ÀMBIT PRIVAT

• Membres de Coop57, Ramon Pascual, Guillem Fernàndez  
i David Fernàndez
• Membres d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Muriel Casals  
i Oleguer Serra
• Coordinador Autonòmic de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist
• President de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de 
Catalunya, Joan Segarra
• Presidenta de FOCIR, Mònica Sabata
• Director del Departament d’Integració Social de la Fundació  
Bancària “la Caixa”, Jaume Farré
• Director Corporatiu de Persones i Estratègia de la Fundació  
Bancària “la Caixa”, Àngel Font 
• Director Corporatiu de l’Àrea Social de Fundació Bancària  
“la Caixa”, Marc Simón

Teresa Crespo durant la seva intervenció a la Comissió  

de Benestar Social, Família i Immigració del Parlament  

de Catalunya.

PARLAMENT DE CATALUNYA I PARTITS POLÍTICS

• President de Catalunya Sí que es Pot al Parlament de Catalunya, 
Lluís Rabell, i membre d’aquesta candidatura, Laura Massana
• Diputat de CiU al Congrés dels Diputats i portaveu adjunt,  
Carles Campuzano
• Eurodiputat de CDC, Ramon Tremosa
• Responsable de l’àrea social d’ERC, Oriol Amorós
• Diputat del PSC al Parlament de Catalunya i delegat de  
la Sectorial de Política Social del PSC, Raúl Moreno
• President i portaveu, respectivament, del grup municipal  
ICV-EUiA a l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà i Laia Ortiz

REUNIONS INSTITUCIONALS  AMB ADMINISTRACIONS, 
PARTITS POLÍTICS I ALTRES ORGANITZACIONS

Reflexions i propostes en l’àmbit de les polítiques socials 
El document ‘Reflexions i propostes en l’àmbit de les polítiques  
socials’ es fa arribar als partits polítics amb motiu de la celebració dels 
comicis al Parlament de Catalunya el 27 de setembre. ECAS defensa 
un canvi en les polítiques socials per superar l’enfocament assistencial 
i respostes reals que ataquin les causes de les desigualtats. 

Valoracions de l’avantprojecte de llei del SOC 
Aquest document serveix de base per la compareixença de  
Jordi Gusi davant la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament  
de Catalunya. El text reclama la clarificació del rol del sector privat no 
lucratiu, la seva autonomia de cara a plantejar polítiques actives d’ocu-
pació i la possibilitat de formar part del Consell de Direcció del SOC.   

EN DEFENSA DELS ELS DRETS DELS MEINA

La Comissió de Migracions d’ECAS i la Federació d’Entitats amb 
Projectes i Pisos Assistits (FEPA) treballen conjuntament en la 
 reivindicació dels drets dels Menors Estrangers Immigrants No 
Acompanyats (MEINA). Se celebra el seminari ‘Joves estrangers:  
accés al treball i a la formació’, i es mantenen reunions amb el  
diputat de CiU Carles Campuzano, el cap de Gestió de les Autoritzaci-
ons de Treball del Departament d’Empresa i Ocupació, Ramon Lleida, 
i amb l’europarlamentari de CiU Ramon Tremosa. Fruit d’aquestes 
trobades, s’aconsegueix que joves estrangers tinguin accés al permís 
de residència presentant contractes de feina de durada inferior a  
un any, que era el mínim fins al moment.  

CAPACITACIÓ D’AJUNTAMENTS EN ALIANCES LOCALS 

En el marc del programa ‘Municipis inclusius’ de la Diputació de Barce-
lona, ECAS imparteix un taller sobre aliances locals entre administració 
pública, sector empresarial i entitats del tercer sector per a tècnics dels 
Serveis Socials d’ajuntaments de la província de Barcelona. Es porta a 
terme un projecte pilot d’acompanyament a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts per a la creació d’un únic punt de distribució d’aliments per 
a persones en risc d’exclusió social i una botiga solidària, mitjançant les 
aliances del consistori amb el sector empresarial del municipi. 

DIPUTACIÓ I AJUNTAMENTS

• Alcalde de Barcelona, Xavier Trias
• Director executiu de Planificació, gestió de recursos i avaluació de 
l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, Eladi Torres
• Segona Tinenta d’Alcalde, Àrea de Drets Socials de  
l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz
• Gerent de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Ricard 
Fernández
• Cap de l’Àrea de Participació Social de l’Ajuntament  
de Barcelona, Emi Pallàs
• Directora Executiva de Serveis a les Empreses i Ocupació  
de Barcelona Activa, Susanna Tintorer
• Grup mixt de Responsabilitat Social de l’Ajuntament de Lleida
• Tècnic de la Direcció de Programes d’Adolescència i Joventut  
de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Recasens
• Diputada d’Acció Social i Cooperació per al Desenvolupament  
de la Diputació de Girona, Imma Colom
• Diputada delegada de Benestar Social a la Diputació  
de Barcelona, Maite Fandos



’12 FRONTS EN LA LLUITA CONTRA LES 
DESIGUALTATS’ | CAMPANYA POBRESA ZERO
pobresazero.wordpress.com    /PobresaZeroCat

XARXA
DDiPPAS

MOBILITZACIÓ 
I SENSIBILITZACIÓ

El Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa, 17 d’octubre, 
ens mobilitzem per quart any consecutiu juntament amb diversos 
espais de l’àmbit social i de la cooperació en el marc de la plata-
forma Pobresa Zero – Justícia Global. Reivindiquem en un acte 
simbòlic davant del Parlament de Catalunya posar en agenda  
‘12 fronts de lluita contra les desigualtats’ que inclouen un total 
de 41 mesures en diversos àmbits. El manifest de la campanya 
d’enguany posa sobre la taula “la necessitat d’un canvi de model 
econòmic i social orientat a la justícia global” i reclama  
“polítiques predistributives i redistributives per reduir les desigual-
tat i eradicar la pobresa”. El llegeixen catorze representants de la 
plataforma, que a continuació entreguen al Parlament un calendari 
per a cadascun dels 135 diputats i diputades de la nova legislatura, 
així com el manifest i el document marc. També participen a l’acte 
representants de la majoria de partits polítics parlamentaris.

Fatima Ahmed rep  
el Premi ASPÀSIA 
en la seva tercera 
edició.

Gemma Lienas, Enric 
Borràs i Marta Selva 
durant l’espai de 
diàleg.

Taula rodona a la 3a 
Jornada DDiPAS, amb 
la participació d’Esther 
Sánchez, Màrius Domín-
guez, Marina Subirats, 
Betlem Cañízar, Sara 
Berbel i  Eva Peruga. 

ACTIVITATS, 
INCIDÈNCIA PÚBLICA

PREMI ASPÀSIA EN DEFENSA  
DE L’EQUITAT DE GÈNERE
La tercera edició del premi reconeix la trajec-
tòria professional de Fatima Ahmed a favor de 
l’empoderament de les dones immigrades a 
Catalunya, i específicament al barri del Raval 

de Barcelona, a través de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta 
i l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona, de la qual és  
cofundadora i presidenta. El guardó, impulsat conjuntament 
amb l’Observatori del Tercer Sector, es lliura al març en  
el marc de la 3a Jornada DDiPAS.

COM ENS VISIBILITZEM PÚBLICAMENT LES DONES 
DEL TERCER SECTOR?
Novembre | Una trentena de professionals d’entitats socials 
debaten sobre aquesta qüestió al 4t Diàleg DDiPAS amb la 
participació de Gemma Lienas i Marta Selva i la moderació  
del periodista Enric Borràs.

COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  
I DEL PARLAMENT
A finals d’octubre el Ple de l’Ajuntament de Barcelona acorda 
adherir-se al manifest de Pobresa Zero – Justícia Global i  
subscriu els ‘12 fronts de lluita contra les desigualtats’. Al  
novembre, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, es  
reuneix amb els quatre portaveus de Pobresa Zero – Justícia  
Global i es compromet a proposar un debat parlamentari sobre 
les propostes de la plataforma contra la pobresa i les desigualtats.

ESTUDI SOBRE L’ORGANITZACIÓ DEL TEMPS  
AL TERCER SECTOR
Al setembre s’inicia un nou projecte sobre ‘Noves organitzacions 
del temps al tercer sector’. La primera fase consisteix en un 
estudi per conèixer la situació de l’organització horària al tercer 
sector i les necessitats dels i les professionals de les entitats 
socials en la gestió del temps per a la vida personal, familiar  
i professional. Entre setembre i desembre una trentena de  
persones participen al treball de camp qualitatiu i 330 al quanti-
tatiu. Els resultats de l’estudi es donaran a conèixer el 2016.

QUINA SOCIETAT VOLEM LES DONES PROFESSIONALS 
DE L’ACCIÓ SOCIAL?
Març | La 3a Jornada DDiPAS, ‘Construïm equitat de gènere 
des de l’acció social’, a la qual assisteixen un centenar de  
persones, també inclou la presentació de propostes i reivindi-
cacions polítiques de reconeixement i redistribució en clau  
de gènere. El document ‘Quina societat volem les dones  
professionals de l’acció social?’, que es presenta durant la 
jornada, aposta per “un nou model econòmic i social basat  
en la sostenibilitat humana i no en la lògica del benefici”.

LIDERATGES QUE TRANSFORMEN 
Juny | Taller d’empoderament per a dones professionals de 
l’acció social amb l’objectiu que les participants adquireixin 
consciència de les pròpies habilitats i recursos  i desenvolupin 
noves capacitats de lideratge i treball en xarxa.

Posicionaments i incidència
• Març | ‘Quina societat volem les dones professionals del 
tercer sector?’. Document de propostes i reivindicacions.
• Març | Col·laboració amb l’Informe INSOCAT ‘Crisi, 
gènere i pobresa’ elaborat per ECAS.

Es consolida la Junta de Govern elegida el juny de 2014, 
formada per: Fina Rubio, presidenta | Sonia  
Fuertes, vicepresidenta | Gemma Altell, secretària | 
Núria Valls, tresorera | Astrid Domènech | Esther Juan |  
Maribel Cárdenas | Sara Berbel | Teresa Crespo

12 fronts en la lluita contra les desigualtats
• Construir un mercat de treball just i una economia  
centrada en les persones
• Educar sense deixar ningú enrere
• Aplicar una fiscalitat justa
• Desenvolupar un sistema de prestacions que garanteixi 
uns mínims per a tothom
• Assegurar un habitatge digne per a tothom
• Garantir els serveis sociosanitaris com a dret
• Eradicar les polítiques migratòries racistes
• Fomentar un comerç equitatiu i sostenible entre els països
• Exigir el control de les transaccions financeres
• Auditar el deute públic per dilucidar la seva legitimitat
• Supervisar les inversions realitzades per empreses 
transnacionals
• Implementar una política pública de cooperació  
internacional coherent i justa

La plataforma unitària Pobresa Zero – Justícia Global 
aplega més de 3.200 organitzacions, fonamentalment 
entitats agrupades en les grans federacions del sector  
–Taula d’entitats del Tercer Sector Social i LaFede.cat—, 
però també col·legis professionals com el de Treball  
Social i el d’Educadores i Educadors Socials, i altres  
entitats que s’hi adhereixen a títol individual. 

Patricia Cantarell 
(LaFede.cat), Núria 
Carrera (Col·legi de 
Treball Social), Te-
resa Crespo (ECAS) 
i Oriol Illa (Taula del 
Tercer Sector) durant 
la reunió amb Carme 
Forcadell.



ILP PER UNA RENDA GARANTIDA 
CIUTADANA
www.rendagarantidaciutadana.net    @ILPRendaGC

ECAS dóna suport i participa en la plataforma que promou 
una Iniciativa Legislativa Popular perquè la Generalitat posi en 
marxa una Renda Garantida Ciutadana, tal com preveu l’article 
24.3 de l’Estatut de Catalunya. Al febrer, la presidenta d’ECAS, 
Teresa Crespo, demana en compareixença a la Comissió de 
Benestar Social, Família i Immigració del Parlament que la cam-
bra acceleri la tramitació de la ILP, que ja fa més de dos anys 
que va obtenir més del doble de signatures necessàries per ser 
admesa a tràmit. La ronda de compareixences finalitza a l’abril 
amb el compromís dels partits polítics de celebrar en els pro-
pers mesos el debat parlamentari. Al juliol, la proposta de llei 
de Renda Garantida de Ciutadania no s’inclou finalment en els 
darrers debats de la legislatura, sinó que se seguirà tramitant al 
Parlament que es constitueix després de les eleccions del 27 de 
setembre. La comissió promotora de la ILP denuncia en aquest 
sentit les “maniobres dilatòries de la majoria parlamentària 
al servei del Govern de la Generalitat” i critica la presentació 
d’esmenes allunyades a la proposta de llei per part de CiU, ERC, 
PSC, Ciutadans i PP.

CRIDA PER UN VOT CONSCIENT  
I INFORMAT
L’Agència de Comunicació Social participa el mes de desembre 
en una acció massiva i coordinada a les xarxes socials amb 
l’objectiu de fomentar el vot informat i conscient a les  
eleccions estatals del 20 de desembre. Forma part de la  
jornada #DaTactic3, simultània a Barcelona, Bilbao i Madrid.

L’aposta d’ECAS per exercir públicament la veu de l’acció so-
cial es canalitza a través de l’Agència de Comunicació Social, 
que difon l’activitat i els pronunciaments de la federació, tant 
a través dels canals propis com dels mitjans de comunicació.

ACTUALITAT AL WEB I ALS BUTLLETINS
Al llarg de l’any es publiquen 21 edicions dels butlletins digitals 
infoACCIONS (per a les entitats membres d’ECAS) i info ACCIÓ 
SOCIAL (per a la difusió externa, amb més de mil destinata-
ris), tres monogràfics info ASSEMBLEA i dues circulars info 
PRESIDÈNCIA per als socis. Els butlletins quinzenals recullen, 
fonamentalment, el més destacat del que es publica a la pàgina 
web; el 2015 s’hi publiquen un total de 428 notícies, de les quals 
102 són relatives a la federació.

ACTIVITAT ALS CANALS 2.0
A Twitter, ECAS (@ecasacciosocial) assoleix els 3.500 seguidors, 
un 35% més que l’any anterior. És mencionada per altres  
usuaris 773 vegades, i els seus tuits, respostes i retuits són 
vistos per usuaris de la xarxa social en 531.920 ocasions  
(impressions). A Facebook, la pàgina d’ECAS suma 1.336  
seguidors, un 16% més que l’any anterior. La xarxa de Dones 
Directives i Professionals de l’Acció Social (@donesdirectives) 
supera els 600 seguidors a Twitter, un 38% més que l’any ante-
rior. És mencionada 335 vegades i obté 108.535 impressions.

‘STOP DESIGUALTATS’,  
NOU CANAL SOBRE POBRESA  
A FAN NEWS CLUB
El mes de setembre ECAS estrena 
el canal ‘STOP desigualtats’ al 
nou mitjà de comunicació FAN 
News Club, un espai propi on es 

parla de les causes de la pobresa analitzant-les i posant-los 
rostre i veu. El canal es gestiona de manera col·laborativa entre 
l’Agència de Comunicació Social d’ECAS i un grup d’entitats de 
la federació. Durant el 2015 hi participen ABD, AFEV-Barcelo-
na, Escola Pia Acció Social, Fundació Surt i Intress.

VISIBILITAT 
I PRESÈNCIA PÚBLICA

Teresa Crespo, pre-
sidenta d’ECAS, amb 
Mercè Darnell, Roger Fe 
i Karmele Equiza, durant 
la roda de premsa de 
presentació de l’informe 
INSOCAT ‘Polarització 
social i pobresa més 
severa’, al novembre.

El periodista Lluís Reales 
entrevista Teresa Crespo 
com a portaveu de Pobre-
sa Zero – Justícia Global 
al programa ‘Terrícoles’ 
de BTV.

PRONUNCIAMENTS I CREACIÓ D’OPINIÓ
Al llarg de l’any s’emeten nou notes de premsa, es publiquen 
17 articles d’opinió en premsa i s’atenen nombroses peticions 
de mitjans per la valoració  de diferents temes d’actualitat. Es 
manté la col·laboració amb el portal Social.cat, iniciada fa cinc 
anys. Les principals notes de premsa de posicionament fan 
referència a les dues edicions de l’informe INSOCAT, el suport 
a la ILP de Renda Garantida de Ciutadania i l’equitat de gènere.

VINCLE ENTRE ENTITATS SOCIALS I MITJANS  
DE COMUNICACIÓ
L’Agència de Comunicació Social atén i deriva peticions dels 
mitjans de comunicació cap a entitats d’ECAS o altres experts i 
organitzacions de l’àmbit social. 

ACTIVITATS, 
INCIDÈNCIA PÚBLICA

ECAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
La tasca de difusió es tradueix en un total de 210 
aparicions als mitjans de comunicació. Els mitjans 
amb més presència d’ECAS són El Periódico de 
Catalunya en premsa, BTV en televisió, Catalunya 
Ràdio en ràdio i el portal Social.cat a internet.  
Per gènere periodístic, més del 77% de les aparicions 
corresponen a notícies, cròniques i reportatges,  
de les quals, el 68% inclouen declaracions de 
portaveus de la federació. 

Aparicions 
segons temàtica

INSOCAT | actualització d’indicadors 
i monogràfic sobre “Crisi, gènere i 
pobresa”

Pobresa Zero | Dia internacional  
per a  l’eradicació de la pobresa

Eleccions al Parlament de Catalunya

Renda Mínima d’Inserció i Renda 
Garantida de Ciutadania

Equitat de gènere | Premi ASPÀSIA

Activitat de Govern de la Generalitat  
i pressupostos

Inserció sociolaboral | Programa 
Làbora

Altres (desigualtats, drets socials, 
drets humans, penitenciari i execució 
penal, innovació, migracions, joves, 
pobresa infantil, aliances público 
privades, internacionalització, etc.)

15%

26%

25%

10%

8%

8%

4%

5%

Aparicions segons 
tipus de mitjà

6%

40%

27%

8%

19%

Premsa

Internet

Ràdio

Televisió

Agències notícies

Evolució de la presència d’ECAS als mitjans  
de comunicació (nombre d’aparicions)

188

63

2010 2011 2012 2013 2014 2015

159
178

154

210



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 2015, indicant el període en el cas que no ho hagin estat durant tot l’any.

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.

Teresa Crespo 
(Associació Ventijol)
Presidenta i Vocalia de Pobresa

Amparo Porcel 
(Intress)
Vicepresidenta de Comunicació i 
Participació Interna 

Sonia Fuertes 
(Fundació Salut i Comunitat)
Vicepresidenta de Relacions 
Institucionals 

Domènec Domènech 
(Fundació Mercè Fontanilles)
Tresorer

Rosa Balaguer 
(Casal dels Infants per l’acció 
social als barris)
Secretària i Vocalia d’Incidència

Josep Vidal
(Fundació Plataforma Educativa)
Vicepresident d’Innovació  
i Relacions Internacionals

Fran Viedma
Octubre-desembre
(Salesians Sant Jordi) 
Vocalia d’Inserció Sociolaboral

Xavier Puig
(CEPS Projectes Socials)
Vocalia de formació i capacitació 
de les entitats

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

Lluís Pérez
Gener-octubre
(Fundació Els Tres Turons)

Anna Tomàs
Octubre-desembre
(Fundació Els Tres Turons)

Felisa Pérez
(Associació Benestar i 
Desenvolupament)

Elisenda Xifre
Octubre-desembre
(Suara Cooperativa)

Montse Tohà
(Fundació IReS)

Fina Rubio
(Fundació Surt)

Llorenç González
(Associació Iniciatives Solidàries)

Ferran Busquets
(Arrels Fundació)

Carme Méndez
(Fundació Secretariat Gitano)

Manuel Lecha
(Sant Joan de Déu, Serveis 
Socials)

Mijail Acosta
Octubre-desembre
(Fundació Acollida i Esperança)

Agustí Jorba
Octubre-desembre
(Fundació Acció contra la Fam)

Raúl Martínez
Octubre-desembre
(CEPAIM)

Jordi Picas
Gener-octubre
(Suara Cooperativa)
Octubre-desembre
(Intermèdia)

Joan Josep Izquierdo
(Fundació En Xarxa)
Gener-octubre

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.

EQUIP 
TÈCNIC

Administració 
i Projectes
Irene Cañellas 
icanellas@acciosocial.org

Agència de 
Comunicació Social

Direcció
Agnès Felis
afelis@acciosocial.org

Redacció
Georgina Marín

Gerència Jordi Gusi 
jgusi@acciosocial.org

També han donat suport a ECAS: Belén Serrabou, 
Laura Morral, Mònica Rubio, Montse Beltran i 
Susana Ramírez.

ESPAIS 
DE TREBALL

Renda Mínima
d’Inserció

Articulació del 
tercer sector

GRUPS 
DE TREBALL

Tarragona

Girona

COMISSIONS
TERRITORIALS

Capacitació i 
Formació de  
les entitats

Incidència

Inserció 
Sociolaboral

Pobresa

VOCALIES, 
JUNTA DIRECTIVA

Penitenciari i
execució penal

VIH/SIDA 
i exclusió social

Migracions

Inserció
sociolaboral

Famílies

COMISSIONS
D’ÀMBIT



GRUPS DE TREBALL

>  ARTICULACIÓ DEL TERCER SECTOR

Amparo Porcel (Intress), Domènec Domènech (Mercè Fontanilles), Felisa 
Pérez (ABD), Jordi Foix (Els Tres Turons), Montse Tohà (Fubdació IReS), 
Paco Estellés (Salesians Sant Jordi), Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comu-
nitat), Teresa Crespo (Ventijol), Xavier Puig (CEPS).

>  RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

Carme Gargallo (Càritas Barelona), Cristina Sanclemente (Fundació Àmbit 
Prevenció), Eduard Rafel (Sant Joan de Déu, Serveis Socials), Elena Ma-
gaña (Insercoop), Elisabeth Hinojosa (Fundació Comtal), Esther Fernández 
(Fundació Ared), Esther Sancho (Femarec), Fran Rojas (IReS), Juan Manuel 
Martín (Casal dels Infants), Núria Argilaga (Femarec), Ramon Noró (Arrels 
Fundació), Rosa Balaguer (Casal dels Infants), Sergi Pascual (Fundació 
Intermèdia), Teresa Crespo (Associació Ventijol), Verònica Carrasco (Funda-
ció Comtal), Xavier Orteu (Insercoop), Xavier Puig (Ceps Projectes Socials), 
Xavier Villarejo (Fundació Ared).

VOCALIES

>  INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ACCIÓ SOCIAL

Esmeralda Almazan (Associació Intress), Francesca Errica (Insercoop), 
Griselda Rosell (Femarec), Inma Marin (Servei Solidari), Irene Kopetz 
(Fundació Plataforma Educativa), José Alonso (Fundació Èxit), Josep Vidal 
(Fundació Plataforma Educativa), Laia Pajuelo (Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat), Laura Masferrer (Fundació SER.GI), Mar Camaressa (Fundació 
Surt), Marta Olària (Arrels Fundació), Montse Ros (Associació Probens), 
Núria Francolí (Fundació Surt), Raúl Martínez (Cepaim), Rita Grané (Punt 
de Referència), Teresa Suárez (Associació Intress), Xavier Orteu (Insercoop), 
Xavier Puig (Ceps Projectes Socials).

>  POBRESA

Ferran Busquets (Arrels Fundació), Genís Giner (Fundació Surt), Joan Uribe 
(Sant Joan de Déu, Serveis Socials), Jordi Foix (Fundació Els Tres Turons), 
Mercè Darnell (Càritas Barcelona), Raúl Martínez (Cepaim), Salvador Bus-
quets (expert independent), Teresa Crespo (Associació Ventijol).

XARXES I ALIANCES EXTERNES

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Teresa Crespo (Ventijol)

Charter per la Diversitat
Teresa Crespo (Ventijol)

Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
Domènec Domènech (Mercè Fontanilles)

Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya
Teresa Crespo (Ventijol)

Consell General dels Serveis Socials de Catalunya
Teresa Crespo (Ventijol), plenari i Taula Funcional; Guillem Correa (Iniciatives 
Solidàries), Taula Funcional

Consell Municipal de les Dones (Ajuntament de Barcelona)
Gemma Altell (DDiPAS, Salut i Comunitat)

Consell Municipal de Benestar (Ajuntament de Barcelona)
Teresa Crespo (Ventijol)

Consell Nacional de les Dones de Catalunya
Gemma Altell (DDiPAS, Salut i Comunitat)

European Social Action network (ESAN)
Josep Vidal (Plataforma Educativa) i Teresa Crespo (Ventijol)

Grup mixt de contractació responsable (Ajuntament de Barcelona)
Llorenç González (Iniciatives Solidàries) i Maria Díaz (Suara)

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Xavier Puig (CEPS Projectes Socials)

Pla per a la inclusió i la cohesió social
Teresa Crespo (Ventijol), comissió rectora i comissió tècnica

Plataforma pel Dret a un habitatge digne
Jordi Foix (Els Tres Turons)

Pobresa Zero – Justícia Global
Agnès Felis (Agència de Comunicació Social d’ECAS) i Teresa Crespo (Ven-
tijol)

Taula de ciutadania i immigració (Generalitat de Catalunya)
Montserrat Feu (Atlàntida)

Taula municipal de feminització de la pobresa de Barcelona
Teresa Crespo (Ventijol)

Taules tècniques de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Auto-
nomia Personal (SISPAP)
Mijail Acosta

Xarxa d’inserció sociolaboral (Ajuntament de Barcelona)
Jordi Gusi (ECAS)

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 (Salut i Comunitat), vicepresidenta

Participació d’ECAS en cinc grups de treball: 

Finançament i prestació de serveis: Susana Martínez (IReS) i Domè-
nec Domènech (Mercè Fontanilles); Immigració: Ferran Rofín (Com-
tal); Inclusió: Sonia Fuertes (Salut i Comunitat); Innovació i qualitat: 
Esmeralda Almazan (Intress), Olga Castro (Intress) i Sònia Jové (Fe-
marec); Participació: Jesús Díaz (Assís) i Eva Salmó (Intress).

Altres espais de participació a través de la Taula: 

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

Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) 
Josep Vidal (Plataforma Educativa)

COMISSIONS D’ÀMBIT

> INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Ana Marín (Fundació Comtal, comissió gestora), Carles Martínez (Fundació 
Gentis, comissió gestora), Daniel Sáez (Fundació Adsis, comissió gestora), 
Esther Sancho (Femarec, comissió gestora), Fran Viedma (Salesians Sant 
Jordi, comissió gestora), José Alonso (Fundació Èxit, comissió gestora), José 
Roldan (Casal dels Infants per l’Acció Social, comissió gestora), Sònia Mo-
ragrega (Fundació Intermèdia, comissió gestora), Xavier Villarejo (Fundació 
Ared, comissió gestora), Àlex Pérez (Salesians Sant Jordi), Ana Grima (Fun-
dació Secretariat Gitano), Anna Nouguet (Fundació Oscobe), Bea Caballé 
(Fundació Casal l’Amic), Begoña Gasch (Associació El Llindar), Beth Hinojo-
sa (Fundació Comtal), Carmen Laorden (Associació In Via), Cristina Sancle-
mente (Fundació Àmbit Prevenció), Daniel Navarro (Iniciatives Solidàries), 
Elena Álvarez (Cepaim), Elena López (Mansol – FaiE), Elena Sala (Associació 
Benestar i Desenvolupament), Enric Masana (Fundació Els Tres Turons), 
Esther Adrover (Fundació Gentis), Esther Roch (Fundació Marianao), Gem-
ma Vallès (Gedi), Joan Prat (Fundació Autònoma Solidària (Joan Prat), Josep 
Antoni Arroyo (Fundació Intermèdia), Josep Vidal (Fundació Gentis), Juan 
Manuel Cabrera (Salesians Sant Jordi), Laia Rosich (El Safareig), Laura 
Campo (Fundació Àmbit Prevenció), Laura Cruz (Fundació Marianao), Laura 
Lamarca (Iniciatives Solidàries), Llorenç González (Iniciatives Solidàries), 
Magda Ribes (Salesians Sant Jordi), Marc Carbonell (Suara Cooperativa), 
Maria Torras (Fundació Comtal), Maribel Flores (Fundació Plataforma Edu-
cativa), Montse Franch (Fundació Intress), Montse Lamata (Gedi), Nati Gordo 
(Associació In Via), Neus Palos (Acidh), Nines Garcia (Col·lectiu Cultura 
Popular), Núria Antón (Fundació El Llindar), Núria Canadell (Cerc@), Núria 
Navarro (Salesians Sant Jordi), Núria Pallí (Escola Pia Acció Social), Óscar 
Angosto (Fundació Germina), Roser Viladrich (Fundació Mercè Fontanilles), 
Sandra Giner (Joves per la Igualtat i la Solidaritat), Sandra Tatay (Fundació 
Salut i Comunitat), Sergi Pascual (Fundació IReS), Soledad Soto (Fundació 
Secretariat Gitano), Sònia Fernández), Susanna Trenchs (Centre Esclat 
Bellvitge), Xavier Orteu (Insercoop), Yolanda Rey (Associació Probens).

> MIGRACIONS

Albert Parés (Associació Noves Vies), Anna Solà (Associació la Formiga), 
Antonia Salazar (EICA), Arantxa Griñón (Associació la Formiga), Bru Pellissa 
(Fundació SER.GI), Domènec Domènech (Fundació Mercè Fontanilles), Ferran 
Rufin (Fundació Comtal), Inma Marín (Servei Solidari), Isabel López (Fundació 
La Salut Alta), Ismael Clavero (Associació Benestar i Desenvolupament), Jordi 
Ferrer (Associació Probens), Laura Guijarro (EICA), Llorenç González (Inici-
atives Solidàries, Mercè Garet (Associació Punt de Referència), Montse Feu 
(Associació Atlàntida), Paolo Leoti (ACISI), Raúl Martínez (Cepaim), Rosa Mari 
Martín (FUndació Akwaba), Rossend Fernández (Fundació Salut i Família), 
Saray Bagaza (Fundació Surt), Sergi Gabernet (Fundació Mercè Fontanilles).

>  PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL

Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat, coordinadora), Esther Bor-
rego (Fundació Acollida i Esperança), Francesca Spanò (Fundació Salut 

MEMBRES DELS 
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i Comunitat), Gemma Font (Associació Cedre), Isabel Alonso (Lligam), 
Jordi Prat (FAS), Josep M. Lluch (Fundació Acollida i Esperança), Marta 
Galligó (Intress), Meritxell Alcaraz (Associació Alba), Meritxell Campmajó 
(Intress), Meritxell Collado (Fundació Mercè Fontanilles), Montse Zahone-
ro (FAS), Raquel Felicó (Fundació Ared), Raquel Gil (Fundació Ared), Sara 
Martínez (FAS).

> FAMÍLIES

M. Pau Martínez (Salesians Sant Jordi, coordinadora), Anna Sunyer (Fun-
dació Plataforma Educativa), Carme Bosch (Associació Ventijol), Ignasi Es-
cudero (Fundació La Vinya), Lita Álvarez (Fundació Quatre Vents), M. Àngels 
Martínez de Castilla (Fundació Salut i Família), Marta Galligó (Associació 
Intress), Nausica Castelló (Associació Benestar i Desenvolupament), Patricia 
Ortuño (Associació In Via).

> VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL 

Mijail Acosta (Acollida i Esperança, coordinador), Alberto Capitán (Actua 
Vallès), Aldana Menéndez (ABD), Anna Pascal (ABD), Anna Rafel (Associació 
Anti-Sida de Lleida), Araceli Otón (Creu Roja Tarragona), Carola Juan-Muns 
Plans (Càritas Diocesana de Terrassa), Domènec Domènech (Mercè Fonta-
nilles), Esther Atigas (Actua Vallès), Gemma Juventeny (Centre Terrades), 
Imma Flores (Mercè Fontanilles), Isabel Duran (Casa d’acollida Cal Salva-
dor), Jaime Drogguett (Acollida i Esperança), Joan Pasquina (Casa d’acollida 
Cal Salvador), Jordi Autet (Mercè Fontanilles), Jordi Usurriaga (Acollida i 
Esperança), Josep Mª Lluch (Acollida i Esperança), Laia Pérez de Olaguer 
(Càritas Diocesana de Terrassa), Laura Martínez (Acollida i Esperança), Llum 
Polo (Àmbit Prevenció), Maribel Muñoz (Llar de Pau), Marta Mitjana (Associ-
ació Anti-Sida de Lleida), Paloma Aragüe (Centre Terrades), Patricia Jiménez 
(Creu Roja Tarragona), Sergi Blanco (Àmbit Prevenció), Tina Moreno (Actua 
Vallès), Xus Iglesias (Associació Anti-Sida de Lleida).

COMISSIONS TERRITORIALS

>  GIRONA

Francesc X. Rodríguez (Associació VINCLE, coordinador), Albert Rosa (Fun-
dació Plataforma Educativa), Cheikh Tourad (Associació ACCEM), Clara Boix 
(Fundació CEPAIM), David Sempere (Fundació Oscobe), Ferran López (Asso-
ciació Casal dels Infants), Jesús M. Vergara (Salesians Sant Jordi), Joaquim 
Aiguabella (Associació ACISI), Laura Martínez (Fundació Acollida i Esperan-
ça), Lluís Puigdemont (Fundació SER.GI), Sergi Pascual (Fundació IRES), 
Sílvia Durany (Associació VINCLE).

>  TARRAGONA

Vivian Cano (Cerc@ i Fundació Casal l’Amic, coordinadora), Albert Roig (Casal 
de Joves), Joan Josep Izquierdo (Fundació En Xarxa), Josep Gisbert (Coope-
rativa Entra), Lluís F. Suárez (Ceps Projectes Socials), Maite Fortuny (Funda-
ció Intermèdia), Marta Garcia (Fundació Salut i Comunitat).



informe econòmic

TOTAL INGRESSOS

Quotes socis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Girona
Institut Català de les Dones
Fundació bancària “la Caixa”
Prestació de serveis
Interessos financers

SUPERÀVIT (romanent)

242.485,16

57.175,12
109.679,96

12.563,87
18.200,00

2.680,76
2.000,00

30.005,61
10.177,40

2,44

31,29

DESPESES

TOTAL DESPESES

Despeses de personal
Serveis professionals
Subcontractacions
Quotes associatives
Lloguer
Subministraments
Serveis bancaris
Altres despeses
Regularització prorrata IVA

180.001,84

162.148,91

9.389,35

152.759,56

17.852,93

17.852,93

PASSIU

PATRIMONI NET

FONS PROPIS

Excedents exercicis anteriors
Excedents exercici

Subvencions rebudes

PASSIU CORRENT

Creditors comercials i altres deutes a pagar

Proveïdors
Altres deutes amb les admistracions 
públiques

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 

242.453,87

144.524,17
10.300,30
36.942,12
12.776,03
10.436,54
11.354,33

1.451,20
15.779,98
-1.110,80

170.865,44

160.865,44

160.834,15
31,29

10.000,00

9.136,40

9.136,40

3.731,94
5.404,46

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES

• Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) | 
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’aliances público-privades (en-
tre 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.
• Institut Català de les Dones | Subvenció de 2.000 euros 
per als projectes de la xarxa de Dones Directives i  
Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) de visibilització  
de les dones en l’àmbit professional del tercer sector.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Innovació social | Subvenció de 10.000 euros per a  
l’organització del II Seminari d’Innovació Social, amb  
experiències internacionals de treball en xarxa.
• Participació i associacionisme | Subvenció de 1.800 euros 
per a la promoció del teixit associatiu a la ciutat de Barcelona.
• Temps i conciliació | Subvenció dotada amb 6.400 euros 
per al projecte ‘Impuls de noves organitzacions del temps 
al tercer sector social’ de la xarxa de Dones Directives 
i Professionals de l’Acció Social.

ACORDS, CONVENIS
I COL.LABORACIONS

TOTAL ACTIU TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU180.001,84 180.001,84

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

• Atenció a les persones | Conveni anual dotat amb 10.000 
euros per a la promoció d’aliances público-privades, l’actualit-
zació de la ‘Guia bàsica d’aliances locals en el sector social’ 
i la realització de tallers.
• Igualtat i ciutadania | Subvenció de 2.563.87 euros per a 
projectes de la xarxa de Dones Directives i Professionals 
de l’Acció Social.

DIPUTACIÓ DE GIRONA

• Subvenció de 2.680 euros per a l’elaboració de la 
‘Guia d’entitats d’acció social a Girona’.

DIPLOCAT

• Subvenció dotada amb 1.369 euros per a la cobertura dels 
desplaçaments institucionals fets en el marc de la participació 
a l’European Social Action Network (ESAN).

FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”

• Col·labora amb 5.00 euros en la publicació del llibre  
Innovació i empoderament en la lluita contra la pobresa.
• Finança amb 10.000 euros la jornada internacional ‘Societat 
relacional i execució penal’ (es realitza a principis del 2016)
• Cedeix espais al Palau Macaya per a la celebració de  
diverses activitats.



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

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.stignasi-lleida.org       

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

Associació “in via” 
Promoció integral de la persona social-
ment més necessitada: en risc d’exclusió, 
discapacitat psíquica, malaltia mental. 
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



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.iresweb.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 La 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 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.fap.cat

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

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

Fundació Gresol – Projecte Home
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, 

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

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

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

Fundació El Llindar
Programes de formació i inserció socio-
laboral, i acompanyament de persones en 
situació o risc d’exclusió social.
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
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