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Sumem 
expertesa...

...renovem forces, 
refermem el compromís

La memòria d’ECAS us arriba a les mans any rere any amb 
el desig que conegueu què hem fet, quins són els nostres 
objectius, quines coses del nostre entorn ens han preocu-
pat o ens han ajudat a tirar endavant. Aquest any 2017, amb 
una crisi que no acaba de desaparèixer, ha estat complex, 
carregat de tensions, de preocupacions i dificultats; i també 
d’il·lusions, esperances i canvis. Aquest context no exempt 
de reptes no és dolent si ens ajuda a millorar, a superar- 
nos, a transformar la societat i a refermar el nostre com-
promís amb les persones que acompanyem en aquest llarg 
camí per aconseguir una societat més justa i equitativa on 
els seus drets siguin sempre reconeguts i defensats.

Aquest any hem viscut moments molt importants que 
esperem que marquin un abans i un després en les políti-
ques socials dels nostre país. Em refereixo a l’aprovació al 
Parlament de Catalunya de la Llei de la Renda Garantida 
de Ciutadania, que posa fi a un llarg procés que ha acabat 
amb el reconeixement del dret de tota persona a rebre una 
renda que li garanteixi viure dignament. Des d’ECAS hem 
donat suport a aquesta iniciativa i hem col·laborat en la 
seva aprovació. La Renda Garantida de Ciutadania obre la 
porta a un nou sistema de serveis socials que assumeixi 
una racionalització i harmonització més gran de les seves 
prestacions i serveis.

En clau interna vull destacar el procés que ens ha portat 
a una renovació de la Junta Directiva d’ECAS —amb el 
compromís de noves entitats— i al meu relleu com a presi-
denta. Avui tenim un equip renovat que, des de l’expertesa 
acumulada, es planteja nous reptes i activitats; senyal 
inequívoc de la vitalitat, el consens i l’harmonia d’ECAS, 
que inicia una nova etapa que estic convençuda que serà 
fructífera.

Aquest any 2017 hem encetat un nou mandat amb un equip 
de Junta Directiva que referma el seu compromís conjugant 
la continuïtat d’alguns dels nostres objectius amb la reno-
vació d’altres, sense obviar un context difícil per a les 
entitats d’acció social i per a la ciutadania. El canvi de 
govern a ECAS s’ha produït en un moment polític especi-
alment complex i, més enllà de les posicions particulars, 
d’una incertesa que afecta el dia a dia de les entitats. La 
nostra assemblea es va expressar de manera ferma al res-
pecte ubicant com a límit l’acció social i mostrant preocu-
pació perquè aquesta no quedi relegada a un segon pla. La 
lluita contra la pobresa i la desigualtat ha d’estar per sobre 
de qualsevol circumstància.

En aquest sentit, necessitem recuperar i posar en marxa 
espais d’interlocució per fer seguiment de les diverses me-
sures definides en la lluita contra la pobresa (entre les quals 
la Renda Garantida de Ciutadania). El fet de posar les perso-
nes al centre, des de la proximitat, significa també atorgar a 
les entitats aquests espais perquè puguin contribuir-hi amb 
la seva expertesa, identificant-ne mancances i aportant-hi 
propostes. 

Des d’ECAS volem aprofundir en aquest rol de les entitats, 
contribuint a una articulació del tercer sector que reco-
negui i promogui lideratges diversos, treballant en equip, 
sent més representatius, impulsant canvis. Una articulació 
alineada amb el segle XXI, defugint de les rigideses, inno-
vant i generant discurs compartit. Des d’aquesta posició 
continuarem contribuint a la construcció, sempre dinàmica, 
del tercer sector social. En aliança. Per continuar aprenent. 
Per transformar.

Per acabar vull agrair novament els vuit anys de presidència 
d’ECAS que he viscut. Sempre m’he sentit acompanyada, 
recolzada i amb tot el suport necessari per impulsar un pro-
jecte comú que només amb l’ajuda de tots i totes ha pogut 
arribar a bon port. No sempre s’aconsegueix el que hom 
desitja i ben segur que les coses no sempre es fan al gust de 
tothom. Des d’aquí només em resta que excuseu els errors 
que hàgim pogut cometre, la voluntat de la Junta Directiva i 
la meva en particular sempre han estat sumar i enfortir la 
capacitat d’ECAS i del sector social per construir un món 
millor. 

Teresa Crespo i Julià
Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social
(febrer 2009 – octubre 2017)

I, en aquesta línia, dos són els objectius de futur que afegim. 
En primer lloc, la ineludible reflexió a l’entorn dels nostres 
valors i la producció d’un codi ètic i, en segon lloc, la millora i 
sistematització de la nostra democràcia interna i governança. 
Promoure espais de reflexió pel que fa a aquests dos eixos 
però, sobretot, definir les eines que ens han de permetre 
avançar en aquesta direcció. Al servei de les entitats. Defen-
sant els drets socials. Per la ciutadania plena. 

Sonia Fuertes Ledesma
Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social



www.acciosocial.org

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

Informes sobre pobresa i desigualtats
L’informe Fam oculta a Catalunya, un obstacle en la igualtat 
d’oportunitats evidencia la importància de l’accés a una 
bona alimentació per al desenvolupament dels infants. 
L’actualització del recull d’Indicadors socials a Catalunya en 
relació al context estatal i europeu (INSOCAT) subratlla que 
‘La crisi no s’acaba, la pobresa es cronifica’.

12pàg.

Relleu a la presidència 
i la Junta Directiva
Renovem la direcció d’ECAS en unes 
eleccions a la Junta Directiva celebrades 
a l’octubre. Sonia Fuertes és escollida 
nova presidenta, per als propers tres 
anys, amb la voluntat de continuar apro-
fundint en l’articulació i la governança 
del sector. 

6 i 22
pàg.

missió | visió | valors destacats 2017

Foment d’aliances
A la jornada ‘Aliances locals per a municipis inclusius’ 
es promou un model col·laboratiu entre ajuntaments, 
empreses i entitats socials. La publicació d’una 
guia —tercer número de la col·lecció ‘Idees i eines 
per a l’acció social’— aporta una visió pràctica dels 
avantatges que comporta una aliança i facilita eines i 
recursos per dur-ne a terme. 

Debat i reflexió sobre l’estigma penitenciari 
i la garantia de rendes
Reflexions i debats sobre l’estigma que viuen les perso-
nes que han passat per la presó a la jornada ‘En règim 
d’aïllament perpetu’ organitzada per la Comissió d’Àmbit 
Penitenciari i Execució Penal. Descoberta d’experiències 
municipals europees orientades a garantir uns ingressos 
mínims a la població en risc d’exclusió a la jornada ‘Ren-
des, ciutat i tercer sector’.

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, capacitant 
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’orga-
nitzacions del sector.
• Participació amb respecte a la 
diversitat, capacitat crítica i d’autocrí-
tica i a la recerca del consens.
• Coherència i rigor en el treball de 
les entitats a la recerca de la qualitat i 
la innovació social.
• Reivindiquem la diversitat de mirades 
i apel·lem a la corresponsabilitat col-
lectiva per construir una societat més 
justa i compromesa amb l’interès gene-
ral i, especialment, amb les persones 
en situació o risc d’exclusió social. 

9 i 10
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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  

‘Contra la pobresa i les desigualtats, 
exigim els nostres drets!’
La campanya Pobresa Zero – Justícia Global amb 
motiu del 17 d’octubre, Dia internacional per a 
l’erradicació de la pobresa, se centra a reivindi-
car que es facin efectius els drets fonamentals 
reconeguts a l’ordenament jurídic. Els portaveus 
de la plataforma es reuneixen amb el Síndic de 
Greuges de Catalunya. ECAS també es reuneix 
amb representants de la ILP per a una Renda 
Garantida de Ciutadania i, amb motiu de la seva 
aprovació, demana al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies formar part de la futura 
comissió de seguiment d’aquesta prestació 
social.

17 i 18pàg.



utilitat

ACTIVITATS

Eines, espais de treball i activitats per complir 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

Sonia Fuertes 
presenta la candida-
tura com a presidenta 
i agraeix a Teresa 
Crespo la feina feta.

NOVA PRESIDENTA I JUNTA DIRECTIVA
Sonia Fuertes és escollida presidenta d’ECAS per als 
propers tres anys a l’Assemblea General Ordinària del mes 
d’octubre. Encapçala la candidatura de consens presentada 
per a la renovació de la Junta Directiva (membres a les pàg. 
22 i 23) i relleva Teresa Crespo en el càrrec, que ha estat al 
capdavant d’ECAS des de l’any 2009.

RELLEUS A GIRONA I TARRAGONA
Al gener, Diego Busciglio (Cepaim) substitueix Francesc X. 
Rodríguez (Vincle) com a coordinador territorial de Girona. 
Des del novembre la Comissió territorial a Tarragona també 
té nou coordinador: Joan Josep Izquierdo (En Xarxa) succeeix 
Vivian Cano (Cerc@SCCL i Casal l’Amic).

NOUS GRUPS DE TREBALL: 
GOVERNANÇA I ACCIÓ COMUNITÀRIA
Els nous grups de treball s’impulsen a partir de dues jorna-
des organitzades per ECAS (pàg. 8). Anna Tomàs (Els Tres 
Turons) lidera el d’Acció comunitària, format per una vintena 
d’entitats, i Sonia Fuertes (Salut i Comunitat) el de Governan-
ça, al que participen set entitats.

NOU REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
A l’octubre s’aprova en Assemblea General un nou Reglament 
de Règim Intern d’ECAS. Es tracta d’un document obert i 
dinàmic que recull les aportacions fetes per les entitats durant 
l’Assemblea de l’abril i que s’anirà actualitzant de manera 
contínua.

COMISSIONS
Membres a la pàg. 23

COMISSIÓ DE FAMÍLIES
Fa seguiment del Pla interdepartamental de suport a les famílies, 
inicia l’elaboració d’un document per recuperar els espais de 0 
a 3 anys i en fa incidència pública. Coordina el Directori d’entitats 
socials amb serveis a famílies (pàg. 12) i una jornada (pàg. 9).

COMISSIÓ D’ÀMBIT PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL
Organitza la jornada ‘En règim d’aïllament perpetu’ (pàg. 9) i 
comença a dissenyar un projecte contra l’estigma penitenciari.

COMISSIÓ DE MIGRACIONS
Elabora, juntament amb FEDAIA i FEPA, 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 Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA). S’adhereix al Manifest ‘Vot x tothom’ de la 
Plataforma pel dret a vot de les persones estrangeres.

COMISSIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Lidera el Programa Làbora (pàg. 10) i fa seguiment de les polí-
tiques d’ocupació relacionades amb els col·lectius més vulne-
rables. Intervé en la jornada ‘Aliances locals per a municipis 
inclusius’ (pàg. 9). Fa incidència pública i participa en diversos 
espais d’interlocució amb l’Administració. 

COMISSIÓ DE VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL
Realitza la tasca anual de recollida conjunta de dades dels 
serveis de la xarxa Llars residències, Pisos de suport i Servei 
d’acompanyament a la vida autònoma (SAVA). Gestiona les 
demandes i llistes d’espera als serveis, que al llarg del 2017 
treballen per sobre del 90% d’ocupació. A nivell del SAVA, 
s’aconsegueix la validació del model d’intervenció i del finan-
çament com a entitat de cartera de serveis del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. Es coordina amb el Comitè 
1r de Desembre per realitzar accions d’incidència política. 

COMISSIÓ TERRITORIAL DE GIRONA
Al febrer presenta la Guia d’entitats d’acció social a Girona (pàg. 
8). Inicia el contacte per treballar en col·laboració amb Dipsalut, 
l’organisme de salut pública de la Diputació de Girona, i comen-
ça a organitzar una jornada amb la Universitat 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 i la presenta a tots els ajuntaments de més de 20.000 
habitants del Camp de Tarragona. Participa en el recompte de 
persones sense sostre impulsat per la Xarxa d’Atenció Integral a 
les Persones Sensesostre de Tarragona, de la qual forma part, i 
en la taula rodona ‘La política territorial de benestar en Europa’.

VOCALIES
Membres a les pàg. 22-24

VOCALIA DE POBRESA
Col·labora en la publicació de l’informe sobre fam oculta i co-
ordina la publicació de l’INSOCAT (pàg. 12). Participa en la pla-
taforma Pobresa Zero - Justícia Global (pàg. 18). Treballa amb 
el grup de Renda Garantida de Ciutadania per oferir reflexions 
i propostes per a la seva implementació (pàg. 17). Organitza la 
jornada ‘Rendes, ciutat i tercer sector’ (pàg. 10) i té presència 
en diverses jornades i espais de participació.

VOCALIA D’INCIDÈNCIA PÚBLICA
En coordinació amb l’Agència de Comunicació Social i els diversos 
espais de treball d’ECAS s’elabora un full de ruta de les accions 
d’incidència pública per al 2017. Amb motiu de les eleccions del 
21 de desembre al Parlament de Catalunya s’elabora un docu-
ment de propostes en l’àmbit de les polítiques socials (pàg. 17).

VOCALIA INTERNACIONAL I D’INNOVACIÓ SOCIAL
Coordina el Directori d’entitats socials amb activitat internacional, 
que es publica al gener de 2018. Participa en la Junta Directiva de 
la xarxa internacional European Social Action Network (ESAN).

VOCALIA DE CAPACITACIÓ I FORMACIÓ DE LES ENTITATS
Canalitza les inquietuds formatives de les comissions, les vo-
calies i els grups de treball d’ECAS, que troben resposta en les 
jornades dutes a terme el 2017 (pàg. 8).

VOCALIA TERRITORIAL
Dona 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 
i veure les necessitats de les entitats en els diferents territoris.

GRUPS DE TREBALL
Membres a la pàg. 24

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
El Grup de treball Renda Mínima d’Inserció canvia de nom per la 
seva tasca activa per a l’aprovació de la Renda Garantida de Ciu-
tadania. Dona suport a la Iniciativa Legislativa Popular i a la seva 
Comissió promotora i fa incidència pública, demanant formar 
part de la futura Comissió de seguiment de la RGC (pàg. 17). 

ACCIÓ COMUNITÀRIA
Signa un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per impulsar un 
projecte que es desenvoluparà fins al juny de 2018 (pàg. 11).

GOVERNANÇA
Es crea al febrer amb l’objectiu de fer una diagnosi de la situació 
de la federació en termes de governança, tant interna com 
externa. Arran d’aquesta diagnosi es decideix impulsar una 
intranet per la federació i crear el grup de treball de Codi Ètic. 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Desenvolupa un Reglament de règim intern a partir de la docu-
mentació generada i de les bones praxis assolides els darrers 
anys. Busca satisfer les necessitats d’utilitat, representativitat i 
incidència política detectades per les pròpies entitats sòcies.



ESPAIS DE DEBAT 
I REFLEXIÓ

 
ACTIVITATS

EN RÈGIM D’AÏLLAMENT PERPETU: REFLEXIÓ I DEBAT 
SOBRE L’ESTIGMA PENITENCIARI

Novembre | En el marc d’aquesta jornada les 
entitats d’acció social que treballen en l’àmbit 
de l’execució penal reclamen fer realitat el dret 
a segones oportunitats. Joan Manuel Tresserras 
(doctor en Ciències de la Informació a la UAB) 

obre la sessió amb una conferència sobre el rol que juguen els 
mitjans de comunicació en l’estigma i Miquel Juncosa (Oberta-
ment) ofereix una ponència sobre els factors d’èxit de la campa-
nya de lluita contra l’estigma en salut mental. La periodista de TV3 
Fàtima Llambrich modera una taula rodona en què dues persones 
que compleixen condemna en règim de semillibertat reflexionen 
sobre ‘L’estigma en primera persona’. Hi assisteixen 45 persones. 

Joan Segarra, Teresa 
Crespo i Jordi Via donen 
la benvinguda a la jornada 
sobre acció comunitària.

Acte de presentació de la 
Guia d’entitats d’acció social 
a Girona.

Ponents durant 
la presentació de 
l’informe sobre fam 
oculta.

Laura Lanuza, Jesús 
Rodríguez, Montse 
Santolino, Adrià Bas 
i Agnès Felis debaten 
sobre periodisme i 
activisme.

Vicent Borràs, Elena 
Boira, Sonia Fuertes, 
Jaume Blasco i 
Rosa Balaguer a la 
taula rodona sobre 
polítiques familiars.

Núria Iturbe i Meritxell Campmajó a la cloenda de la jornada sobre 
estigma penitenciari.

ACCIÓ COMUNITÀRIA ALS BARRIS
Gener | Jornada coorganitzada amb La Con-
federació que reuneix persones vinculades a 
l’àmbit social des de diferents perspectives: 
tercer sector, administracions locals, entitats 
veïnals, moviments socials i àmbit acadèmic. 

Es fa palès que l’acció comunitària és un espai de confluència des 
del qual construïm cohesió social i impulsem la participació ciu-
tadana. La conferència marc és a càrrec d’Òscar Rebollo, director 
del Servei d’Acció Comunitària de la Gerència Drets de ciutada-
nia, participació i transparència de l’Ajuntament de Barcelona. 
A la taula rodona, moderada per Montse Fernández (Observatori 
del Tercer Sector), hi participen Anna Tomàs (Els Tres Turons), 
Òscar Esteban (Fundació Tot Raval), Judit Font (Ateneu Popular 
9 Barris) i Jordi Ribas (Guinardó Vol Espais). L’acte conclou amb 
un diàleg entre Montse Tohà (IReS) i Ana Fernández (Xarxa d’es-
coles per a la sostenibilitat de Catalunya) moderat per Pau Vidal 
(Observatori del Tercer Sector). Hi participen 80 persones. 

PERIODISME, ACTIVISME I CAUSES SOCIALS. 
ON SÓN ELS LÍMITS?
Juny | Taula rodona organitzada per ECAS, Lafede.cat i el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, centrada en la relació entre perio-
distes, mitjans, entitats i comunicadors de l’àmbit social. Hi 
intervenen Adrià Bas (Catalunya Ràdio), Laura Lanuza (Proactiva 
Open Arms), Jesús Rodríguez (La Directa) i Agnès Felis (Agència 
de Comunicació Social / ECAS), amb Montse Santolino (Lafede.
cat) com a moderadora. Hi assisteixen 45 persones.  

ACTIVISME A TWITTER! 
INCIDÈNCIA A COP DE PIULADA
Octubre | Sessió organitzada per l’Agència de Co-
municació Social i adreçada als responsables de 
comunicació de les entitats membre. Imparteix la 
formació Marta Molas, periodista especialitzada 

en comunicació ètica per a la transformació social. Hi participen 
11 professionals d’entitats d’ECAS.

ALIANCES LOCALS PER A MUNICIPIS 
INCLUSIUS
Octubre | La jornada exposa la necessitat de 
partir d’un model col·laboratiu entre ajuntament, 
empreses i entitats socials que permeti resoldre 
problemes o afrontar reptes en l’àmbit local. 

La conferència marc de la sessió va a càrrec d’Alfons Cornella, 
especialista en innovació i cooperació entre empreses i diversos 
sectors i participen en la taula rodona de debat, moderada per 
Jordi Gusi (ECAS): Lluís Esteve (Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat), Nacho Sequeira (Fundació Èxit) i David Camps (DKV 
Integralia). També s’hi presenta la publicació Aliances locals per a 
municipis inclusius (pàg. 12). Hi assisteixen 50 persones.

COMUNICAR PER A LA CAPTACIÓ DE FONS
Abril | L’Agència de Comunicació Social organitza un seminari 
sobre campanyes de captació de fons dirigit als responsables de 
comunicació de les entitats membres. L’imparteix Sònia Flotats, 
periodista especialitzada en comunicació al tercer sector. Hi 
participen 25 professionals d’entitats d’ECAS.

FAM OCULTA A CATALUNYA
Maig | Taula rodona de presentació de l’informe Fam oculta 
a Catalunya, un obstacle en la igualtat d’oportunitats (pàg. 12), 
elaborat per ECAS i el professor de la Universitat Politècnica de 
Catalunya Sergi Bermejo. Es busca conscienciar sobre els riscos 
que comporta una mala alimentació des del punt de vista de la 
salut i el desenvolupament físic i mental dels infants per tal que 
les administracions millorin la seva intervenció en clau preven-
tiva. La periodista Mònica Bertrán modera la taula rodona, amb 
la participació de Lluís Serra (Nutrició sense Fronteres), Teresa 
Crespo (ECAS), Mercè Darnell (Càritas Diocesana Barcelona) i 
Xavi Loza (Fundació La Vinya). Hi assisteixen 30 persones.

POLÍTIQUES FAMILIARS A CATALUNYA: 
IMPACTE, REPTES I NOUS MODELS

Setembre | Jornada de debat sobre les neces-
sitats d’atenció a les famílies derivades de la 
realitat social actual, els models d’atenció a la 
infància i les polítiques públiques en relació a les 
famílies i la corresponsabilitat. Lluís Flaquer 

(sociòleg de la UAB) ofereix la conferència marc de la jornada, 
Loli Rodríguez (coordinadora de la Comissió de Famílies d’ECAS) 
presenta el Directori d’entitats socials amb serveis a famílies (pàg. 
12) i intervenen en la taula rodona, moderada per Sonia Fuertes 
(ECAS): Vicent Borràs (sociòleg del QUIT – UAB), Elena Boira 
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), Jaume Blasco 
(Fundació Jaume Bofill) i Rosa Balaguer (vocal d’Incidència públi-
ca d’ECAS). Hi assisteixen 55 persones.

RECURSOS I SERVEIS D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA
Febrer | Es presenta a Girona un directori que recull tots els recur-
sos i serveis de les 21 entitats gironines membres d’ECAS, publicat 
l’any anterior. L’acte compta amb una seixantena d’assistents i les 
intervencions de Teresa Crespo (ECAS), Francesc X. Rodríguez i 
Sílvia Durany (Comissió territorial d’ECAS a Girona), Jordi Pascual 
(Taula del Tercer Sector), Sílvia Oliveras (Dipsalut) i Marta 
Casacuberta (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).



PROGRAMES 
I PROJECTES

INICIATIVES “4x200mil”

LÀBORA
INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC

LLIURES DE POBRESA, 
D’EXCLUSIÓ I DESIGUALTATS

ACCIÓ COMUNITÀRIA

Durant el 2017 el Programa Làbora 
atén 6.505 persones, amb un total 
de 1.893 insercions

MUJERES PA’LANTE
• Cooperativa de treballadores familiars a l’Hospitalet de 
Llobregat. Hi participen Mujeres Pa’lante, Ciutat Invisible, 
Abantu i Psicòlogues sense Fronteres.
• Objectiu: crear la cooperativa i garantir-ne el funcionament.

ATENEU POPULAR COMA CROS
• Ateneu de gestió comunitària a Salt. Hi participa la 
Federació d’Entitats socioculturals de Salt.
• Objectiu: fomentar la cultura popular i la justícia social 
des de la inclusió i el treball comunitari.

LOLA NO ESTÁS SOLA
• Apoderament col·lectiu de dones sense llar a Nou Bar-
ris (Barcelona). Hi participen El Bidó de Nou Barris, Dones 
cabrejades, Associació de veïnes i veïns de Prosperitat, 
Ateneu la Bòbila, Guerrilla Uterina i La Peca2.
• Objectiu: accés a un habitatge amb suport social per a 
dones sense llar.

ESCUDELLA SOLIDÀRIA
• Apoderament als barris de Girona.  Hi participen 20 
entitats i associacions de les comarques gironines.
• Objectiu: aconseguir la cohesió social mitjançant projec-
tes interculturals i activitats de formació i d’apoderament 
de les persones.

→ ACTIVITATS, ESPAIS 
DE DEBAT I REFLEXIÓ

100 entitats i 
empreses reben el 
Segell Làbora 2017.

En el seu quart any d’activitat, el Programa Làbora —iniciat el 2014 
amb un conveni d’ECAS, FEICAT i Creu Roja amb l’Ajuntament de 
Barcelona— amplia la seva àrea d’influència i segueix augmentant 
el nombre de persones ateses i insertades. El total d’empreses 
registrades a la plataforma el 2017 és de 2.621 i 1.570 persones 
realitzen el procés formatiu i de millora competencial.

implicat.projectelliures.cat
El projecte ‘Lliures de pobresa, d’exclusió i desigual-
tats’ impulsat per ECAS, Òmnium Cultural i Coop57, 
avança per tal de definir les iniciatives a les quals do-
nar suport. Al mes d’abril s’hi incorporen dues perso-

nes per coordinar-ne la tria i desenvolupar les tasques de comunicació 
i al juliol s’engega la campanya ‘4x200mil’, enfocada a recollir 200.000 
euros per als projectes escollits. Es creen dos òrgans per a l’avaluació 
social i l’avaluació econòmica dels 15 projectes presentats. Posterior-
ment se seleccionen quatre iniciatives i dues d’elles comencen a rebre 
finançament el 2017: Mujeres Pa’lante i l’Ateneu Popular Coma Cros. 
Paral·lelament es constitueix un comitè directiu del projecte, integrat a 
parts iguals per membres de les tres entitats impulsores.

El Grup de Treball d’Acció Comunitària, constituït al maig, impulsa 
un projecte que es desenvoluparà fins a finals de 2018 i es fonamen-
ta en un conveni amb la Direcció de Serveis d’Economia Cooperati-
va, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona.

OBJECTIUS 
• Definir què entén el tercer sector per ‘acció comunitària’.
• Identificar les entitats que fan acció comunitària amb la mirada 
posada en la sostenibilitat dels processos comunitaris.
• Crear un grup d’acció comunitària implicant la diversitat d’entitats 
del tercer sector de Barcelona que fan acció comunitària.
• Valorar els projectes d’èxit de la ciutat destacant la importància 
de la participació activa de tots els actors implicats en la vida dels 
barris.
• Exportar el projecte a zones de la ciutat que requereixin especial-
ment processos de cohesió i d’intervenció comunitària.

FASES | El projecte es desenvolupa en dues fases: una primera de 
definició i identificació d’experiències en acció comunitària i una se-
gona d’acompanyament a la millora i el desenvolupament de l’acció 
comunitària. Es preveu que els resultats finals del projecte es donin 
a conèixer en una jornada a finals de 2018.

La sociòloga Marta Ballester, doctorada en Treball social i pro-
fessora associada de la Universitat de Barcelona, s’encarrega de 
l’acompanyament al projecte.

Conferència inau-
gural de la jornada 
sobre persones sense 
llar a Tarragona.

Raffaele Barbato, Carmen 
Loriga, Timo Verlaat, 
Marjukka Turunen i Antoni 
Vilà durant el torn obert 
de paraules.

RENDES, CIUTAT I TERCER SECTOR
Novembre | Jornada coorganitzada amb l’Ajun-
tament de Barcelona en què es planteja com les 
polítiques de garantia de rendes per combatre la 

pobresa i l’exclusió social guanyen força en l’àmbit municipal, 
a escala nacional i internacional, plantejant un nou paradigma 
basat en la confiança i la corresponsabilitat. La conferència 
inaugural va a càrrec de Raffaele Barbato (Urban Innovative 
Actions de la Unió Europea), seguida d’una ponència de Lluís 
Torrents (Ajuntament de Barcelona). Intervenen en una taula 
d’experiències Carmen Loriga (Ajuntament de La Corunya), Timo 
Verlaat (Utrech University School of Economics) i Marjukka Tu-
runen (Unitat Jurídica de Kela, Finlàndia), moderada per Antoni 
Vilà (IGOP). Hi assisteixen 50 persones. 

TREBALL EN XARXA, OPORTUNITATS 
PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Desembre | La Comissió territorial d’ECAS a 
Tarragona coorganitza la jornada ‘Treball en xarxa, 
oportunitats per a les persones sense llar’ amb 

tres conferències a càrrec d’Hilde Sánchez (UNED), María Virginia 
Matulič (UB) i Joan Batlle (Agència de l’Habitatge de Catalunya). 
S’hi presenta la Xarxa d’Atenció Integral a les Persones Sense-
sostre de Tarragona i es realitzen tres taules rodones simultà-
nies sobre recursos per a l’atenció —amb Maite Mauricio (Suara 
Cooperativa-Sant Pere Claver), Maria Ángeles Marín (Associació 
Rauxa) i Jordi Cuyàs (Ajuntament de Vilafranca del Penedès)—, 
models d’atenció —Alba Pirla (Ajuntament de Lleida), Antonio Cha-
ves (Ajuntament de Granada) i Emiliano Barrientos (Ajuntament 
de Tarragona)— i comunicació i sensibilització —Iván Torres (RAIS 
Fundación), Marta Pulgar (Arrels Fundació) i Diana Casellas (Obra 
Social Sant Joan de Déu)—. Hi assisteixen 150 persones.

El Grup de Treball 
d’Acció Comunitària 
d’ECAS en una de les 
reunions del projecte.

• Març | Es presenten en roda de premsa els resultats 2016 del pro-
grama, en què es destaca un increment del 28% de les persones parti-
cipants que troben feina. La qualitat dels contractes supera la mitjana 
de la ciutat tot i les dificultats d’inserció dels col·lectius vulnerables al 
mercat laboral. 
• Maig | Tercera edició de la jornada de networking ‘Espai Làbora’. 
En el marc de l’acte institucional d’inauguració, els representants 
de les quatre organitzacions impulsores del programa lliuren el 
Segell Làbora a les empreses i entitats que hi col·laboren. 
• Juliol | Signatura d’un conveni entre l’Institut Municipal de Ser-
veis Socials (IMSS) i Barcelona Activa per enfortir la coproducció 
del Làbora amb l’objectiu d’augmentar la col·laboració en el seu 
desplegament, seguiment tècnic i avaluació durant el 2017. L’IMSS 
lidera la part estratègica i Barcelona Activa l’operativa.
• Novembre | Jornada de networking entre empreses i participants 
del programa amb motiu de la campanya de Nadal, organitzada 
conjuntament amb Barcelona Activa. Busca fomentar la contracta-
ció dels col·lectius atesos pel programa en els sectors amb més 
contractació i ocupacions més demandades en la temporada de 
Nadal (comerç, hostaleria, logística i neteja). Hi participen 18 em-
preses i més d’un centenar de participants del programa.



VUIT NOVES ENTITATS FEDERADES
S’adhereixen a la federació vuit noves entitats, a les quals 
agraïm la seva confiança i esperit de col·laboració en els 
projectes d’ECAS.
• Associació ProHabitatge
• Associació Quilòmetre Zero
• Associació Recollim
• DiomCoop 
• Fundació ACIS
• Fundació Futur
• Fundació Pere Tarrés – Àrea d’inserció sociolaboral
• Sant Pere Claver Fundació Serveis Socials

Causa baixa el Col·lectiu de Cultura Popular per fusió amb 
la Fundació Maria Auxiliadora.

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 a una Barcelona Inclusiva
• Àmbit participat d’Economia Social i Solidària de Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona)
• Charter per la Diversitat
• Consell Assessor de Contractació Público-Privat 
(Ajuntament de Barcelona)

Aurora Pérez, 
de l’Associació 
Quilòmetre Zero, 
presenta la seva 
entitat a l’assemblea 
de l’abril.

Maria Faye, de 
la cooperativa 
Diomcoop, a 
l’assemblea de 
l’octubre.

ACTIVITATS

PUBLICACIONS I EINES 
PER A L’ACCIÓ SOCIAL
Podeu consultar les publicacions d’ECAS a: acciosocial.org/
que-fem/informes-i-publicacions

AGÈNCIA DE 
COMUNICACIÓ SOCIAL
ACTUALITAT DE L’ÀMBIT SOCIAL 
El web i els butlletins d’ECAS difonen les notícies i els esdeveniments 
de la federació, les entitats membre i el conjunt del tercer sector, així 
com els articles d’opinió, les entrevistes i els pronunciaments més 
destacats als mitjans de comunicació (xifres detallades a la pàg. 20). A 
més, l’Agència de Comunicació Social manté un arxiu de documenta-
ció relativa als àmbits de treball d’ECAS i cobreix actes del sector. 

GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 2.0
A banda de les 13 notes de premsa emeses (onze d’ECAS i 
dues de la plataforma  Pobresa Zero – Justícia Global) i de les 
propostes de temes plantejades als mitjans, l’Agència gestiona 
nombroses peticions per facilitar informació, testimonis i va-
loracions, que s’atenen en nom de la federació o es deriven a 
altres entitats i experts. En total es generen 207 impactes (pàg. 
20). També es gestiona la presència a les xarxes socials a través 
dels comptes de Twitter i Facebook (pàg. 19).

SERVEIS DE COMUNICACIÓ A ALTRES ORGANITZACIONS
• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya | Servei 
de gabinet de premsa, col·laboració anual iniciada el 2012.
• Confederació Empresarial del Tercer Sector Social 
de Catalunya | Al juny s’inicia aquesta nova col·laboració, 
oferint suport en diferents àmbits de la comunicació.
• Dones Directives i Professionals de l’Acció Social | Servei 
de gabinet de premsa i elaboració de la Memòria 2016.
• Associació Lligam | Disseny del nou web de l’entitat.

COL·LABORACIÓ AMB LA PLATAFORMA POBRESA 
ZERO – JUSTÍCIA GLOBAL
L’Agència hi col·labora activament a través de la campanya ‘Contra la 
pobresa i les desigualtats, exigim els nostres drets!’ amb motiu del 17 
d’octubre, Dia internacional per a l’erradicació de la pobresa (pàg. 18).

FAM OCULTA, UN OBSTACLE EN LA 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Al maig es presenta (pàg. 8) l’informe Fam oculta a 
Catalunya, un obstacle en la igualtat d’oportunitats, 

DIRECTORI D’ENTITATS SOCIALS 
AMB SERVEIS A FAMÍLIES
Al setembre es publica en línia el Directori d’en-
titats socials amb serveis a famílies, que recull 
els serveis dirigits a prestar suport a famílies en 
risc d’exclusió social que ofereixen una trentena 

d’entitats d’ECAS. És una iniciativa de la Comissió de Famílies 
en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya. El directori es presen-
ta en una jornada (pàg. 9).

ALIANCES LOCALS PER A MUNICIPIS 
INCLUSIUS
La guia Aliances locals per a municipis inclu-
sius es publica en linia el mes d’octubre amb 
l’objectiu d’aportar a les entitats d’acció social 
una visió pràctica dels avantatges que els pot 

comportar una aliança amb una altra entitat, un òrgan municipal o 
una empresa i, alhora, facilitar eines i recursos concrets per poder 
dur-les a terme. Es presenta en una jornada a l’octubre (pàg. 9).

Teresa Crespo, Sira 
Vilardell i Xavier 
Orteu durant la 
roda de premsa de 
l’informe INSOCAT.

elaborat pel professor Sergi Bermejo de la 
Universitat Politècnica de Catalunya en col·laboració amb la 
Vocalia de Pobresa d’ECAS i l’Agència de Comunicació Social. 
L’informe pretén augmentar el nivell de consciència sobre la 
fam oculta a partir de la recopilació d’estudis i dades existents, 
així com de les aportacions d’experts dels àmbits social i 
sanitari.

INSOCAT: INFORME D’INDICADORS 
SOCIALS DE CATALUNYA
Al juliol es publica i es presenta en roda de 
premsa el número 8 de l’Informe d’indicadors 
socials de Catalunya en relació al context estatal 
i europeu, amb el títol ‘La crisi no s’acaba, la 

pobresa es cronifica’, amb dades actualitzades dels indicadors 
generals sobre desigualtats i pobresa. El document subratlla 
la paradoxa que la societat catalana s’enriqueix i s’empobreix 
alhora: per una banda es genera més riquesa i per una altra la 
pobresa s’aguditza i es cronifica.

• Consell Assessor pel Suport Municipal d’Inclusió 
(Ajuntament de Barcelona)
• Consell d’Associacions de Barcelona
• Consell de Ciutat (Ajuntament de Barcelona) 
• Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 
(Generalitat de Catalunya)
• Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya 
(Generalitat de Catalunya)
• Consell General de Serveis Socials 
(Generalitat de Catalunya)
• Consell Municipal de Benestar Social 
(Ajuntament de Barcelona)
• Consell Municipal de les Dones (Ajuntament de Barcelona)
• Consell Nacional de Dones de Catalunya 
(Generalitat de Catalunya)
• Consells Territorials d’Habitatge (Generalitat de Catalunya)
• European Social Action Network (ESAN)
• La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de 
Catalunya
• Pla d’Actuació per a l’Ocupació 
(Barcelona Activa i Ajuntament de Barcelona)
• Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
• Plataforma Pobresa Zero – Justícia Global
• Plenari d’Entitats Federatives de l’Àmbit dels Serveis Socials 
de la Direcció General de Protecció Social 
(Generalitat de Catalunya) 
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Taula de ciutadania i immigració (Generalitat de Catalunya)
• Taula municipal contra la Feminització de la Pobresa 
(Ajuntament de Barcelona)
• Taula per la Democràcia
• Taula tècnica per a l’elaboració de l’Estratègia Integral 
per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya 
(Generalitat de Catalunya) 
• Xarxa d’atenció integral per a persones sense llar 
de Tarragona 
• Xarxa pel Dret a la Informació i la Comunicació



ACTIVITATS, 
REPRESENTATIVITAT

La Junta Directiva de la 
Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social, de la qual 
ECAS forma part, i el seu 
president dimiteixen en 
ple en una assemblea 

extraordinària celebrada al juliol. Es convoquen eleccions 
a l’octubre i ECAS surt escollida novament com a membre 
de l’òrgan de govern, que presideix Francina Alsina, de la 
Federació Catalana de Voluntariat Social. ECAS assumeix 
una de les vicepresidències, a càrrec de Sonia Fuertes, que 
també s’encarrega de la coordinació del Grup d’Inserció 
(fins al juliol), del Grup d’Inclusió Social i Pobresa i la 
representació de la Taula a l’EAPN-Espanya, on forma part 
de la Comissió Permanent. 

Teresa Crespo participa en 
la jornada ‘Els reptes en 
la lluita contra la pobresa 
i per a la inclusió social a 
Catalunya’ al juny, organit-
zada pel Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i la Càtedra 
d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Jordi Gusi participa al no-
vembre en la IX Jornada de 
Drogodependències orga-
nitzada per Projecte Home 
Catalunya amb la conferèn-
cia ‘La inserció sociolaboral 

de persones vulnerables. Cinc possibles solucions’. 

Jordi Gusi, gerent d’ECAS, participa en la jornada ‘Els 
Plans d’Inclusió Social una dècada després’, convocada 
pel grup d’ERC-Moviment d’Esquerres a Terrassa. La 
sessió inclou també una taula d’experiències en què 
Joan Uribe, director de Sant Joan de Déu Serveis So-
cials, exposa ‘El model Housing First’ d’atenció a les 
persones sense llar.

Al maig Teresa Crespo parti-
cipa en la jornada ‘Erradicar 
la pobresa al món i en totes 
les seves formes’, amb la qual 
s’inicia el cicle organitzat pel 
Govern de la Generalitat sobre 

el Pla per a la Implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. 
També formen part de la taula de debat Mercè Darnell (Cà-
ritas Diocesana de Barcelona) i Oriol Illa (Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya).

Al juny té lloc a Brussel·les l’Assemblea General de l’European 
Social Action Network (ESAN), a la qual assisteixen Marta Cid i 
Irene Kopetz, de Plataforma Educativa, en representació de la 
Vocalia d’Internacionalització de l’Acció Social d’ECAS. Es reno-
va la Junta Directiva i ECAS es manté en la vicepresidència de 
l’organització. Alhora, ECAS manté la representació a la Social 
Platform de la Comissió Europea, que ocupa Ferran Busquets 
(Arrels Fundació). 

Al novembre Sonia Fuertes ofereix una ponència sobre gover-
nança i tercer sector en el marc del seminari anual d’EAPN, 
que té lloc a Saragossa amb el títol ‘Los derechos sociales 
como pilar de Europa’.

La tercera reunió anual de la 
Taula sobre la Transparència 
de les Entitats, espai impulsat 
pel Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la UAB, té 

lloc al novembre. Es constaten les dificultats del sector per 
implantar el que preveu la Llei de transparència de Catalunya. 
Agnès Felis hi participa en representació d’ECAS i de l’Agència 
de Comunicació Social. 

Laura Roizarena (Els Tres 
Turons) representa ECAS al 
Debat Catalunya Social ‘Ocu-
pació de qualitat: resposta al 
fenomen dels treballadors i 
treballadores pobres’ orga-

nitzat per la Taula del Tercer Sector al desembre. També 
participen en la taula rodona Antònia Giménez (Creu Roja) i 
Ana Sesé (Fundació Pere Tarrés).

La Xarxa DDiPAS, sorgida 
d’ECAS, continua mantenint 
la seva activitat, iniciada el 
2012. Mitjançant un conveni de 
col·laboració, ECAS li presta 
serveis de gestió i de comuni-
cació. La seva Junta de Govern 

està formada per membres d’ECAS, impulsores de la xarxa.

Juan Manuel Martin (Casal dels Infants Besòs-Mina) partici-
pa al mes de juny, com a representant d’ECAS, en el seminari 
sobre l’estudi ‘Pobresa i èxit escolar. Com podem trencar el 
binomi pobresa-fracàs’ realitzat per Pau Marí-Klose i Albert 
Julià. Organitza la sessió la Fundació Jaume Bofill.

Mijail Acosta (Fundació Acollida i Esperança) i Aldana Me-
néndez (ABD), de la Comissió de VIH-Sida i Exclusió Social, 
presenten un pòster en el I Congrés de l’Acció Social, el 
mes de juliol a Vic.

→ ECAS A LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA TAULA DEL TERCER SECTOR

→ IX JORNADA DE DROGODEPENDÈNCIES→ JORNADA SOBRE ELS PLANS D’INCLUSIÓ  
SOCIAL

→ AGENDA 2030 PER AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

→ ECAS A LA JUNTA DIRECTIVA D’ESAN

→ SEMINARI SOBRE DRETS SOCIALS A EUROPA

→ TRANSPARÈNCIA A LES ENTITATS SOCIALS

→ DEBAT SOBRE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT

→ DONES DIRECTIVES I PROFESSIONALS 
DE L’ACCIÓ SOCIAL

→ SEMINARI SOBRE POBRESA 
I ÈXIT ESCOLAR

Sonia Fuertes intervé en el 
VIII Foro Iberoamericano 
‘Haciendo política juntos’ 
celebrat el mes de maig 
a Barcelona. Participa en 
una taula rodona entorn de 
la participació dels joves, 

on reivindica la seva capacitat d’incidir en l’entorn i les seves 
institucions de socialització.

→ PARTICIPACIÓ EN EL VIII FORO IBEROAMERICANO

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
DEL SECTOR

→ JORNADA SOBRE POBRESA 
I INCLUSIÓ SOCIAL

→ I CONGRÉS DE L’ACCIÓ SOCIAL

→ TAULA RODONA SOBRE BENESTAR SOCIAL 
A EUROPA

Al mes de novembre, 
Jordi Collado (Comissió 
territorial d’ECAS a 
Tarragona) participa 
en la taula ‘La política 
territorial de benestar 

a Europa’, en el marc del programa Jean Monnet ‘ESPRIT: 
The challenges of the European Union in the social agenda: 
poverty, inequality and social inclusion’ que realitza la 
Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili.



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

A banda de l’informe INSOCAT i l’informe Fam oculta: un obstacle en 
la igualtat d’oportunitats (tots dos a la pàg. 12), ECAS es pronuncia 
sobre la Renda Garantida de Ciutadania, la lluita contra la pobresa 
i les desigualtats (pàg. 18), es posiciona en defensa dels drets i 
llibertats democràtiques i trasllada als partits polítics propostes  
en l’àmbit de les polítiques socials.

ELECCIONS AL PARLAMENT: REFLEXIONS                          
I PROPOSTES EN POLÍTIQUES SOCIALS

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, 21 de desem-
bre, ECAS presenta als partits polítics i coalicions un seguit de propos-
tes en els diferents àmbits d’expertesa de la federació. Els reclama 
més presència en la campanya electoral dels temes que afecten espe-
cialment els col·lectius vulnerables —manca d’ingressos, precarització 
laboral, dificultat d’accés a l’habitatge...—, que han quedat relegats 
en un segon pla per l’excepcionalitat de la convocatòria. A les entitats 
els preocupa que aquestes qüestions no s’abordin de manera prio-
ritària i plantegen una sèrie de propostes en àmbits com la garantia 
d’ingressos, l’ocupació o la protecció de les famílies i la infància. Els 
reclamen respostes integrals que abordin la persona, el seu entorn i 
les seves relacions, així com un canvi de paradigma que permeti atacar 
les causes de les desigualtats mitjançant polítiques predistributives i 
redistributives.

EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I LES LLIBERTATS
A la tardor, amb motiu de la resposta de l’Estat a la convocatòria 
del referèndum per part del Govern de la Generalitat, ECAS mani-
festa el seu suport a les institucions polítiques catalanes
 —representatives de la voluntat popular—, i fa una crida a preser-
var els valors de la democràcia, els drets humans i les llibertats 
fonamentals mitjançant un comunicat. 

FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA
Al novembre, Sonia Fuertes participa en la roda de premsa con-
vocada per la Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya per 

GENERALITAT DE CATALUNYA

• Secretari general d’Afers Socials i Famílies (Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies), Francesc Iglesias
• Director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies), Ricard Calvo
• Directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justí-
cia Juvenil (Departament de Justícia), Pilar Heras
• Director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa (Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies), Josep Vidal
• Director de l’Àrea d’Ocupació Juvenil de Garantia Juvenil a 
Catalunya (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya), Jesús Quiroga
• Cap del Servei de Programes d’Inserció Laboral (Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies), Josep Anton Garriga
• Cap de la Secció de Programes d’Inserció (Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies), Rosa Gil

PARTITS POLÍTICS

• Diputat del PSC al Parlament de Catalunya i portaveu del PSC 
a la Comissió de Benestar Social i Famílies, Raúl Moreno
• Regidora d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, portaveu adjunta 
i presidenta de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, 
Montserrat Benedí

ALTRES ORGANITZACIONS, ÀMBIT PRIVAT

• ILP per un a Renda Garantida de Ciutadania, Diosdado Toledano 
i Sixte Garganté
• Facilitadora de cooperació de C.I.T.I.E.S, Marta Vázquez
• Responsable del programa Reincorpora de la Fundació Obra 
Social “la Caixa”, Josep Oms

GOVERN ESPANYOL

• Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat
• Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància 
(Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat),  Pilar Gonzálvez, 
José Luís Castellanos i Pere Ribó

REUNIONS INSTITUCIONALS AMB ADMINISTRACIONS, 
PARTITS POLÍTICS I ALTRES ORGANITZACIONS

recordar que la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 

prohibeix fer talls de subminis-
traments a persones o famílies 
en situació vulnerable. També 
hi intervenen Francina Alsina 
(Taula del Tercer Sector), Martí 
Batllori (Càritas Catalunya) i 
Susana Roig (Creu Roja).

DIPUTACIÓ I AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Tercera tinenta d’alcaldia i Direcció de l’Àrea de Drets Socials 
(Ajuntament de Barcelona), Laia Ortiz
• Cap de Participació Social de l’Àrea de Drets Socials (Ajuntament 
de Barcelona), Emi Pallàs
• Comissionat d'Economia Cooperativa, Social, Solidària i Consum 
(Ajuntament de Barcelona), Jordi Via
• Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària 
(Ajuntament de Barcelona), Ester Vidal
• Director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials 
(Ajuntament de Barcelona), Lluís Torrens 
• Director d’Estratègia i Innovació a l’Àrea de Qualitat i Vida, Igual-
tat i Esports (Ajuntament de Barcelona), Josep Villareal 
• Cap de Secció d’Infància i Famílies de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones (Diputació de Barcelona), Roser Orriols 
• Tècnic de projectes del Comissionat d’Economia Cooperativa 
Social i Solidària (Ajuntament de Barcelona), Xavier Rubio

Representants de 
la Junta Directiva 
d’ECAS amb Laia 
Ortiz, tercera 
tinenta d’alcaldia 
de l’Ajuntament de 
Barcelona.

→ PRONUNCIAMENTS, 
MOBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

S’APROVA LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Després de mesos de negociació, el 15 de maig el Govern 
de la Generalitat i la Iniciativa Legislativa Popular per una 
Renda Garantida de Ciutadania signen l’acord que porta la 
proposta de llei al Parlament de Catalunya, i que final-
ment és aprovada per unanimitat el 12 de juliol. A mitjan 
setembre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies comença a desplegar la Renda Garantida de Ciu-
tadania, començant amb tres col·lectius beneficiaris: per-
sones que rebien la Renda Mínima d’Inserció, que cobren 
pensions o prestacions de l’Estat inferiors a l’Indicador de 
renda de suficiència (IRSC) i famílies monoparentals amb 
fills a càrrec amb ingressos procedents d’un treball a 
temps parcial que no arriben a aquest mateix llindar.
 
En el marc de les negociacions, al març ECAS fa una crida 
al consens perquè s’aprovi i, a través d’una nota de prem-
sa, exposa la perillositat de fer incompatible la renda 
garantida amb un treball remunerat. També rep el retorn 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del 
document de valoració de la proposta elaborat el 2016. 
Durant l’any, una representació d’ECAS, encapçalada 
per Teresa Crespo, es reuneix amb els impulsors de la 
iniciativa i fa arribar a la consellera Dolors Bassa la seva 
demanda de formar part de la futura comissió de segui-
ment prevista per la nova llei. 

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors 
Montserrat, amb membres de la Junta Directiva d’ECAS.



‘CONTRA L’ODI, UN SOL POBLE’
En resposta als atemptats a Barcelona i Cambrils, ECAS se suma 
a les accions a favor de la solidaritat, la pau i la convivència par-
ticipant en la capçalera de la manifestació del 26 d’agost. També 
participa en la Taula de Ciutadania i Immigració de Catalunya i en el 
Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, de les quals surt el 
comunicat ‘Contra l’odi, un sol poble’.

VISIBILITAT 
I PRESÈNCIA PÚBLICA

Manifestació de con-
demna als atemptats 
de Barcelona i Cam-
brils amb el lema ‘No 
tinc por’.

Representants de les 
entitats impulsores 
de la Taula per la 
Democràcia.

Per tal de donar veu a la tasca de la federació i de les entitats que 
en formen part, l’Agència de Comunicació Social s’encarrega de 
la comunicació interna i externa d’ECAS. Es difonen les activitats 
i els pronunciaments de la federació, es gestionen els canals 
propis (web, xarxes socials, publicacions, etc.) i la relació amb els 
mitjans de comunicació. 

ACTUALITAT AL WEB I ALS BUTLLETINS
Al web d’ECAS es publiquen el 2017 un total de 526 notícies que 
recullen les novetats que es consideren rellevants per al sector 
i el públic d’interès de la federació, dividides en quatre seccions: 
actualitat ECAS (45 notícies), les entitats informen (185), tercer sec-
tor al dia (239) i opinem des de l’àmbit social (57). Al llarg de l’any 
es publiquen 22 edicions dels butlletins digitals infoACCIONS, per 
a les entitats membre d’ECAS, i info ACCIÓ SOCIAL, per a la resta 
de contactes. Les entitats de la federació també reben el butlletí 
info ASSEMBLEA després de les reunions del màxim òrgan rector 
d’ECAS (dues durant el 2017) i una circular info PRESIDÈNCIA per 
tancar l’any.

TAULA PER LA DEMOCRÀCIA
Al setembre es crea la Taula per la Democràcia —a la qual ECAS 
s’adhereix— com a eina per donar una resposta unitària i coordinada 
des de la societat civil en defensa de les institucions catalanes, els 
drets fonamentals i les llibertats democràtiques. El  manifest cons-
titutiu condemna “enèrgicament la violència exercida per part de les 
forces de seguretat de l’Estat per impedir les votacions de l’1-O”.

La plataforma reclama solucions polítiques al conflicte i la posada 
en llibertat dels activistes i membres del Govern català empreso-
nats. El 21 d’octubre convoca una manifestació arran de l’empre-
sonament dels presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea 
Nacional Catalana, amb l’objectiu de donar una resposta unitària 
i transversal a les  actuacions de l’Estat. Al desembre, davant el 
manteniment de l’ordre de presó incondicional contra Jordi Cuixart, 
Jordi Sánchez i dos membres del Govern català —Oriol Junqueras 
i Joaquim Forn— emet una nota de premsa on denuncia “la judici-
alització de la política que vivim a Catalunya des de la sentència de 
l’Estatut fins a l’aprovació del 155”.

POBRESA ZERO – JUSTÍCIA GLOBAL |  
‘CONTRA LA POBRESA I LES DESIGUALTATS, 
EXIGIM ELS NOSTRES DRETS!’ 
pobresazero.wordpress.com    /PobresaZeroCat

PRONUNCIAMENTS,  
MOBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

ACTIVITATS, 
INCIDÈNCIA PÚBLICA

El 17 d’octubre, Dia internacional per a l’erradicació de la 
pobresa, ens mobilitzem per sisè any consecutiu en el marc 
de la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global.

La campanya ‘Contra la pobresa i les desigualtats, exigim 
els nostres drets!’, parteix de la base que “l’erradicació de 
la pobresa i les desigualtats està estretament lligada amb la 
garantia dels drets fonamentals” i, per tant, se centra a  
reivindicar vuit drets fonamentals com a base “perquè es 
facin efectius tots els que reconeix el nostre ordenament 
jurídic”. Onze portaveus de la plataforma, entre els quals hi 
ha Sonia Fuertes i Teresa Crespo, llegeixen el manifest de 
la campanya, en un acte simbòlic realitzat a les portes de la 
seu del Síndic de Greuges de Catalunya.

DRETS SOCIALS FONAMENTALS
• Dret a l’alimentació 

• Dret a la salut 

• Dret a l’educació 

• Dret a l’habitatge 

• Dret al treball 

• Dret a uns ingressos mínims 

• Dret a la mobilitat 

• Dret a la participació

COMPROMÍS DEL SÍNDIC DE GREUGES

Pobresa Zero – Justícia Global està formada per més de 
3.200 entitats socials, de pau, drets humans i cooperació, 
agrupades en federacions o a títol individual, així com    
sindicats, col·legis professionals i universitats.

Els representants 
de Pobresa Zero 
– Justícia Global 
llegeixen el manifest 
de la campanya.

Pobresa Zero – 
Justícia Global 
exposant les seves 
demandes a Rafael 
Ribó, Síndic de 
Greuges de Catalunya.

“Si els drets no es defensen i s’enforteixen, 
la societat s’afebleix. Per això és 
imprescindible recordar que es poden 
reclamar davant la justícia i exigir als estats 
que promoguin, respectin i protegeixin els 
Drets Humans i la dignitat de les persones. 
Ara més que mai, la mobilització civil i la 
solidaritat global són essencials per 
construir una societat més justa.”

Després de la lectura del manifest, els representants de 
la plataforma es reuneixen amb Rafael Ribó, Síndic de 
Greuges de Catalunya, que mostra el seu “absolut suport i 
coincidència amb els objectius” de Pobresa Zero –Justícia 
Global. Així mateix, es compromet a estudiar i concretar 
en mesures precises les demandes plantejades i a “tras-
lladar-les als corresponents interlocutors dels poders 
públics” demanant resposta per poder-ne fer seguiment. 
També es mostra receptiu a seguir col·laborant amb la pla-
taforma entorn dels plantejaments de la campanya.

Durant l’acte es denuncia l’atropellament de drets i lliber-
tats que comporten les actuacions de l’Estat els dies ante-
riors, concretament amb l’empresonament de Jordi Cuixart 
(Òmnium Cultural) i Jordi Sánchez (ANC).

ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALS
El compte d’ECAS a Twitter (@ecasacciosocial) acaba el 2017 amb 
5.601 seguidors, cosa que representa un creixement d’un 24,5%, 
mantenint la tendència a l’alça dels anys anteriors (92 nous segui-
dors mensuals de mitjana). Es publiquen 644 tuits i s’obtenen un 
total de 587.000 impressions (nombre de vegades que s’ha 
mostrat en pantalla algun dels continguts d’ECAS). Pel que fa al 
Facebook, la pàgina de la federació suma 1.624 seguidors 
(un 10% més que l’any anterior, 12 nous ‘M’agrada’ mensuals de 
mitjana) i 59.517 impressions. Es publiquen 96 posts que obtenen 
1.255 interaccions.  



PRONUNCIAMENTS I CREACIÓ D’OPINIÓ
Al llarg del 2017 s’emeten un total de 13 notes de premsa,  
deu de les quals són d’incidència pública, dues com a plataforma  
Pobresa Zero – Justícia Global (amb participació directa 
d’ECAS en l’elaboració i el seguiment posterior). A més, es  
publiquen 27 articles d’opinió, 18 en premsa generalista  
(14 dels quals a El Periódico de Catalunya) i 9 al mitjà digital  
Social.cat, amb el qual es manté una col·laboració regular des 
de fa set anys. Teresa Crespo és qui exerceix de portaveu més 
sovint (11 articles), seguida de Sonia Fuertes (7); també signen 
articles en nom d’ECAS membres de la Junta Directiva (Anna 
Tomàs, Sira Vilardell), membres de les Comissions d’àmbit 
(Loli Rodríguez, Elena Sala, Meritxell Campmajó, Montserrat 
Feu, Núria Iturbe) i altres professionals vinculats a activitats 
d’ECAS  (Jordi Mir).

ECAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
La tasca de difusió de l’actualitat d’ECAS i el 
seu paper referent com a veu de l’acció social es 
reflecteix en les 207 aparicions en els mitjans de 
comunicació. Els que més ressò se’n fan són El 
Periódico de Catalunya en premsa, TV3 en televisió, 
SER Catalunya i RNE Ràdio 4 en ràdio i el portal 
Social.cat a internet. Per gènere periodístic, un 
76% de les aparicions corresponen a notícies, 
cròniques i reportatges, de les quals un 39% inclouen 
declaracions de portaveus de la federació.

Aparicions 
segons temàtica

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

Procés de renovació de la Junta DIrectiva de 
Taula d’entitats del Tercer Sector

Informe ‘Fam oculta, un obstacle en la igualtat 
d’oportunitats’

Renovació de càrrecs d’ECAS | Presidència, 
Junta Directiva i coordinació de Tarragona

Pobresa Zero - Justícia Global | Dia internacio-
nal per a l’erradicació de la pobresa

Execució penal, presó i estigma

Pobresa energètica

Renda Garantida de Ciutadania

Situació política a Catalunya

Programa Làbora

Altres (pressupostos, projecte Lliures, drets 
socials, acció comunitària, innovació, políti-
ques familiars, inserció sociolaboral, etc.)

Aparicions segons 
tipus de mitjà

Premsa

Online

Agències

Ràdio

Televisió

Corporatiu

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

organització
ECAS articula la seva tasca a través de diversos espais i grups de professionals de les entitats membres —co-
missions 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 membre, amb presència dels responsables de l’equip de gestió.

EQUIP 
TÈCNIC

Administració 
i Projectes
Irene Cañellas       
(gener - març) 

Mònica Rubio        
(abril - desembre) 
ecas@acciosocial.org

Agència de 
Comunicació Social

Direcció
Agnès Felis
afelis@acciosocial.org

Redacció
Mariona Picas
comunicacio@acciosocial.org

Gerència Jordi Gusi 
jgusi@acciosocial.org

ESPAIS 
DE TREBALL

ASSEMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA | COMISSIÓ PERMANENT (pàg. 22 i 23)

Acció               
comunitària

Reglament de 
Règim Intern

Governança

Renda Garantida 
de CIutadania

GRUPS 
DE TREBALL

Girona

Tarragona

COMISSIONS
TERRITORIALS

Acció comunitària

Governança

Migracions

Incidència pública

Participació 
interna

Capacitació i formació 
de les entitats

Inserció              
sociolaboral

Pobresa

Internacional i        
d’innovació social

Territorial

VOCALIES 

Famílies

Inserció          
sociolaboral

Migracions

Penitenciari i 
execució penal

VIH/SIDA i       
exclusió social

COMISSIONS
D’ÀMBIT

16%

12%

12%

11%

9%

9%

7%

7%

8%

4%

5%

188

63

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

159
178

154

316

210
207

7%
6%

9%

11%

26%

41%

També han donat suport a ECAS: Georgina Marín, 
Daniel Rubio i Àngel Torres.
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ÒRGANS DE GOVERN

JUNTA DIRECTIVA, VOCALIES
Representa, dirigeix i administra la federació. Està formada per entre 17 i 22 socis escollits per l’Assemblea que es 
renoven cada dos anys. S’estructura en vocalies i es reuneix de manera ordinària cada sis setmanes aproximadament, 
en sessions de dues hores de durada. La Comissió permanent, formada per un nombre reduït de membres de la Junta 
Directiva, fa seguiment i implementa les decisions preses per aquest òrgan. A continuació s’enumeren tots els membres 
que n’han format part al llarg de 2017, indicant el període en el cas que no ho hagin estat durant tot l’any (a l’Assemblea 
General Ordinària de l’octubre es va renovar la presidència i la Junta Directiva, pàg. 6).

GENER - OCTUBRE

Teresa Crespo
ASSOCIACIÓ VENTIJOL
Presidenta, Comissió permanent 
i Vocalia de Pobresa
Suplent: Carme Bosch

Amparo Porcel
INTRESS
Vicepresidenta, Comissió permanent 
i Vocalia de Comunicació 
i participació interna 
Suplent: Meritxell Draper

Sonia Fuertes
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Vicepresidenta de Relacions 
institucionals, Comissió permanent
Suplent: Toni Garin

Rosa Balaguer
CASAL DELS INFANTS
Secretària, Comissió permanent 
i Vocalia d’Incidència pública
Suplent: Agnès Pàmies 

Domènec Domènech
FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
Tresorer i Comissió permanent
Suplent: Pere Molins 

Xavier Puig
CEPS PROJECTES SOCIALS
Comissió permanent i Vocalia de 
Formació i capacitació de les entitats
Suplent: Eulàlia Gorga

Fran Viedma
SALESIANS SANT JORDI
Vocalia d’Inserció sociolaboral
Suplent: Paco Estellés

Francesc Xavier Rodríguez
VINCLE
Vocalia Territorial
Suplent: Judith Cobancho

Marta Cid
PLATAFORMA EDUCATIVA
Vocalia d’Internacionalització 
de l’acció social 
Suplent: Carles Martínez

Agustí Jorba
ACCIÓ CONTRA LA FAM
Suplent: Natàlia Anguera

Anna Monells
INTERMÈDIA (juny – octubre)
Suplent: Sonia Moragrega 

Anna Tomàs
FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
Suplent: Lluís Pérez

Carme Méndez
FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO
Suplent: Soledad Soto

Elisenda Xifre
SUARA COOPERATIVA
Suplent: M. Victòria Galván

Felisa Pérez
ASSOCIACIÓ BENESTAR 
I DESENVOLUPAMENT
Suplent: Núria Salas 

Ferran Busquets
ARRELS FUNDACIÓ
Suplents: Marta Olaria 

Fina Rubio
FUNDACIÓ SURT
Suplent: Sira Vilardell

Jordi Picas
INTERMÈDIA (gener – juny)
Suplent: Sonia Moragrega

Llorenç González
INICIATIVES SOLIDÀRIES
Suplents: Guillem Correa 

Manuel Lecha
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS
Suplent: Joan Uribe 

Mijail Acosta
FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
Suplent: Elena López

Montse Tohà
FUNDACIÓ IReS
Suplent: Natàlia Valenzuela 

Raúl Martínez
CEPAIM
Suplent: Atabbe Mane

ASSEMBLEA GENERAL
En formen part totes les entitats membre d’ECAS i celebra dues reunions anuals ordinàries, als mesos d’abril i 
d’octubre.

OCTUBRE - DESEMBRE

Sonia Fuertes
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Presidenta, Comissió permanent
Suplent: Toni Garin

Amparo Porcel
INTRESS
Vicepresidenta, Comissió 
permanent 
Suplent: Meritxell Draper

Rosa Balaguer
CASAL DELS INFANTS
Vicepresidenta, Comissió 
permanent i Vocalia d’Incidència 
pública
Suplent: Agnès Pàmies 

Xavier Puig
CEPS PROJECTES SOCIALS
Vicepresident, Comissió 
permanent, Vocalia de Formació i 
capacitació de les entitats
Suplent: Eulàlia Gorga

Marta Cid
PLATAFORMA EDUCATIVA
Secretària, Comissió permanent i 
Vocalia Internacional i d’innovació 
social 
Suplent: Carles Martínez

Elisenda Xifre
SUARA COOPERATIVA
Tresorera, Comissió permanent
Suplent: M. Victòria Galván

Ferran Busquets
ARRELS FUNDACIÓ
Comissió permanent
Suplents: Bea Fernández 

Sira Vilardell
FUNDACIÓ SURT
Comissió permanent
Suplent: Gemma Altell

Anna Tomàs
FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
Vocalia d’Acció comunitària 
Suplent: Lluís Pérez

Carme Méndez
FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO
Vocalia de Migració
Suplent: Soledad Soto

Domènec Domènech
FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
Vocalia de Participació interna 
Suplent: Pere Molins 

Esther Sancho
FEMAREC
Vocalia d’Inserció Sociolaboral
Suplent: Amèlia Clara

Francesc Xavier Rodríguez
VINCLE
Vocalia Territorial
Suplent: Judith Cobancho

Mijail Acosta
FUNDACIÓ ACOLLIDA I 
ESPERANÇA
Vocalia de Governança
Suplent: Elena López

Raúl Martínez
CEPAIM
Vocalia de Migració 
Suplent: Atabbe Mane

Teresa Crespo
ASSOCIACIÓ VENTIJOL
Vocalia de Pobresa
Suplent: Carme Bosch

Jesús Ruiz
CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS
Suplent: Roger Fe

Llorenç González
INICIATIVES SOLIDÀRIES
Suplents: Astrid Domènech 

Manuel Lecha
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS 
SOCIALS
Suplent: Salvador Maneu 

Montse Tohà
FUNDACIÓ IReS
Suplent: Natàlia Valenzuela

Natàlia Anguera
ACCIÓ CONTRA LA FAM
Suplent: Agustí Jorba

Sonia Moragrega
INTERMÈDIA
Suplent: Encarna Serrano

COMISSIONS D’ÀMBIT

> FAMÍLIES

Loli Rodríguez (Fundació Idea, coordinadora), Albert Trepat (Salesians Sant 
Jordi), Àngels Martínez de Castilla (Associació Salut i Família), Anna Suñer 
(Fundació Resilis), Enric Lupión (Associació In Via), Esther Adrover 
(Fundació Gentis), Esther Gil (Fundació IReS), Eulàlia Gorga (CEPS Projectes 
Socials), Lita Álvarez (Fundació Quatre Vents), Lourdes Òdena (REIR), 
Nausica Castelló (ABD), Patricia Ortuño (Associació In Via), 
Tirsit Montserrat (Fundació Maria Raventós).

> INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Fran Viedma (Salesians Sant Jordi, coordinador), Anna Nouguet (Fundació 
Oscobe), Begoña Guasch (El Llindar), Beth Hinojosa (Fundació Comtal), 
Carles Martínez (Fundació Gentis), Cristina Sanclemente (Fundació Àmbit 
Prevenció), David Gallemí (Escola Pia de Catalunya), Desirée García (Càritas 
Barcelona), Dolors Busquets (Fundació Adsis), Elena Alvarez (Cepaim), 
Elena López (Fundació Acollida i Esperança), Elena Sala (ABD), Elisabet 
Viles (Càritas Barcelona), Elisabeth Hinojosa (Fundació Comtal), Elisenda 
Mora (Fundació Àuria), Ester Pérez (Associació Alba), Esther Adrover 
(Fundació Gentis), Esther Roch (Fundació Marianao), Esther Sancho 
(Femarec), Ferran Rodríguez (Fundació Eveho), Glòria Antón (Iniciatives 
Solidàries), Idoia Oca (Xarxa Gedi), Imma Corral (Insercoop), Joan F. Jérez 
(Associació Estel Tàpia), José Alonso (Fundació Èxit), José Roldán 
(Casal dels Infants), Laura Arnal (Joves per a la Igualtat i la Solidaritat), 
Laura Campo (Fundació Àmbit Prevenció), Laura Cruz (Fundació Marianao), 
Laura Roizarena (Fundació Els Tres Turons), Marc Carbonell (Suara), 
Maribel Flores (Fundació Gentis), Marina Peyró (Fundació Germina), Marta 
Galligó (Fundació Comtal), Natàlia Anguera (Acció Contra la Fam), Nati 
Gordo (Associació In Via), Neus Palós (AcidH), Núria Navarro (Salesians 
Sant Jordi), Núria Salas (ABD), Roser Viladrich (Fundació Mercè 
Fontanilles), Sandra Tatay (Fundació Salut i Comunitat), Sergi Pascual 
Fundació (Fundació Intermèdia), Soledad Soto (Fundació Secretariat  
Gitano), Violeta Pérez (Fundació Privada d’Higiene Mental Les Corts),  
Xavier Villarejo (Fundació Ared), Yolanda Rey (Probens).

> MIGRACIONS
Montserrat Feu (Associació Atlàntida, coordinadora), Aitana Sanz (Eica Casc 
Antic), Albert Parés (Associació Noves Vies), Elisabet Moreras 
(Fundació Servei Solidari), Ester Ramos (Fundació Servei Solidari), Ferran 
Rofin (Fundació Comtal), Isabel López (Fundació La Salut Alta), Ismael 
Clavero (ABD), Laura Guijarro (ACCEM), Matilde Gómez (Associació Salut i 
Família), Mercè Garet (Punt de Referència), Raúl Martínez (Cepaim), Rosa 
M. Martín (Fundació Akwaba), Saray Bazaga (Fundació Surt), Sergi Gaber-
net (Sinergia Social).

> PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL
Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat, coordinadora), Ester Pérez (As-
sociació Alba), Gemma Font (Associació Cedre), Isabel Alonso (Associació 
Lligam), Laia Plana (Suara), Meritxell Campmajó (Intress), Montse 

MEMBRES DELS 
ESPAIS DE TREBALL



> GOVERNANÇA
Mijail Acosta (Fundació Acollida i Esperança, coordinador), Amparo Porcel 
(Intress), Anna Nouguet (Fundació Oscobe), Domènec Domènech (Fundació 
Mercè Fontanilles), Llorenç González (Iniciatives Solidàries), Rosa Balaguer 
(Casal dels Infants), Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat), Teresa 
Crespo (Associació Ventijol), Xavier Puig (CEPS Projectes Solidaris).

> REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Amparo Porcel (Intress, coordinadora), Domènec Domènech (Fundació 
Mercè Fontanilles), Mijail Acosta (Fundació Acollida i Esperança), Teresa 
Crespo (Associació Ventijol).

> RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
Teresa Crespo (Associació Ventijol, coordinadora), Beth Hinojosa 
(Fundació Comtal), Carme Ferreiro (Càritas Barcelona), Cristina 
Sanclemente (Fundació Àmbit de Prevenció), David Monllau (Fundació 
Comtal), Elisenda Mora (Fundació Privada Àuria), Esther Fernández 
(Fundació Ared), Esther Sancho (Femarec), Idoia Oca (Xarxa Gedi), Inma 
Corral (Insercoop), Ivan López (Fundació IReS), Juan Manuel Martín (Casal 
dels Infants), Marta García (Fundació Els Tres Turons), Mercè Garet (Punt de 
Referència), Mireia Hernando (Fundació IReS), Natàlia Mendez (Arrels Sant 
Ignasi), Núria Argilaga (Femarec), Núria Campañà (Càritas 
Barcelona), Laura Terradas (Punt de Referència), Rosa Balaguer (Casal dels 
Infants), Sergi Pascual (Fundació Intermèdia), Susana García (Casal dels 
Infants), Xavier Orteu (Insercoop), Xavier Puig (CEPS Projectes 
Socials), Xavier Villarejo (Fundació Ared), Xavier Gallofré (Xarxa Gedi).

VOCALIES  

> INCIDÈNCIA PÚBLICA
Rosa Balaguer (Casal dels Infants, vocal), Jesús Ruiz (Centre d’acollida 
Assís), Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat).

> INTERNACIONAL I D’INNOVACIÓ SOCIAL
Marta Cid (Plataforma Educativa, vocal), Montse Ros (Probens), Irene 
Kopetz (Plataforma Educativa), Nerea Couselo (Insercoop), Rita Grané 
(Punt de Referència).

> POBRESA
Teresa Crespo (Associació Ventijol, vocal), Carla Alsina (Fundació Surt), 
Ferran Busquets (Arrels Fundació), Jordi Foix (Fundació Els Tres Turons), 
Mercè Darnell (Càritas Barcelona), Paco Gea (Obra Social Sant Joan de 
Déu), Rosa Balaguer (Casal dels Infants), Sira Vilardell (Fundació Surt).

Pla d’Actuació per a l’Ocupació (Barcelona Activa i Ajuntament de Barcelona)
Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat)

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

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

Taula de Ciutadania i Immigració
Montserrat Feu (Associació Atlàntida)

Taula municipal contra la Feminització de la Pobresa 
(Ajuntament de Barcelona)
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

Taula per la Democràcia
Jordi Gusi (ECAS) i Agnès Felis (Agència de Comunicació Social d’ECAS) 

Taula tècnica per a l’elaboració de l’Estratègia Integral per a l’Abordatge 
del Sensellarisme a Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
Ferran Busquets (Arrels Fundació)

Xarxa d’Atenció Integral per a Persones Sensesostre de Tarragona
Jordi Collado (ECAS Tarragona)

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

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat), vicepresidenta
 Participació d’ECAS en tres grups de treball:
 Evolució cap a un model més comunitari: Amparo Porcel 
 (Intress); Habitatge i pobresa energètica: Francesc X. 
 Rodríguez (Vincle), Lluís Puigdemont (SER.GI); Inserció 
 sociolaboral: Xavier  Villarejo (Fundació Ared), Esther Sancho  
 (Femarec), José Roldan (Casal dels Infants).

Altres espais de participació a través de la Taula:
Consell General de Serveis Socials (Generalitat de Catalunya)
Teresa Crespo (Associació Ventijol), plenari, i Guillem Correa (Iniciatives 
Solidàries), taula funcional
Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
Lluis Gómez (Intress) 
Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT)
Marta Cid (Plataforma Educativa)
Consells Territorials d’Habitatge (Generalitat de Catalunya)
Joan Trujillo (Fundació SER.GI) i Marta Cid (Plataforma Educativa)

XARXES I ALIANCES EXTERNES
Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

Àmbit participat d’Economia Social i Solidària de Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona)
Maribel Flores (Fundació Gentis) i Carles Fajardo (Fundació Gentis)
 Participació d’ECAS en un grup de treball: 
 Cities: Sandra Tatay (Fundació Salut i Comunitat)

Charter per la Diversitat
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

Consell Assessor de Contractació Públic-Privat (Ajuntament de Barcelona)
Sonia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat)

Consell Assessor pel Suport Municipal d’Inclusió (Ajuntament de Barcelona)
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

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

Consell de Ciutat (Ajuntament de Barcelona)
Teresa Crespo (Associació Ventijol)

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

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

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

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

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

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
 Participació d’ECAS en una comissió: 
 Sectorial d’Acció Social: Xavier Puig (CEPS Projectes Socials)
 Participació d’ECAS en un grup de treball: 
 Model de  col·laboració público-social: Olga Castro (Intress),  
 Xavier Villarejo (Fundació Ared), Esther Fernández (Fundació Ared) 

Zahonero (Fundació Autònoma Solidària), Natalia Valenzuela (Fundació 
IReS), Núria Iturbe (Intress), Raquel Casanovas (Fundació Marianao), Sara 
Martínez (Fundació Autònoma Solidària), Sergi Fortià (Suara).

> VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL
Mijail Acosta (Fundació Acollida i Esperança, coordinador), Alberto Capitan 
(Actua Vallès), Aldana Menéndez (ABD), Anna Rafel (Associació Anti-Sida de 
Lleida), Araceli Ontón (Creu Roja Tarragona), Cora Mazo (Càritas 
Terrassa), Esther Artigas (Actua Vallès), Esther Bellido (Associació Anti-Sida 
de Lleida), Gemma Juventench (Centre sociosanitari Mare de Déu de la 
Salut Terrades), Joan Pasquina (Casa d’Acollida Cal Salvador), Jordi Autet 
(Fundació Mercè Fontanilles), Josep M Lluch (Fundació Acollida i Esperança), 
Laia Pérez (Càritas Terrassa), Llum Polo (Fundació Àmbit Prevenció), 
Maribel Muñoz (Llar de Pau), Paloma Aragüe (Centre sociosanitari Mare de 
Déu de la Salut Terrades), Patricia Jiménez (Creu Roja Tarragona), Roger 
Rius (Actua Vallès), Sergi Blanco (Fundació Àmbit Prevenció), Tina Moreno 
(Actua Vallès), Xus Iglesias (Associació Anti-Sida de Lleida).

COMISSIONS TERRITORIALS

> GIRONA
Diego Busciglio (Fundació Cepaim, coordinador), Francesc X. Rodríguez 
(Associació Vincle), Albert Rosa (Fundació Plataforma Educativa), Anna 
Nouguet (Fundació Oscobe), Ferran López (Casal dels Infants), Jesús M. 
Vergara (Salesians Sant Jordi), Laura Martínez (Fundació Acollida i Espe-
rança), Lluís Puigdemont (Fundació SER.GI), Sergi Pascual (Fundació IReS i 
Fundació Intermèdia).

> TARRAGONA
Vivian Cano (Cerc@ SCCL i Fundació Casal l’Amic, coordinadora), Albert 
Roig (Casa de Joves i Actua), Joan Josep Izquierdo (Fundació En Xarxa), 
Lluís F. Suárez (CEPS Projectes Socials), Maite Fortuny (Fundació 
Intermèdia), Marina Claverías (Associació Quilòmetre Zero), Marta Álvarez 
(Fundació Salut i Comunitat), Mercè Alamon (Fundació Casal l’Amic), 
Meritxell Solans (Intress), Sònia Alfonso (Vincle).

GRUPS DE TREBALL

> ACCIÓ COMUNITÀRIA
Anna Tomás (Fundació Els Tres Turons, coordinadora), Alba García 
(Fundació Maria Raventós), Amparo Porcel (Intress), Esther Adrover 
(Fundació Gentis), Esther Subías (Colectic), Hèctor Sió (Fundació Privada 
Centre d’Higiene Mental Les Corts), Iván López (Fundació IReS), Javier Prieto 
(Sant Joan de Déu Serveis Socials), Jordi Manyosa (Fundació Comtal),  
Leandro Weller (Associació Prohabitatge), Leonardo Márquez (Fundació 
IReS), Marta García (Fundació Els Tres Turons), Mercedes Cuenca (Cepaim), 
Meritxell Campmajó (Intress), Miguel Ángel Román (Fundació Secretariat 
Gitano), Mireia Hernando (Fundació IReS), Mónica Barnola (Fundació Surt), 
Natalia Sin (Fundació SER.GI), Rosa Balaguer (Casal dels Infants), Amadou 
Bocar Sam Daff (Cepaim), Sergi Bota (Suara), Silvia García (Associació 
Prohabitatge), Xavier Dachs (Suara).

(vegeu també pàg. 22 i 23 per a les unipersonals)



informe econòmic

TOTAL INGRESSOS

Quotes socis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Diplocat
Làbora
Donacions
Prestació de serveis

SUPERÀVIT (Romanent)

381.928,64

63.569,56
108.310,00

10.000,00
26.000,00

649,45
135.688,76

2.500,00
35.210,87

25.083,03

DESPESES

TOTAL DESPESES

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

1.327.445,47

234.926,43

7.379,12

227.547,31

1.092.519,04

1.092.519,04

PASSIU

PATRIMONI NET

Fons propis

Excedents exercicis anteriors
Excedents exercici

Subvencions rebudes

PASSIU CORRENT

Creditors comercials i altres deutes 
a pagar

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

ACTIU

ACTIU CORRENT

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

Usuaris i deutors per vendes
i prestació de serveis

Altres crèdits amb les
administracions públiques

Efectiu i altres actius 
líquids equivalents

Tresoreria

INGRESSOS 

356.845,61

144.981,58
19.025,33
47.169,53
14.118,32
11.099,21
10.571,16

1.132,46
5.911,64

218,57
5.000,01

97.617,80

307.892,20

186.082,20

160.999,17
25.083,03

121.810,00

1.019.553,27

1.019.553,27

46.800,48
5.243,15

967.509,64

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS              
I FAMÍLIES

• Direcció General de Protecció Social | Conveni biennal 
dotat amb 85.000 euros destinats a projectes d’ECAS en la 
lluita contra la pobresa i les desigualtats, i la promoció d’ali-
ances público-privades (entre entitats, amb l’administració i 
en l’àmbit internacional).
• Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària | Conveni 
biennal dotat amb 23.310 euros destinats al projecte ‘Lliures 
de pobresa, d’exclusió i desigualtats’.
• Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència | 
Acord de prestació de serveis per a la realització d’un in-
forme sobre el dispositiu d’atenció a Menors estrangers no 
acompanyats (MENA) en procés de determinació de la mino-
ria d’edat, amb un import de 8.712 euros.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Àrea de Drets Socials | Subvenció de 10.000 euros per a 
l’organització de la jornada ‘Rendes, Ciutat i Tercer Sector’.
• Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Soli-
dària i Consum | Conveni biennal dotat de 27.000 euros per 
al projecte ‘Comunita’t, Acció comunitària, tercer sector i 
ciutat’ amb la finalitat d’impulsar l’acció comunitària com a 
forma d’intervenció social entre les entitats d’acció social.
• Participació i Associacionisme | Subvenció de 2.500 eu-
ros per a l’enfortiment i l’apoderament dels professionals 
que participen en la vida associativa de la federació, l’en-
fortiment i la millora de la comunicació i del coneixement 
interns.

ACORDS, CONVENIS
I COL.LABORACIONS

TOTAL ACTIU TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU1.327.445,47 1.327.445,47

• Institut Municipal de Serveis Socials | Conveni per a la re-
alització del Programa Làbora, dotat amb 38.000 euros per al 
suport tècnic a les federacions impulsores, una part del qual 
es destina a ECAS.

Signatura del Conveni de 
col·laboració entre 
l’Institut Municipal de 
Serveis Socials (IMSS) 
i Barcelona Activa per 
enfortir el Programa 
Làbora.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

• Atenció a les persones | Conveni anual dotat amb 10.000 eu-
ros per a la promoció d’aliances público-privades entre el món 
local, el sector empresarial i el tercer sector social. També 
inclou l’actualització de la guia Aliances locals per a municipis 
inclusius i la realització de tallers.

DIPLOCAT

• Subvenció dotada amb 649,45 euros per a la cobertura dels 
desplaçaments institucionals fets en el marc de la participació 
a l’European Social Action Network (ESAN) i a la Social Plat-
form de la Comissió Europea.

FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”

• Acord de prestació de serveis per la formació sobre estigma 
penitenciari amb un import de 3.000 euros.



entitats associades

ACCEM
Atenció i acollida de refugiats i immi-
grants; promoció de la inserció de totes 
les persones i de la igualtat dels seus 
drets i deures. 
www.accem.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Associació ALBA
Ajut a la drogodependència i sensibilització 
sobre drogues i el VIH; promoció de la dona 
i prevenció de la SIDA a Burkina Faso.   
www.aalba.org

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

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

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

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

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

Associació Recollim
Programes d’inserció sociolaboral i 
programes mediambientals per promou-
re la inclusió social i laboral de persones 
en situació d’exclusió social, la gestió de 
residus i la sostenibilitat mediambiental. 
www.recollim.org

ACIDH 
Millora de la qualitat de vida de les perso-
nes amb intel·ligència límit mitjançant una 
atenció integral.
 www.acidh.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.

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

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

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

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

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

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

Colectic
Formació, programes socioeducatius, 
inserció sociolaboral, treball comunitari, 
participació i tecnologia social.
www.colectic.coop

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

DiomCoop
Serveis d’acollida, inserció sociolaboral i 
acompanyament a persones immigrades 
en situació de vulnerabilitat, i sensi-
bilització de la població vers la venda 
ambulant no autoritzada i el col·lectiu que 
la compon.
www.diomcoop.org

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

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

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

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

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

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

Fundació Ared
Promoció de l’accés a la plena ciutadania 
de persones en situació de risc d’exclusió 
social: autonomia, formació i acompanya-
ment. www.fundacioared.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

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

Fundació ACIS
Atenció socioeducativa a alumnat amb risc 
d’exclusió social. Serveis d’orientació formativa, 
formació professional i orientació laboral per a 
joves sense l’ESO; i activitats de lleure per a per-
sones adultes amb problemes de salut mental.
www.acisjovesiadults.cat

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

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

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

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

Associació Lligam
Inserció social de dones, promoció de 
l’autonomia, sensibilització a la ciutadania 
i col·laboració amb universitats.
lligamdona.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

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

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

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

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

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, 
rehabilitació i integració social i laboral.
www.els3turons.org

Fundació En Xarxa 
Acompanyament de persones en els seus 
processos de creixement i treball amb 
alegria 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

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

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


Fundació Utopia, FPE
Creativitat i innovació com a eix de des-
envolupament i reducció de la pobresa; 
intercanvi i sociabilització de bones 
pràctiques. 
www.plataformaeducativa.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 
a la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania.
impulsem.blogspot.com.es

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

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

Fundació La Vinya d’Acció Social
Acollida, atenció i acompanyament de 
persones en situació de risc social, prefe-
rentment a l’Hospitalet de Llobregat.
www.fundaciolavinya.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundació Privada Àuria 
Inserció sociolaboral, serveis residenci-
als, autonomia i suport a persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o trastorn 
mental.
www.auriagrup.cat

Suara Cooperativa
Atenció a les persones mitjançant un 
model cooperatiu  basat en una gestió 
democràtica, propera i socialment res-
ponsable.
www.suara.coop

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

Fundació Pere Tarrés – Àrea d’inserció 
sociolaboral 
Promoció de la persona des de l’educació, la 
formació i, en el cas de l’àrea d’Inserció soci-
olaboral, millora de l’ocupabilitat, l’orientació 
i l’acompanyament al mercat de treball.
www.peretarres.org

ProHabitage
Desenvolupament del dret a l’habitatge 
digne i adequat, inserció social, igualtat 
d’oportunitats i mesures de suport per 
prevenir l’exclusió residencial.
www.prohabitatge.org

Sant Pere Claver Fundació Serveis Socials
Atenció integral de persones amb pro-
blemes de salut mental i/o discapacitats 
intel·lectuals; de joves, adults, famílies, 
immigrants i sense llar.
www.spcsocial.org

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

Fundació Futur
Programa i servei d’orientació i inserció 
sociolaboral de persones derivades de 
l’entorn penitenciari i usuaris de serveis 
socials municipals o d’entitats sense 
ànim de lucre.
www.futur.cat

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

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

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

Fundació 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 
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