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Pla Operatiu 2014 | proposta
1)

Aportacions de l’Assemblea General Ordinària Juliol 2012

En el marc de l’Assemblea General Ordinària celebrada al Juliol del 2012, es van formular un conjunt de reflexions
sobre quin roll havia de desenvolupar ECAS els propers anys en un marc de crisi i canvi de model com el que
estàvem vivint. Fruit de la reflexió estratègica realitzada es va concloure una sèrie de reptes i oportunitats que
planteja el nou marc social i al que ens em d’adreçar. Són els següents:
Reptes:
- Ajudar les entitats a superar la situació de crisi, amb reflexió estratègica, posicionament davant polítiques,
foment de sinèrgies, aliances, mesures pràctiques.
- Harmonitzar la diversitat interna, creant un discurs comú, combinat amb serveis que reforcin les entitats.
- Mantenir una metodologia participativa amb les entitats, i que sigui més eficient.
- Rendibilitzar el treball productiu de comissions i grups, orientat a productes aplicables i d’impacte.
- Guanyar capacitat com a federació, sense restar recursos a les entitats.
- Superar la contradicció discurs-praxi en temes de gènere.
- Trobar l’equilibri entre Acció – Reflexió – Incidència política.
Oportunitats:
- Liderar un canvi de model que faciliti l’adaptació de les entitats a una nova època de l’acció social i el Tercer
Sector.
- Recuperar fortalesa de la base social i la complicitat ciutadana. (fer-se entendre).
- Impulsar una nova interlocució amb l’Administració, exigint corresponsabilitat.
- Combinar la denúncia de les perversions del sistema, amb propostes constructives.
- Ser (ECAS) un factor d’eficiència econòmica per a les entitats.
- Obrir les metodologies i formes de intervenció per als “nous pobres”. L’acció social beneficia tothom.
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Concretant camins:
- Crear un discurs comú molt potent per guanyar representativitat i incidència.
- Assolir més complicitat a la societat, que ECAS evoqui una causa clara i adhesió social i personal.
- Compartir informació rellevant per fer diagnòstic comú i desenvolupar estratègies de grup. Demostrar
efectivitat acció social i ROI.
- Ajudar a la viabilitat, i adaptació a noves circumstàncies.

El pla que teniu a mans té en compte aquest conjunt de reptes, oportunitats i concreció de camins
entenent allò que ja hem fet el 2013 i tot allò que encara ens queda per fer.
2) Reflexions de la presidència 2013-2015
Per altre banda cal tenir en compte les reflexions de la ja Junta Directiva en el marc de la seva reelecció per al
període 2013-2015. Aquets es resumeixen en el següents apartats:
Reafirmar i millorar l’aplicació dels eixos estratègics:
A. UTILITAT. Crear l’espai on cercar i oferir alternatives que beneficiïn els associats, amb uns objectius
operacionals com és millorar les capacitats dels/les professionals de l’acció social i en especial dels associats
tot oferint: Capacitació per mitjà de programes com Alia’t, Reinventa’t, l’obertura a altres països, ò l’Agència
de comunicació pròpia.
B. REPRESENTATIVITAT. Representar significativament el camp de l’acció social a Catalunya. Amb objectius
operacionals com és reflexionar sobre la consolidació i articulació del tercer sector social, la participació en
diferents xarxes, i l’enfortiment de les entitats d’ECAS.
C. INCIDÈNCIA POLÍTICA. Esdevenir interlocutor per a la societat i l’administració en el camp de l’acció
social. Amb objectius operacionals com liderar el treball de lluita contra la pobresa, defensar els drets de la
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ciutadania, mantenir una agenda política, potenciar el discurs de Ddipas, fer evident el nostre discurs fruit
del treball intern de les nostres entitats.
Impulsar dos eixos principals:
A) Donar suport a les entitats per a la seva subsistència i desenvolupament de la seva funció.
B) Crear pensament i discurs sobre l’estat del benestar, els drets de la ciutadania la pobresa, l’acció social i els
serveis socials.
Objectius específics 2013-2015:
1.- Crear espais de reflexió i d’intercanvi entre els membres de la junta
2.- Fer un seguiment periòdic de les línies estratègiques
3.- Actuar d’acord amb els interessos dels nostres socis
4.- Potenciar la divulgació del nostre discurs
5.- Treballar per la igualtat d’home i dones mitjançant la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
(DDIPAS)
6.- Millorar l’articulació interna de totes les iniciatives i activitats que es porten a terme a ECAS
7.- Creació d’uns grups de treball interns per millorar la comunicació interna de l’entitat i per avaluar l’impacte de
les nostres actuacions.
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Organigrama ECAS:
Moltes vegades ens preguntem com estem organitzats a nivell
federatiu. En aquest sentit, us fem a mans informació de l’estructura
d’ECAS a efectes d’entendre el seu treball:

Comissions d'Àmbit

Comissions
Territorials

Tarragona
Penitenciari i execució
penal

Junta Directiva

Girona

GERÈNCIA
Jordi Gusi
AGÈNCIA
DE COMUNICACIÓ
SOCIAL
Direcció: Agnès Felis

Famílies

Vocalies de Junta
Directiva
ADMINISTRACIÓ I
PROJECTES

Redacció: Georgina
Marín

VIH/SIDA i exclusió
social
Capacitació

Irene Cañellas

Internacionalització
de l'acció social
Migracions
Gènere / DDiPAS

6 Vocalies de junta directiva
Lideratge de temes clau per part de
membres de l’òrgan de govern

Pobresa
Inserció Sociolaboral
Articulació del Tercer
Sector

5 Comissions d’àmbit
Lideratge de temes per àmbit concret per part de les
entitats organitzades per comissions

Incidència

2 Comissions territorials
Lideratge de temes d’interès local per part d’entitats
organitzades en el territori
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Composició de la Junta Directiva:
Presidència

R|

Teresa Crespo

Vicepresidència

R|
R|

Xavier Puig (Ceps Projectes Socials)
Sònia Fuertes de Fundació Salut i Comunitat

Secretària

R|

Rosa Balaguer de Casal dels Infants per a l’acció social als barris

Tresorer

R|

Domènec Domènech de Fundació Mercè Fontanilles

1 | Vocalia de Capacitació

R|

Llorenç González d’Associació Iniciatives Solidàries

2 | Vocalia de Pobresa

R|

Teresa Crespo d’Associació Ventijol

3 | Vocalia d’Articulació del Tercer Sector

R|

Sònia Fuertes de Fundació Salut i Comunitat

4 | Vocalia Gènere – DDiPAS

R|

Fina Rubio de Fundació Surt

5| Vocalia internacionalització
de l’acció social

R|

6| Vocalia d’Incidència

R|

Altres membres de la Junta Directiva:

Josep Vidal de Fundació Plataforma Educativa
Rosa Balaguer de Casal dels Infants per a l’acció social als barris

Amparo Porcel (Intress)
Carme Méndez (Fundació Secretariat Gitano)
Fran Viedma (Salesians St. Jordi)
Felisa Pérez (Associació Benestar i Desenvolupament)
Ferran Busquets (Arrels Fundació)
Francesc Xavier Rodríguez (Vincle)
Gema Sánchez (Accem)
Joan Josep Izquierdo (Fundació en Xarxa)
Jordi Picas (Suara)
Lluís Perez (Fundació Tres Turons)
Manuel Lecha (Sant Joan de Déu)
Montse Tohà (Fundació IReS)
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Consideracions prèvies
A fi i efecte de poder entendre bé el nou Pla Operatiu d’ECAS 2014 us fem a mans una llegenda que us ajudi a
identificar millor responsables i línies de finançament. A més, aquest any em apostat per un canvi d’estructura,
orientant-ho als nostres objectius estratègics com són, la Utilitat, la Representativitat i la Incidència. Tota
l’activitat d’ECAS i de les seves comissions, vocalies i grups de treball estan sota aquests grans objectius.
Igualment trobareu en annexos el pla operatiu per comissions com fèiem tradicionalment.

SIGLES:
REFERENTS (Ref.):
- P: Presidència
- V: Vicepresidència
- G: Gerència
- VC: Vocalia de Capacitació
- VP: Vocalia de Pobresa
- VATS: Vocalia d’Articulació del Tercer Sector
- VI: Vocalia d’Incidència
- VG: Vocalia Gènere - DDiPAS
- VINT: Vocalia internacionalització
- ACS: Agència de comunicació Social
- CM: Comissió de les migracions
- CISL: Comissió d’inserció sociolaboral
- CF: Comissió de famílies
- CP: Comissió d’àmbit penitenciari
- CVIH: Comissió de recursos residencials, vih/sida i
exclusió social
- CT: Comissió territorial de Tarragona
- GRMI: Grup Adhoc renda mínima d’inserció

FINANÇAMENT:
- O: Ordinari
- E: Extraordinari:
1. Conveni Diputació BCN
2. Conveni Acció cívica i comunitària
3. Conveni DBSiF – ICASS
4. Conveni la Caixa
5. Subvenció DBSiF – DG Immigració
6. Subvenció BSiF_ICD
7. Subvenció Diputació Bcn – Igualtat
8. Subvenció Ajuntament Bcn – Igualtat,
Immigració i Participació i associacionisme
9. FSE
- A: Aliè
TRIMESTRE (Trim.):
- 1T: 1t trimestre
- 2T: 2n trimestre
- 3T: 3r trimestre
- 4T: 4t trimestre
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Actuacions segons línies estratègiques:
A. UTILITAT – Esdevenir l’espai on cercar i oferir alternatives que beneficiïn els associats

A.1. Vocalia Capacitació
Acció de treball:

Resultats esperats:

Sigles:

A.1.1. En col·laboració amb la Confederació
donar suport a les entitats de menys de 50
treballadors per a que puguin beneficiar-se
dels fons de la Fundació Tripartita

A.1.1. Les entitats de menys de 50 treballadors es beneficien de
les ajudes de la Tripartita.

Ref: VC
Fin: O
Trim: 2T

A.1.2. Capacitar a professionals de l’àmbit
dels serveis socials de les comarques de
Tarragona en clàusules socials

A.1.2.1. Les entitats tarragonines es beneficien de la introducció
de clàusules socials en la contractació pública de la seva
demarcació

Ref: CT
Fin: O
Trim: 1T,2T3T i
4T

A.1.3. Organitzar una Jornada d’innovació
social aplicada (seguiment Alterfinance)

Les entitats apliquen innovacions en el camp de les finances
/aïllament/habitatge per usuaris/es.
Caldrà dur les següents accions d’acompanyament:
A.1.3.1. Fer unes sessions internes per a definir el projecte

Ref: VC
Fin: O
Trim

A.1.3.2. Organitzar un taller amb entitats i organitzacions que
treballen aquest model. Amb metodologia Consensus
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A.1.3.3. Fer un pla pilot d’accions a emprendre.

A.1.4. Organitzar una sessió formativa sobre
prestació ciutadana universal a Tarragona

A.1.4.1. Taller on les entitats de Tarragona aprofundeixen en el
coneixement de la iniciativa de la renda mínima garantida.

Ref: CT
Fin: O
Trim

A.1.5. Organitzar una xerrada sobre el rol
d’ECAS en la construcció del tercer sector en
els darrers anys amb una mirada cap al
futur del sector a Tarragona

A.1.5.1. Entitats socials de Tarragona i estudiants de la càtedra
d’inclusió social de la URV aprofundeixen conjuntament en el rol
del segon nivell.

Ref: CT
Fin: O
Trim

A.1.6. Organitzar unes jornades de
presentació de la xarxa SSVA de VIH (servei
suport a la vida autònoma) als agents
socials.

A.5.6.1. Els professionals derivadors/ prescriptors coneixen la
xarxa i en fan ús.

Ref: CVIH
Fin: A
Trim: 3T i 4T

A.1.7. Organitzar un taller formatiu específic
d’emprenedoria social per a entitats
d’inserció sociolaboral

A.1.7.1. Les entitats d’inserció sociolaboral que necessiten
esdevenir o crear una empresa social, reben formació sòlida per a
posar els seus projectes en marxa.

Ref: CISL
Fin: O
Trim: 2T, 3T i 4T

A.1.8.- Organitzar 2 sessions sobre àmbit
penitenciari

A.1.8.1. Els professionals han millorat les seves habilitats
tècniques en intervenció amb persones recluses.

Ref: CP
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

A.2. Programes i projectes específics per atendre les necessitats emergents de les entitats
Acció de treball:

Resultats esperats

Sigles:
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A.2. 1. REINVENTA’T programa de
reinvenció de les entitats socials

Hem aconseguit que 9 entitats estiguin aplicant un Pla de
Reinvenció.

Ref: VC
Fin: E
Trim: 1T

Accions que acompanyen aquest resultat:
A.2.1.
1.
2.
3.
4.
5.

Organització de formació reinventiva en:
Comunicació institucional
Òrgans de govern d’alt rendiment
Direcció de les persones
Empresa social i mercantil en l’entorn complex
Base social i voluntariat

A.2.2. Presentació dels resultats i propostes de continuïtat
A.2.3. Organització de la segona edició del programa
REINVENTA’T

A.2.2. MAPALABORAL, presentació de l’eina
a nivell estatal

Hem aconseguit que la eina sigui d’ús comú entre les
entitats d’ECAS.
Accions que acompanyen aquest resultat:
A.2.1. Acte institucional de presentació de l’eina amb els
finançadors del projecte.

Ref: VC
Fin: E
Trim: 3T i 4T
Ref: VC/CISL
Fin: Ex
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

A.2.2. Hem organitzat tallers formatius als tècnics d’Incorpora de
3 Comunitats Autònomes
A.2.3. Hem incrementat el tràfic en el web www.mapalaboral.org
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A.2.3. ALIA’T programa que promou les
aliances entre organitzacions

A.2.3.1. Hem aconseguit que entitats d’ECAS facin aliances
conjuntament a nivell operatiu.
A.2.3.2. Les xarxes de participació entre entitats i Ajuntaments
generen projectes conjunts (almenys en 3 ajuntaments)

Ref: VC
Fin: Ex
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

A.2.3.3. La Guia d’aliances augmenta el seu tràfic de baixades
per web (incorporem experiències exitoses)
A.2.3.4. Hem aconseguit almenys 1 experiència exitosa entre una
entitat d’ECAS, un Ajuntament i empreses mercantils en
l’abordatge de reptes socials del seu territori

A.2.4. SROI aplicació de SROI en algunes
entitats socials

A.2.4.1. Hem aconseguit que almenys 5 entitats apliquin
metodologia SROI (inserció sociolaboral o àmbit penitenciari)

Ref: VC, CISL,CP
Fin: Ex
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

A.2.5. Elaboració guia recursos àmbit
penitenciari

A.2.5.1. Augmentem el coneixement de les AAPP sobre allò que
fan les entitats de la CÀPEP

Ref: CP
Fin: O
Trim: 3T i 4T

A.3. Vocalia Internacionalització
Acció de treball:
A.3.1. Identificar temes d’interès per ECAS
en el marc d ‘ESAN

Resultats esperats
A.3.1.1. Hem aconseguit que ESAN tingui en compte en la seva
agenda temes d’interès per les entitats d’ECAS

Sigles:
Ref: CINT, VP
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T
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A.3.2.- Identificar projectes europeus amb
membres d’ESAN

A.3.3.- Hem ajudat a la creació de projectes entre entitats d’ECAS
i ESAN

A.3.3. Influir i informar sobre el
desenvolupament dels Fons Estructurals
(FFEE)

A.3.2.1. Les entitats d’ECAS presenten un projecte conjunt o per
separat en FFEE

Ref: CINT, CISL
Fin: E: FSE
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

A.3.5.- Donar suport a les entitats en
finançament europeu

A.3.3.1. Les entitats coneixen totes les opcions de subvencions
segons la seva temàtica d’interès.

Ref: CINT,
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

A.3.6.- Donar suport al Pla
d’internacionalització del TTS (ACC10)

A.3.3.2. Hem influït positivament perquè el Pla existeixi i sigui
una realitat.

Ref: CINT
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

A.4. Vocalia Pobresa
Acció de treball:

Resultats esperats

Sigles:

A.4.1. Publicar l’informe d’indicadors socials
INSOCAT

A.4.2.1. Elaborar i editar dos exemplars de l’informe, un general i
un d’específic sobre Joventut i dades general de pobresa i
desigualtats.

Ref: VP
Fin: O
Trim: 1T, 2T 3T i
4T
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A.4.2. Desenvolupar accions entorn a la
RMI (renda mínima d’inserció)

A.4.3.1. Potenciar sinergies entre el grup de RMI de la Taula del
Tercer Sector i el d’ECAS.
A.4.3.2. Recollir dades per a conèixer l’opinió de les entitats
sobre les accions complementàries a la RMI

Ref: VP, GRMI,
CISL, VI
Fin: 10 mil euros
Trim: 1T, 2T 3T i
4T

A.4.3.3. Elaborar un document de propostes innovadores entorn
al programa de la RMI (a presentar al DEiO).

A.4.4. Col·laborar amb la xarxa europea
ESAN

A.4.4.1. Participar en actes i iniciatives relacionades amb la
pobresa a nivell europeu.

Ref: VP
Fin: O
Trim: 1T, 2T 3T i
4T

A.4.5. Desenvolupar accions sobre
Empobriment i Família

A.4.5.1. La Comissió de Famílies trasllada el posicionament
entorn a les línies vermelles a no ultrapassar en la protecció a la
família a la Junta Directiva.

Ref: CF, VI
Fin: O
Trim: 1T

A.4.5.2. Estudiar les accions/intervencions que són irrenunciables
en la protecció a la família.

A.5.6. Seguiment al document de propostes
per a la lluita contra la pobresa i per a la
inclusió social a Catalunya

A.5.6.1. Assegurar que el document plasma les necessitats
concretes de les famílies.

Ref: CF, VI
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

A.5. Comunicació Social
Acció de treball:

Resultats esperats

Sigles:
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A.5.1. Comunicació corporativa d’ECAS
Accions i suports de difusió de les activitats i el
posicionament d’ECAS (web, butlletins, notes de
premsa, xarxes socials, publicacions...)

A.5.1.1. Presència pública i visibilitat d’ECAS, reforç del rol com a
referent de l’acció social
Accions que acompanyen aquest resultat:
1 Memòria
20 Butlletins infoACCIONS/info ACCIÓ SOCIAL
2 info PRESIDÈNCIA
10-15 Notes de premsa
Presència i seguiment a les xarxes socials (Facebook i Twitter)
Divulgació del reportatge ’10 anys sumant: Invertim per una
societat més justa’

Ref: P/G/ ACS
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T,
4T

A.5.2 Grafisme i producció de materials
Materials informatius, convocatòries d’activitats,
documents de treball, elements comunicatius

A.5.2.1. 2 INSOCAT
Materials en funció de les actuacions d’ECAS

Ref: G/ACS
Fin: O
Trim: 2T, 4T

A.5.3. Promoure la presència de causes
socials i el posicionament d’ECAS als
mitjans de comunicació (col·laboracions
regulars i puntuals: articles d’opinió, propostes
d’articles/reportatges, declaracions,
entrevistes...)

A.5.2.1. Posar el debat en els drets i no tant en la urgència:
Accions que acompanyen aquest resultat:
Divulgació de l’acció social, sensibilització de la ciutadania vers les
problemàtiques socials, contribució a la tasca d’incidència política
d’ECAS i del sector en general.

Ref: P/VI/ACS
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T,
4T

A.5.4. Suport a representants / portaveus
d’ECAS
Preparació d’intervencions públiques,
documentació i elaboració de discurs /
argumentari comunicatiu

A.5.4.1. Formulació de missatges clars en relació als temes
d’interès d’ECAS, amb ‘idees força’ que transmetin la posició i els
objectius de la federació. Assegurar la coherència del discurs.

Ref: ACS
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T,
4T

Organitzacions de segon grau comuniquen millor les seves
causes:
Accions que acompanyen aquest resultat:

Ref: G/ACS
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T,
4T

A.5.5. Consultoria, serveis de comunicació i
col·laboracions amb el sector
Participació en accions unitàries del sector
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social, impulsades per ECAS o per altres
organitzacions afins, formació i assessorament a
les entitats membres de la federació que ho
requereixin

A.5.5.1. Serveis de comunicació / Gabinet de premsa: - Col·legi
de Treball Social i altres organitzacions de segon nivell.
Cerca de nous clients (prèvia creació d’elements bàsics: web,
díptic, targes).
Sol·licituds puntuals d’assessorament o prestació de serveis
(entitats membres i plataformes conjuntes: PEI’Jove,
Coordinadora Mentoria per la Inclusió...).
Pobresa Zero, 17 octubre Dia internacional per a l’eradicació de la
pobresa.
‘El precio de la desigualdad’: campanya de sensibilització contra la
pobresa i per una reforma fiscal.
Fòrum Social Català 2014 ??
Formació en comunicació: 2-3 sessions

A.5.6. Comunicar esdeveniments ECAS

A.5.6.1. Hem ajudat a difondre totes les jornades i tallers a
detallats en apartats anteriors

Ref: ACS
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T,
4T
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B. REPRESENTATIVITAT. Representar significativament el camp de l’acció social a Catalunya

B.1. Reflexionar sobre l’ARTICULACIÓ DEL TERCER SECTOR
Acció de treball:
B.1.1. Elaborar una proposta sobre el rol
dels diferents nivells de representativitat en
la construcció del sector social.

Resultats esperats

Sigles:

B.1.1.1. Debatre al voltant de la vertebració del tercer sector
amb la presència i dinamització d'experts que aportin la seva
visió.

Ref: VATS
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

B.1.1.2. Organitzar un taller sobre funcions i agents en el marc
de la Taula del Tercer Sector.

Ref: VATS
Fin: O
Trim: 3T

B.1.1.3. Produir un document-recull de la proposta.

Ref: VATS
Fin: O
Trim: 4T

B.2. Enfortiment de la xarxa ECAS
Acció de treball:
B.2.1. Fidelització dels socis,
mantenir la interacció dels associats

Resultats esperats
B.2. 1. El percentatge de permanència a la federació és del 90%
B.2. 2. El percentatge de participació a les AGOs és del 50%

Sigles:
Ref: P, G
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T
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B.2.2. Créixer en nombre d’entitats
associades fins a 100.

B.2.2.1. El percentatge de participació a les comissions, vocalies i
grups de treball és del 80%
B.2.2.2. La federació creix en 10 socis i arriba als 105 socis

Ref: P, G
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

B.3. Participació en altres xarxes i constitució de noves
Acció de treball:

Resultats esperats

Sigles:
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B.3.1. Tenir presència activa en els diferents
espais on ECAS pot aportar la seva
expertesa i coneixement, per àmbits,
temàtica o territori.

B.3.1.1.Crear un procés de retorn dels espais de
participació.
B.3.1.2 ECAS participa en espais promoguts per l’administració
pública:
• DIPLOCAT
• Consell de Benestar de la Diputació de Barcelona.
• Consell Nacional de Dones de Catalunya.
• Consell de Benestar de Reus.
• Consell Municipal de les Dones de l’Ajuntament de
Barcelona.
• Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya.
• Xarxa Cultural per a la Inclusió Social de l’Ajuntament de
Barcelona.
• Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva.
• Grup Mixt de Contractació Pública de l’Ajuntament de
Barcelona.
• Taula Ciutadania i Immigració
ECAS
•
•
•
•
•

participa en espais promoguts pel sector:
Taula del Tercer Sector.
La Confederació.
Consell d’Associacions de Barcelona.
Xarxa de Juristes Socials.
XESAJE (Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en
Estrangeria)
• ESAN (European Social Action Network)
• Consell Assessor de l’Observatori del Tercer Sector.

Ref: P, V, VI, VG,
CM, CT, CISL,
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

Ref: P, V, CM,
CISL
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T
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B.3.2. Consolidar relacions col·laboratives
amb altres agents influents per al tercer
sector

B.3.2.1. Ens reunim 2 vegades amb la Universitat Rovira i Virgili.
B.3.2.2. Ens reunim 2 vegades amb la Universitat de Barcelona.
Dept. Dret.

Ref: P, VP,
CT,CISL
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

B.3.2.4. Ens reunim 1 vegada amb el grup d’acadèmics entorn a
les Desigualtats Socials per reprendre la col·laboració.
B.3.2.5. Ens reunim 2 vegades amb la Federació d’associacions
de Veïns de Tarragona per participar en les accions que es portin
a terme.
B.3.2.6. Col·laborar en l’organització i participació d’accions
commemoratives del Dia internacional de Lluita contra la Pobresa:
• Potenciar accions al llarg de l’any i participar-hi.
• Dur a terme una taula rodona en el marc de la Tarragona
Inclusiva.
B.2.7. Fer aliances amb altres plataformes d’inserció sociolaboral
per tal de constituir la Plataforma d’inserció sociolaboral del
Tercer Sector.

B.3.3.- Creació i lideratge grup de treball TS
en àmbit penitenciari

B.3.3.1. Hem aconseguit que des de el segon nivell les AAPP ens
reconeguin com l’interlocutor vàlid i independent en àmbit
penitenciari

Ref: P, VI, CP
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

19

Pla Operatiu 2014 | proposta
C. INCIDÈNCIA POLÍTICA – Esdevenir interlocutor per a la societat i l’administració en el camp
de l’acció social
C.1. Definir l’estratègia d’incidència d’ECAS

Acció de treball:

Resultats esperats

Sigles:

C.1.1. Creació d’una guia d’incidència (GI)
que ajudi a fer més i millor incidència
política

C.1.1.1. Hem aconseguit millorar la nostra capacitat d’influència
en aquells àmbits que són d’interès per les entitats d’ECAS
Acompanya aquest resultat les següents accions:
- Recull del posicionament històric d’ECAS
- Disseny del procés d’incidència
- Capacitació
- Difusió de la GI

Ref: VI
Fin: O
Trim: 1T, 2T i 3T

C.1.2. Seguiment al Pla Integral de suport a
la Família de DBSiF

C.1.2.1. ECAS fa seguiment del pla per detectar incompliments o
insuficiències que traslladarà a les autoritats competents.

Ref: VI, CF
Fin: O
Trim: 1T, 2T i 3T

C.2. Mantenir una Agenda de reunions POLÍTICA I LEGISLATIVA
Acció de treball:
C.2.1. Fer arribar propostes i
posicionaments als representats polítics
amb presència al Parlament Europeu

Resultats esperats
C.2.1.1. Creació de debats sectorials en torn les eleccions
europees.

Sigles:
Ref: VI
Fin: E
Trim: 1T i 2T

C.2.1.2. S’han elaborat un document que recull les demanades i
posicionament d’ECAS entorn a les polítiques socials europees.
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C.2.1.3. Les aportacions i/o posicionament d’ECAS es recollit en
els programes electorals dels partits polítics a les eleccions
europees.
C.2.2. Incorporar a l’agenda d’ECAS el
seguiment a les possibles consultes
electorals

C.2.2.1. Posicionament i debat en JDF sobre el roll d’ECAS en el
debat sobre el referèndum de Catalunya.

Ref: VI
Fin: E
Trim: 1T, 2T i 3T

C.2.3. Mantenir diàleg polític entorn a temes
clau per a ECAS

C.2.3.1. Presentar posicionament i propostes en matèria
d’inserció sociolaboral a les propostes del TSS en matèria
d’ocupació.

Ref: VI, VP
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

C.2.3.2. Presentar posicionament entorn a les línies vermelles a
no ultrapassar en matèria d’Empobriment i Família.
C.2.3.3. Mantenir i potenciar la interlocució amb els tècnics i
responsables polítics del DBSiF en matèria de ViH/sida i exclusió
social:
•
•

En la participació a les reunions de Plenari de les Taules
Tècniques de la nova Secretaria de Serveis Socials.
Aconseguir la introducció del nou model de Servei de Suport a
la Vida Autònoma (SSVA) dins la Cartera de Serveis del dept.
Així com finançament per desenvolupar-lo.

C.2.4. Participar en l’elaboració de textos
legislatius i altres col·laboracions de caire
propositiu

C.2.4.1. ECAS aporta la seva expertesa en la redacció de noves
lleis i/o reformulació de les existents:
•

Ref: VI, CF
Fin: O
Trim: 1T

Ref: CVIH i VI
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T

Ref: VI
Fin: O
Trim:

Presentació de les aportacions entorn a la RMI al DEiO.
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C.2.5. Tenir presència en els espais on es
debaten les polítiques socials.

C.2.5.1. Participar en les comissions parlamentàries i altres
espais d’incidència per exposar posicionament propi:
•
•

Ref: VI, CISL
Fin: O
Trim:

Assegurar que el nou model d’agències de col·locació prioritza
els col·lectius en risc d’exclusió social.
Treballar per a que la nova Llei del Soc asseguri la presència
del Tercer Sector en la direcció d’aquest òrgan SOC.

C.3. Espai DDiPAS – Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
Acció de treball:

Resultats esperats

Sigles:

C.3.1. Organitzar la Jornada DDiPAS

C.3.1.1. Facilitar un espai de debat, reflexió i intercanvi
d’experiències a l’entorn de les polítiques europees en relació a les
dones.
Participació prevista: 70 persones

Ref: CG
Fin: O
Trim: 1T

C.3.2. Diàlegs DDiPAS

C.3.2.1. Celebrar un o dos diàlegs al llarg de l’any que permetin
reflexionar i posar en comú coneixement al voltant de la igualtat
de gènere en l’àmbit laboral.
Participació prevista: 40 persones

Ref: CG
Fin: O
Trim: 2T, 3T i 4T

C.3.4. Posar en valor trajectòries en defensa
de l’equitat de gènere. Segona edició del Premi
ASPÀSIA.

C.4.1.1. Major repercussió i visibilitat del premi: en nombre de
candidatures presentades, visibilitat de les candidatures i de la
trajectòria premiada a l’acte de lliurement.

Ref: CG
Fin: O
Trim: 1T

C.3.5. Difondre i donar a conèixer més
àmpliament el projecte de la xarxa DDiPAS
per avançar en la seva consolidació i
impacte al sector (a través de les activitats

C.3.5.1. Incrementar el nombre de dones adherides a la xarxa
DDiPAS així com la participació als espais de debat i reflexió de la
xarxa.

Ref: CG
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T
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pròpies i participant en altres espais del sector).

C.3.6. Celebrar una o dues assemblees de
membres de la xarxa DDiPAS com a espai de
trobada i òrgan sobirà de presa de decisions

C.3.6.1. Augmentar la participació a l’assemblea, consolidar una
nova Junta de Govern aprovada en Assemblea.

Ref: CG
Fin: O
Trim: 2T i 4T

C.3.7. Fomentar la participació: oferir a les
membres de la xarxa DDiPAS espais de
participació més enllà de l’Assemblea o la Junta
de Govern, a través de comissions puntuals,
obertes i flexibles d’acord a les necessitats de la
xarxa.

C.3.7.1. Augmentar la participació de les dones adherides a
DDiPAS en el desenvolupament de l’activitat de la xarxa.

Ref: CG
Fin: O
Trim: 1T, 2T, 3T
i 4T
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Composició dels referents:
P (Presidència): Teresa Crespo (Associació Ventijol)
V (Vicepresidències): Sònia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat) i Xavier Puig (Ceps Projectes Socials)
VC (Vocalia de Capacitació): Llorenç Gonzalez (Iniciatives Solidàries)
VP (Vocalia de Pobresa): Teresa Crespo, (Ventijol) | Jordi Foix (Fundació Tres Turons) | Salvador Busquets i Ferran Busquets (Arrels
Fundació) | Joan Uribe (St. Joan de Déu)
VATS (Vocalia d’Articulació del Tercer Sector): Sònia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat) | Paco Estelles (Salesians Sant Jordi)
|Teresa Crespo, (Ventijol) | Xavier Puig (Ceps Projectes Socials) | Montse Tohà (Fundació Ires) | Jordi Foix (Fundació Tres Turons) |
Felisa Pérez (ABD) | Domènec Domènech (F.M. Fontanilles) |Amparo Porcel (Intress)
VI (Vocalia d’Incidència): Rosa Balaguer (Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris)
VG (Vocalia de Gènere – DDiPAS): Fina Rubio (Fundació de dones SURT) Junta de Govern de DDiPAS: Fina Rubio presidenta
(Fundació de dones SURT) | Astrid Domènech (Iniciatives Solidàries) | Gemma Altell i Sònia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat) |
Montse Franch (Intress) | Núria Tresserras (Acidh) | Teresa Crespo (Associació Ventijol)
VINT (Vocalia d’Internacionalització de l’Acció Social): Josep Vidal (Fundació Plataforma Educativa) | Montse Ros (Probens) | Inma
Marin (Fundació Servei Solidari) |
ACS (Agència de Comunicació Social): Teresa Crespo (ECAS presidenta) | Jordi Gusi (ECAS gerent) | Agnès Felis (directora) | Gna
Marin (redactora)
CM (Comissió de Migracions): Jordi Gusi (ECAS), coordinador | Anna Solà (Associació La Formiga) | Montserrat Feu i Rosa Barenys
(Associació Atlàntida) | Bru Pellisa (Fundació Sergi) | Ferran Rofin (Fundació Comtal) | Rosa Mari Martín (Fundació Akwaba) | Inma Marin
(Servei Solidari) | Ismael Clavero (Associació Benestar i Desenvolupament) | Laura Campo (AVBC) | Laura Torres (EICA) | Maria Nadeu
(Fundació Salut Alta) | Marta Bàrbara (Punt de Referència) | Paolo Leotti i Raúl Martínez (ACISI) Rossend Fernandez (Associacio Salut i
Família) | Saray Bazaga (Fundació de dones Surt) | Sergi Gabernet (Fundació Mercè Fontanilles)
CISL (Comissió d’Inserció Sociolaboral): Comissió gestora: Fran Viedma (Salesians St. Jordi), Esther Sancho (Femarec), Sònia
Moragrega (Fundació de dones Surt), Jose Alonso (F.Èxit), Xavier Villarejo (F. Ared), Daniel Saez (F. Adsis) Josep Vidal (F. Plataforma
Educativa) Jose Roldan - Casal dels Infants i Ana Marín (F. Comtal) Comissió: Ana Grima (Fundació Secretariat Gitano) | Anna Nouguet
(Fundació Oscobe) | Begoña Guasch (Fundació El Llindar) | Daniel Navarro (Iniciatives Solidàries) | Elena Lopez (Fundació Acollida i
Esperança – Mansol) | Esther Adrover (AVBC) | Esther Roch i Laura Cruz (Fundació Marianao) | Esther Sancho (Femarec) | Gemmà
Vallès i Montse Lamata (GEDI ) | Núria Pallí (Escoles Pies Acció Social) | Juan Manuel Cabrera i Marta Pujol (Salesians St. Jordi) | Lluís
Perez (Fundació Tres Turons) | Marc Carbonell (Suara) | Maria Torras (Fundació Comtal) | Maribel Flores (Fundació Plataforma Educativa)
| Montse Franch (Intress) | Nati Gordo (Associació 'in via') | Neus Palos (Acidh) | Nines Garcia (Col·lectiu Cultura Popular) | Oscar
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Angosto (Fundació Germina) | Roser Viladrich (Fundació Mercè Fontanilles) | Sandra Giner (Joves per la igualtat i solidaritat) | Sandra
Tatay (Fundació Salut i Comunitat) |Sergi Pascual (Fundació IReS) | Soledad Soto (Fundació Secretariat Gitano) | Sonia Fernandez
(Fundació Àuria) | Sonia Moragrega (Fundació de dones Surt) | Susanna Trenchs (Esclat) | Vivian Cano (Cerc@) | Xavier Orteu
(Insercoop) | Yolanda Rey (Probens)
CF (Comissió de Famílies): Lita Alvarez (F. Quatre Vents), coordinadora | Anna Montes (Associació 'in via') | Anna Sunyer (Fundació
Plataforma Educativa) | Elvira Méndez (Associació Salut i Família) | Marta Gallido (Intress) | Eva Ezcurra (Associació Ventijol) | Julià
Lombardo (Fundació Marianao) | Irene Cañellas (ECAS) | Mireia Navarro (Associació Acidh) | Nàusica Castelló (Associació Benestar i
Desenvolupament) | Xavi Loza (Fundació La Vinya)
CP (Comissió Àmbit Penitenciari i Execució Penal): Jordi Gusi (ECAS ), coordinador |Anna Vega (Fundació Marianao) | Domènec
Domènech i Meritxell Collado (Fundació M. Fontanilles) | Esther Borrego (Fundació Acollida i Esperança) | Eva Mosquera (Intress) |
Francesca Spanò (Fundació Salut i Comunitat) | Gemma Font (Associació Cedre) | Isabel Alonso (Associació Lligam) | Jordi Prat (Fundació
Autònoma Solidària) | Pilar Murillo (Fundació IReS) | Raquel Felicó (Fundació Ared) | Xavi Loza (Fundació La Vinya)
CVIH (Comissió de VIH/sida i Exclusió Social): Mijail Acosta (Fundació Acollida i Esperança), coordinador | Albert Sabates i Manoli
Garcia (Llar de Pau) | Alberto Capitan i Cristina Moreno (Actua Vallès) Aldana Menendez (ABD) | Anna Rafel i Raul Gomeno (Fundació
Antisida Lleida) | Araceli Otón (Creu Roja) | Jordi Pasquina i Pili Serra (Cal Salvador) |
Jordi Usurriaga (Can Banús Fundació Acollida
i Esperança) | Laura Martínez (La Bisbal Fundació Acollida i Esperança) | Domènec Domènech i Jordi Autet (Fundació Mercè Fontanilles) |
Paloma Aragüe i Pilar Bara (Centre Terrades) | Tere Bermudez i Laia Perez (Centre Sara Caritas Sabadell) | Llum Polo (Fundació Àmbit
Prevenció) | Alejandro Ovejero (Gais Positius)
CT (Comissió Territorial Tarragona) : Vivian Cano (Cooperativa Cerc@), coordinadora | Albert Roig (Actua) | Joan Josep Izquierdo
(Fundació en Xarxa) | Meritxell Domènech (Fundació Casal l'Amic) | Lluis F. Suarez (Ceps Projectes Socials) | Marta Alvarez i Carmen
Valiente (Fundació Salut i Comunitat) | Maite Fortuny (Fundació Intermèdia)
GRMI (Grup de Treball RMI): Teresa Crespo (Ventijol), coordinadora | Carme Gargallo i Marta Darnell (Càritas) | Esther Sancho i Núria
Argilaga (Femarec) | Fran Rojas (Fundació IReS) | Joan Prat (Escola Pia Acció Social) | Marc Carbonell (Suara) | Marisa Grau i Xavier
Orteu (Insercoop) | Marta Garcia (Fundació Tres Turons) | Mercè Garet (Associació Punt de Referència) | Natàlia Mendez (Arrels St.
Ignasi) | Nati Gordo (Associació ‘in via’) | Núria Font (Afocat) | Oriol Escofet (Secretariat Gitano) | Rosa Balaguer i Juan Manuel Martín
(Casal dels Infants) | Sònia Moragrega (Fundació de dones Surt) | Xavier Villarejo (Fundació Ared)
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ANNEXOS
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COMISSIÓ TERRITORIAL TARRAGONA
Accions previstes

Resultats esperats

Acció 1. Dur a terme accions
d’empoderament comunitari

Acció 1.1. Contacte amb Federació
d´associacions de veïns de Tarragona
(Diagnosi i detecció necessitats)
Acció 1.2. Participar directament en accions
dutes a terme des de les associacions de
veïns.

Vivian Cano i comissió
territorial

Acció 2. Organitzar càpsules
formatives en el marc del Tercer
sector

Acció 2.1. Contacte amb Universitat Rovira i
Virgili (URV)
Acció 2.2. Impulsar la impartició al territori
d´accions formatives en el marc intern de la
pròpia plataforma Ecas (4 càpsules
formatives)
Acció 3.1. Dur a terme la taula rodona amb la
participació dels representants polítics.

Vivian Cano i comissió
territorial

Acció 3 Reactivar la realització
d’activitats en el marc de la
Tarragona inclusiva

Resultats obtinguts

Responsable

Vivian Cano i comissió
territorial
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COMISSIÓ VIH/SIDA I EXCLUSÓ SOCIAL
Accions previstes

Resultats esperats

Acció 1. Mantenir i potenciar la
interlocució amb els tècnics i
responsables
polítics
del
Departament de Benestar Social i
Família
Acció 2. Servei de suport a la vida
autònoma (SSVA)

Acció 1.1. Participar a les reunions de Plenari
de les Taules Tècniques de la nova Secretaria
de Serveis Socials

Mijail Acosta i comissió

Acció 2.1. Aconseguir la introducció del nou
model de SSVA dins la Cartera de Serveis del
Departament.
Acció 2.2. Aconseguir el finançament per al
seu desenvolupament.
Acció 3.1. Aconseguir major utilització de la
intranet
per
part
dels
professionals
derivadors/prescriptors de les diverses xarxes.
Acció
4.1. Organitzar la jornada en
coordinació amb el DBSiF per presentar la
xarxa
als
agents
socials
implicats
(especialment professionals derivadors /
“prescriptors”) amb l’objectiu de fer difusió i
“pedagogia” d’ús de la xarxa.

Mijail Acosta i comissió

Acció 5.1. Tornar a realitzar la recollida de
dades de l’exercici 2013, millorar l’anàlisi i ferne difusió.
Acció 5.2. Fer un acte comunicatiu amb
antelació al Dia Mundial de la Sida per
continuar insistint en la visibilització de la
nostra feina i l’impacte social dels serveis
Acció 5.3. Potenciar l’intercanvi de bones
praxis entre els directors tècnics dels serveis
en intervencions específiques tan de les Llars
residències, com en els Pisos assistits.

Mijail Acosta i comissió

Acció 3.
comissió

Espai

d’intranet

de

la

Acció 4. Realització d’una jornades
de presentació de la Xarxa SSVA

Acció 5. A nivell de treball intern
de les entitats membres de la
Comissió

Resultats obtinguts

Responsable

Mijail Acosta i comissió

Mijail Acosta i comissió
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COMISSIÓ DE FAMÍLIES
Accions previstes

Resultats esperats

Acció 1. Empobriment i Família –
document línies vermelles a no
ultrapassar

Acció 1.1. Fer arribar el posicionament de la
Comissió a la Junta Directiva amb l’objectiu de
d’interioritzar el posicionament en el si de
l’òrgan de govern.
Acció 1.2. En relació a les línies vermelles
detectades per la comissió, estudiar quines
accions/intervencions s’han deixat de fer o es
fan insuficientment, en la protecció a la
família.
Acció 1.3. Mantenir reunions amb els
responsables polítics per traslladar
posicionament i accions/situacions detectades
que posen en risc el benestar de les famílies.
Acció 2.1. Dins la línia de família, verificar si
hi ha elements a incloure o millorar
Acció 3.1. Seguiment del pla per detectar
incompliments o insuficiències

Irene Cañellas
Tota la comissió
Lita Alvarez

Acció 4.1. Fer aflorar les dificultats internes
de les entitats per tal de denunciar-les (caire
econòmic...).
Acció 4.2. Elaborar un article d’opinió que
vingui a valoritzar el treball i/o dificultats de
les entitats.

Tota la comissió

Acció 2. Pla de Pobresa de la
Generalitat de Catalunya
Acció 3. Pla integral de suport a la
família 2012-2016 de la
Generalitat de Catalunya
Acció 4. Fer visible la importància
de les entitats d’acció social en el
marc del treball amb famílies

Resultats obtinguts

Responsable

Tota la comissió
Tota la comissió

A determinar
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COMISSIÓ D’ÀMBIT PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL
Accions previstes

Resultats esperats

Acció 1. Capacitar al professionals
de l’àmbit penitenciari

Acció 1.1. Hem realitzar el seminari tendint
ponts

Resultats obtinguts

Responsable
Jordi Gusi i tota la
comissió

Acció 1.2. Hem realitzat tallers que innovin
en l’àmbit penitenciari.

Acció 2. Elaboració guia recursos
penitenciaris

Acció 2.1. hem aconseguit visibilitzar la tasca
de les entitats d’ECAS en l’àmbit penitenciari

Jordi Gusi i tota la
comissió

Acció 3. Creació grup de treball TS
àmbit penitenciari

Acció 3.1. S’ha constituït la Plataforma capaç
d’incidir d forma independent sobre les AAPP
en l’àmbit penitenciari

Jordi Gusi i tota la
comissió

Acció 4.Taller i aplicació SROI
àmbit penitenciari

Acció 4.1. Les entitats d’àmbit penitenciari
estant capacitades per a l’elaboració d’un
SROI.

Jordi Gusi i tota la
comissió
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COMISSIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Accions previstes

Resultats esperats

Acció 1. Fer aportacions per a que el
model de les agències de col·locació
prioritzi els col·lectius en risc d’exclusió
social.

Acció 1.1. Hem aconseguit que el màxim
d’entitats participin del nou model.

Acció 2. Treballar per que el tercer
sector estigui a la direcció del SOC
(reunions amb tots els partits polítics
en relació a la nova llei del SOC)
Acció 3. Fer aliances amb altres
plataformes d’inserció socio laboral
Acció 4. Aconseguir influir al màxim i
informar del desenvolupament dels
FFEE
Acció 5. Fer aportacions per la millora
de la RMI (vehiculat al grup RMI)
Acció 6. Fer emprenedoria social
perquè aquelles entitats que ho
necessitin esdevinguin o creïn empresa
social
Acció 7. Presentació i difusió de mapa
laboral
Acció 8. Aconseguir una proposta
viable tècnica i econòmicament en
quan a SROI per a la inserció
sociolaboral.

Acció 1.2. Hem aconseguit que el nou model
preservi el treball a ll/t i els col·lectius en risc.
Acció 2.1. Un membre del TS en forma part

Resultats obtinguts

Responsable
Gestora i tota la
comissió

Gestora i tota la
comissió

Acció 3.1. S’ha constituït la Plataforma
d’inserció sociolaboral del TSS
Acció 4.1. L’atur juvenil és un eix estratègic.
ECAS i les seves entitats presenten un
projecte.
Acció 5.1. El grup participa en l’elaboració de
propostes que vehicula la vocalia de pobresa.
Acció 6.1. Taller formatiu específic per
entitats d’inserció sociolaboral.

Gestora i tota la
comissió
Gestora i tota la
comissió
Gestora i tota la
comissió
Gestora i tota la
comissió

Acció 7.1. Hem aconseguit incrementar el
tràfic en la web un 100%.Presentacio a BCN i
tallers formatius a 3 CCAA més.
Acció 8.1. Recerca de finançament i proposta
metodològica de com fer-ho.

Gestora i tota la
comissió
Gestora i tota la
comissió

31

Pla Operatiu 2014 | proposta
COMISSÓ DE MIGRACIONS (aconseguir una revitalització)
Accions previstes

Resultats esperats

Resultats obtinguts

Responsable

Acció 1. Participar a grup de treball
de la Taula obert a tota la comissió

Acció 1.1. Ens hem complementat millor amb
el GT de la TTS

CM

Acció 2. Fer aportacions en el marc
dels joves extutelats

Acció 2.1. Hem aconseguit que els joves
extutelats tinguin permís de Treball

CM

Acció 4.Promoure projectes
europeus conjunts entre entitats

Acció 3.1. Hem aconseguit almenys fer un
projecte europeu en el marc d’alguna
convocatòria.

CM

Acció 5.- fer incidència en allò
relacionat amb les persones
immigrades que s’estan produint
actualment

Acció 4.1. Hem aconseguit de forma conjunta
adherir-nos a les iniciatives existents de
denúncia (CIES i altres)

CM
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