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Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 
és una federació d’organitzacions sense 
afany de lucre que treballen de manera 
prioritària amb col·lectius vulnerables,  
en situació o risc d’exclusió per a la 
transformació i la justícia social. 
 
Agrupa més d’un centenar d’entitats  
(112 el 2019) que sumen 20.930 
treballadors, 13.512 voluntaris i més de 
962.700 persones ateses a Catalunya. 

Qui som? 



Entenem com ACCIÓ SOCIAL tota actuació 
orientada a promoure el desenvolupament  
i l’autonomia de les persones, especialment 
d’aquelles que tenen majors dificultats –famílies  
en situació de pobresa, infants, adolescents i 
joves, aturats, sense llar i altres dificultats en 
l’accés a l’habitatge, migrants, víctimes de 
violència de gènere, drogodependents, persones 
amb trastorn mental, reclusos i exreclusos, 
treballadors/es sexuals...— i a garantir l’exercici 
efectiu dels drets i deures de tota la 
ciutadania.  

Què és l’acció social? Entitats Catalanes 
d’Acció Social 
Dossier de Premsa 



Treballem per construir una societat més justa  
i cohesionada, basada en el compromís i la 
corresponsabilitat.  
 
Per tant, apostem per les polítiques i els valors 
que hi contribueixen: 

→ Inserció laboral i conciliació 
→ Interculturalitat, acollida i integració 
→ Treball col·laboratiu i en xarxa 
→ Equitat de gènere 
→ Rehabilitació, reinserció i inclusió 
→ Convivència i acció comunitària 
→ Sistema de protecció social   

Què volem? Entitats Catalanes 
d’Acció Social 
Dossier de Premsa 



MISSIÓ | Promoure i enfortir les capacitats, 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, representativitat i incidència 
 
→  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 defensen 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 
basada 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. 
      /... 

Missió, visió i valors (I) Entitats Catalanes 
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→ 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 
consensuat des d’una ètica compartida. 
 
VALORS | Confiança, Participació, Coherència i 
Corresponsabilitat 
 
→ Col·laborem des de la confiança, amb transparència i 

voluntat de ser complementaris amb la resta d’organitzacions 
del sector. 
 
→ Participació amb respecte a la diversitat, capacitat crítica  

i d’autocrítica i a la recerca del consens. 
 
→ Coherència i rigor en el treball de les entitats a la recerca  

de la qualitat i la innovació social. 
 
→ Reivindiquem la diversitat de mirades i apel·lem a la 

corresponsabilitat col·lectiva per construir una societat més 
justa i compromesa amb l’interès general i, especialment, amb 
les persones en situació o risc d’exclusió social. 

Missió, visió i valors (i II) Entitats Catalanes 
d’Acció Social 
Dossier de Premsa 



• INCIDÈNCIA PÚBLICA 

Participem en l’esfera pública aportant informació 
de l’àmbit de l’acció social i plantejant propostes 
per a la millora de les polítiques socials. 
Traslladem als entorns decisoris l’experiència de les 
entitats socials per dissenyar respostes eficaces, 
eficients i adequades a la realitat. 
 
• SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA 

Fem públic el nostre coneixement de la realitat 
dels col·lectius vulnerables per acostar les 
problemàtiques que pateixen al conjunt de la 
població i contribuir, així, a una major cohesió social. 
 

 

Què fem? (I) Entitats Catalanes 
d’Acció Social 
Dossier de Premsa 



• INFORMES I PUBLICACIONS 

Contribuïm a conèixer la realitat per millorar  
la nostra acció i les polítiques públiques 
mitjançant eines de diagnòstic com l’informe 
INSOCAT –un recull d’Indicadors socials a 
Catalunya en relació al context estatal i europeu—  
i documents d’anàlisi i propostes pel que fa a la 
Renda Garantida de Ciutadania, la pobresa 
energètica o el dret a l’alimentació, entre d’altres. 
 
• ESPAIS DE TROBADA I TREBALL EN XARXA 

A banda de les comissions i els grups de treball 
intern, organitzem jornades, conferències i altres 
tipus de sessions de debat, reflexió i treball 
conjunts, i impulsem projectes i programes de servei 
a les entitats, capacitació dels professionals i 
innovació en l’acció social. 

Què fem? (i II) Entitats Catalanes 
d’Acció Social 
Dossier de Premsa 



Som experts en polítiques i drets socials, i coneixem 
de primera mà la situació en què es troben els 
col·lectius vulnerables, en situació o risc d’exclusió 
social per motius diversos: 

→ Pobresa, desigualtats 
→ Atur o precarietat laboral 
→ Habitatge 
→ Privació de llibertat  o dificultats de reinserció 
    (reclusos i ex reclusos) 
→ Malaltia o trastorn mental 
→ Origen migrant 
→ Toxicomanies i altres addiccions 
→ VIH/sida 
→ Gènere 
→ Discapacitat 

 … 
 

Posicionaments a http://acciosocial.org/que-pensem-que-diem/ 

Què pensem,  
què diem? 

Entitats Catalanes 
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www.acciosocial.org | Notícies, activitats i opinió 

d’ECAS, de les entitats membres i del tercer sector social 

 
       @ecasacciosocial 
 
info ACCIÓ SOCIAL | Butlletí quinzenal 

 
         http://www.facebook.com/acciosocial 

 
 
                             
          comunicacio@acciosocial.org 

          M. 690 372 019 

          Agnès Felis 

          afelis@acciosocial.org 

Com seguir-nos? Entitats Catalanes 
d’Acció Social 
Dossier de Premsa 



www.acciosocial.org/publicacions-ecas 
 

• INSOCAT, informe d’Indicadors socials a Catalunya  
en relació al context estatal i europeu 

• Informes i altres documents monogràfics 

• Guia d’entitats socials per als mitjans de comunicació  

• Col·lecció ‘IDEES I EINES PER A L’ACCIÓ SOCIAL’ 

• Recursos d’acció social a Catalunya. Directori  
per a ajuntaments 

• Directori d’entitats amb serveis d’inserció laboral 

• Quaderns Treball i Ciutadania 

• Proposta metodològica  
d’inserció laboral per a joves    

• Memòries anuals d’activitats 
 

Publicacions Entitats Catalanes 
d’Acció Social 
Dossier de Premsa 
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ALTRES REALITZATS O EN CURS:  

• Acció comunitària, procés de reflexió i impuls 

• Pobresa energètica, oficines municipals d’informació 

• Empoderem per transformar, innovació en la lluita 
contra la pobresa  

• Governança al tercer sector social 

• Reinventa’t, reconversió d’entitats socials 

• Agència de Comunicació Social, la veu de l’acció social 

Programes i projectes Entitats Catalanes 
d’Acció Social 
Dossier de Premsa 

• Làbora, foment de l’ocupació de  persones amb 
dificultats d’accés al mercat de treball en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona, Creu Roja i Feicat 



• Pobresa Zero – Justícia Global 

• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

• La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social  
de Catalunya 

• European Social Action Network (ESAN) 

• European Anti Poverty Network (EAPN) – España 

• Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) 

 

ALTRES ESPAIS | acciosocial.org/espais-de-participacio  

• Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva 

• Àmbit participat d’Economia Social i Solidària de Barcelona 

• Consell General dels Serveis Socials 

• Consell Municipal de Benestar Social 

• Espai Democràcia i Convivència 

• Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) 

• Consell Nacional de Dones de Catalunya 

• Taula de Ciutadania i Immigració 

• ... 

Plataformes, xarxa  
i espais de participació 
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Contacte 

Entitats Catalanes d’Acció Social  
Via Laietana, 54 1er 
08003 Barcelona 

Agència de Comunicació Social  
 

comunicacio@acciosocial.org 

M. 690 372 019  |  T. 93 268 3442 

Agnès Felis | afelis@acciosocial.org  


