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memòria 
2018 índex

15 anys de reptes, propostes 
i accions

missió, visió, valors 
15 anys d’ECAS
salutació

activitats
Seguint els tres eixos estratègics d’ECAS:

utilitat
operativitat interna, comissions, vocalies 
i grups de treball

espais de debat i reflexió, publicacions

programes i projectes

representativitat
participació en espais del sector 

noves entitats federades 

incidència pública
reunions institucionals

informes i pronunciaments 

mobilització i sensibilització

difusió i presència pública

organització

organigrama, espais de treball i equip tècnic

òrgans de govern 

membres dels espais de treball

espais de participació

informe econòmic
acords, convenis i col·laboracions

entitats associades

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. 
www.acciosocial.org 
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ECAS en xifres
107 entitats | 20.930 treballadors | 
13.512 voluntaris | 
962.704 persones ateses

missió | visió | valors

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 apor-
tar valor a la seva activitat.
• Representativitat: ECAS aglutinarà 
i defensarà els interessos de les enti-
tats d’acció social des d’una estructura 
basada en el treball en xarxa i comuni-
tari, 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 diver-
sitat, 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 mira-
des i apel·lem a la corresponsabilitat 
col·lectiva per construir una societat 
més justa i compromesa amb l’inte-
rès general i, especialment, amb les 
persones en situació o risc d’exclusió 
social.

El 20 de setembre, la gran família 
d’ECAS celebra el quinzè aniversari 
de la federació en una festa al jardí 
del restaurant Norai del Museu Marí-
tim de Barcelona. 
L’exposició de fotografies ‘ECAS 
15 anys’, realitzada per l’Agència 
de Comunicació Social amb la 
col·laboració del taller ocupacional 
‘La Troballa’ d’Arrels Fundació, 
dona la benvinguda als amics i 
col·laboradors, tant d’entitats del 
sector com de les administracions 
públiques, l’àmbit acadèmic i el món 
empresarial sensibilitzat amb la 
inclusió social.
Les tres presidentes d’ECAS al llarg 
d’aquests 15 anys recorden en els 
seus parlaments el sentit de la crea-
ció de la federació, la seva trajectòria i 
personalitat, i els reptes de futur. 
El cava i el pica-pica donen pas al 
pastís, cortesia d’acidH. Xavier Puig, 
Rosa Balaguer, Elisenda Xifre, Marta 
Cid i Ferran Busquets, membres de 
l’actual Junta Directiva, s’encarreguen 
de bufar les espelmes. El grup Lo 
Petit Comitè, integrat per educadors 
socials de diferents entitats, posen 
música al darrer tram de la vetllada. 

Seguim sumant

Seguim sumant anys, seguim sumant entitats, seguim 
sumant aliances i aportacions rellevants a les polítiques 
públiques del nostre país.

El 2018 ha estat un any de celebració: hem volgut com-
partir amb les organitzacions i les persones properes 
a ECAS els 15 anys d’història de la federació amb una 
trobada al Museu Marítim de Barcelona que va servir 
per rememorar plegades la nostra trajectòria. Espais 
de treball, reunions d’interlocució política, actuacions 
de denúncia... Els records i les imatges de l’exposició 
fotogràfica ens van permetre copsar allò que ens aplega. 
Les entitats d’ECAS volem ser representatives i útils, i 
tenir capacitat d’incidència. Per transformar i posar els 
drets al centre de les polítiques socials.

Des de la Junta Directiva hem acompanyat el compliment 
dels objectius aprovats per la nostra assemblea i hem 
treballat per consolidar l’equip d’incidència, elaborar 
un codi ètic i aprofundir en la governança democràtica 
de l’organització, que ens ha permès conèixer millor les 
necessitats de les entitats sòcies per definir la nostra 
estratègia.

Pel que fa a un altre objectiu d’aquest mandat, el segui-
ment de la Renda Garantida de Ciutadania, hem insistit 
en la necessitat que la prestació arribi a tothom que hi té 
dret i hem fet diverses aportacions per millorar la seva 
aplicació i incidir en l’esfera pública i política. Creiem 
que hem de promoure un altre model de relació de 
l’Administració amb la ciutadania, molt més àgil i proper. 
Encara avui moltes persones es perden en el laberint 
burocràtic de les prestacions i acaben desistint. 

Finalment, a banda d’altres espais d’intercanvi, hem 
generat també nous grups de treball, com el d’habitatge 
o el de joves migrats sense referents familiars, per 
donar resposta a necessitats i afavorir la formulació de 
propostes. Cal destacar l’aliança amb FEPA i FEDAIA per 
millorar l’acollida d’aquests joves. Els reptes només es 
poden abordar des de la intel·ligència col·lectiva. 

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



utilitat
ACTIVITATS

Eines, espais de treball i activitats per complir amb el primer objectiu d’ECAS: ser útils a les entitats sòcies. 
Comissions d’àmbit i territorials, vocalies i grups de treball, jornades de debat i reflexió, formació, capacitació, 
materials de treball, publicacions... Tot allò que articulem, organitzem i produïm per facilitar i millorar la tasca 
de les entitats. 

OPERATIVITAT INTERNA

NOUS GRUPS DE TREBALL: CODI ÈTIC, HABITATGE, 
JOVES MIGRANTS I IRPF
Els nous grups de treball es creen per diferents motius: 
a partir dels reptes de la Junta Directiva per al període 
2018-2019, com és el cas de l’elaboració del Codi ètic de la 
federació; per donar resposta a necessitats sobrevingudes 
vinculades al context  social (Habitatge i Joves migrants); 
o per vehicular una necessitat de les mateixes entitats 
(IRPF). 

IMPULS A LA NOVA INTRANET 
La Junta Directiva impulsa la implantació de la nova intranet 
per facilitar les dinàmiques de treball de les comissions, els 
grups de treball i les vocalies. La plataforma vol ser l’espai 
on es concentri la major part de la seva activitat, agilitzant 
la comunicació interna i l’accés a la documentació que es 
genera. El procés d’implantació es porta a terme al llarg de 
2018 de manera progressiva.  

REPTES DE LA JUNTA DIRECTIVA:

→ RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
→ GOVERNANÇA
→ CODI ÈTIC
→ ALIANCES

formació sobre protecció de dades (pàg. 7) i en una de les 
reunions internes es compta amb la participació de la DGAIA 
per conèixer i analitzar la situació dels joves migrats sense 
referents familiars, així com la resposta al fenomen migrato-
ri per part de l’Administració.

COMISSIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 
Signa un conveni amb l’Institut Municipal de Serveis Socials 
de Tarragona, s’incorpora a la secretaria tècnica de la Xarxa 
d’Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona i 
en coordina la comissió de sensibilització. Al novembre, la 
Xarxa organitza la jornada ‘CONMVIVIM’ amb motiu del Dia 
internacional de les persones sense llar. D’altra banda, la 
comissió fa una anàlisi de l’oferta de casals de vacances i 
esportius a Tarragona en col·laboració amb la Xarxa d’Edu-
cació en el Lleure de Tarragona. Continua col·laborant amb 
la Càtedra d’Inclusió Social de la  Universitat Rovira i Virgili 
i amb el Mòdul Jean Monnet del programa Erasmus +, i dona 
suport a la creació del Catàleg de serveis per a persones 
sense llar de Tarragona. Al juliol organitza juntament amb 
la Federació Catalana de Voluntariat i CoopCamp una sessió 
de formació en protecció de dades (pàg. 7).

VOCALIES
Membres a la pàg. 24

VOCALIA DE POBRESA 
Dona suport al grup de treball de Renda Garantida de 
Ciutadania en l’elaboració de l’informe Aplicació de la Renda 
Garantida de Ciutadania. Balanç dels primers mesos (setembre 
2017-maig 2018) (pàg. 9) i el presenta al Govern. Coordina 
l’elaboració de l’informe l’INSOCAT núm. 9, ‘Les veus de la 
pobresa des de dins’ (pàg. 9), i participa en la plataforma 
Pobresa Zero – Justícia Global, que coorganitza la jornada 
‘L’alimentació, un dret vulnerat?’ amb el Síndic de Greuges 
de Catalunya (pàg. 17). Al novembre organitza la jornada 
‘Coproducció de Polítiques Públiques davant els nous reptes 
de ciutat’ (pàg. 8).

COMISSIÓ DE MIGRACIONS 
Per tal d’abordar la realitat de l’arribada d’adolescents i 
joves que migren sols, ECAS, FEPA i FEDAIA creen el grup de 
treball ‘Va de Joves’, del qual sorgeix un comitè d’enllaç entre 
les tres federacions per elaborar un document de posiciona-
ment comú respecte a l’abordatge del fenomen. A més, 
participa en nom d’ECAS a les sessions plenàries i la comis-
sió operativa de la Taula Institucional del Pla integral per a 
l’atenció, l’acollida i la integració dels menors estrangers 
sense referents familiars arribats a Catalunya, així com als 
diferents grups de treball associats al seu desenvolupament 
i en el desenvolupament del Pla.

COMISSIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
Lidera el Programa Làbora (pàg. 10), fa incidència política per 
definir el Pla per a l’ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, 
i seguiment de les polítiques d’ocupació relacionades amb els 
col·lectius més vulnerables. Forma part del Grup de Treball 
d’Inserció de la Taula del Tercer Sector i participa en diversos 
espais d’interlocució amb l’Administració (pàg. 24). 

COMISSIÓ DE VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL 
Al juliol es reuneix amb el secretari d’Afers Socials i Famílies 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat, Francesc Iglesies, i a l’octubre amb la nova di-
rectora general de Serveis Socials, Meritxell Benedí. Es dona 
continuïtat a la coordinació de les Llars residències, Pisos de 
Suport i al Servei de Suport a la Vida Autònoma (SAVA) que 
gestionen les onze entitats membres de la comissió, així com 
a l’informe anual de la xarxa que recull les dades d’aquests 
serveis.

COMISSIÓ TERRITORIAL DE GIRONA
S’organitza la ‘I Jornada d’Acció Social: El voluntariat com a 
eina de treball comunitari?’ (pàg.7), en col·laboració amb la 
Universitat de Girona i amb el suport de Dipsalut. Al llarg 
de l’any es treballa amb aquest organisme de la Diputació 
de Girona i s’estableix un compromís de finançament per al 
2019. Al juliol organitza juntament amb La Confederació una 

COMISSIONS
Membres a la pàg. 22

COMISSIÓ DE FAMÍLIES
Elabora un document per recuperar els espais familiars 
de 0 a 3 anys que es fa arribar a la Diputació de Barcelona i 
comença a dissenyar una jornada al voltant de les famílies 
monoparentals que tindrà lloc el març de 2019.

COMISSIÓ D’ÀMBIT PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL 
Treballa en el disseny de la campanya antiestigma centrada 
en la vida quotidiana a la presó i en la família de les per-
sones privades de llibertat en un sentit ampli.

Grup de Treball 
de Joves Migrants

Grup de Treball 
d’Habitatge



 
GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA A TARRAGONA
Març | La Comissió Territorial de Tarragona organitza, juntament 
amb La Confederació i CoopCamp, un taller de governança de-
mocràtica conduïda per Jordi Valls de la consultoria Hobest sccl. 
Hi participen 14 persones.

FORMACIONS EN PROTECCIÓ DE DADES
Juliol | S’organitzen tres formacions sobre com afecta a les 
entitats l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de dades de les persones físiques en relació al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes. 
La formació a Girona, coorganitzada amb La Confederació, la 
porta a terme Josep Matas, advocat de l’assessoria Legalment. 
Les sessions a Barcelona i Tarragona són a càrrec de Montse 
Agudo i Raquel Arenas, del servei jurídic de Suport Associatiu. La 
sessió de Tarragona es coorganitza amb la Federació Catalana 
de Voluntariat Social i CoopCamp. Hi assisteixen 20 persones a 
Girona, 23 a Barcelona i 18 a Tarragona. 

VOCALIA D’INCIDÈNCIA PÚBLICA 
En coordinació amb l’Agència de Comunicació Social i els 
diversos espais de treball d’ECAS, participa en l’elaboració de 
l’informe sobre la Renda Garantida de Ciutadania i en la roda 
de premsa de presentació de l’INSOCAT núm. 9. Reprèn la 
proposta d’identificar en quins municipis tenen presència les 
entitats d’ECAS per fer-hi incidència local.

VOCALIA INTERNACIONAL I D’INNOVACIÓ SOCIAL
Participa en la Junta Directiva de la Xarxa Internacional 
European Social Action Network (ESAN) i en la campanya de 
la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment 
Reconegudes (FOCIR) per difondre l’activitat internacional de 
les federacions catalanes en diferents àmbits (pàg. 13).

GRUPS DE TREBALL
Membres a les pàgs. 23-24
DA GARANTIDA DE CIUTADANIA 
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
En coordinació amb la Vocalia de Pobresa elabora l’informe sobre 
l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania durant els pri-
mers mesos de vigència de la llei amb l’objectiu d’identificar i re-
collir les incidències patides pels sol·licitants d’aquesta prestació. 

ACCIÓ COMUNITÀRIA
Desenvolupa el projecte d’acció comunitària iniciat l’any anteri-
or, que té per objectiu integrar l’acció comunitària com a model 
d’intervenció social (pàg. 10). El projecte s’emmarca en un 
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. 

GOVERNANÇA 
A la primera assemblea de l’any dinamitza una reflexió con-
junta sobre com s’entén la governança a ECAS i a la segona 
presenta el ‘Protocol per a la incorporació, acceptació i acollida 
dels nous socis d’ECAS’, elaborat per facilitar la participació 
dels nous membres de la federació i aprovat per unanimitat. 
Impulsa el ‘Projecte d’anàlisi de l’organització i les entitats 
membres d’ECAS en clau de governança’ amb el suport meto-
dològic de la consultoria Col.lectiu Indrets (pàg. 11).

OPERATIVITAT 
INTERNA

 

ACTIVITATS

CODI ÈTIC 
Fa una recerca d’aspectes a incloure en el Codi Ètic d’ECAS des 
del coneixement de les entitats i amb el suport tècnic i teòric 
de l’experta Begoña Román, professora de la Universitat de 
Barcelona, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de 
Catalunya i membre de comitès d’ètica de diversos centres sa-
nitaris. Román participa en tres de les nou reunions de treball 
i imparteix una sessió formativa a la Junta directiva d’ECAS. La 
primera proposta de Codi Ètic es presenta i debat a l’assem-
blea de l’octubre i, en base a les aportacions rebudes, el grup 
continua treballant per presentar una redacció definitiva a la 
primera assemblea de 2019.

IRPF
S’analitza la convocatòria 2018 de subvencions en l’àmbit social 
amb càrrec a l’assignació de l’IRPF per fer incidència en alguns 
canvis en la publicació de les bases i la presentació de projec-
tes. Les qüestions relatives al finançament propi es traspassen 
a la Taula del Tercer Sector mitjançant la Comissió d’Insegure-
tat Jurídica.

HABITATGE
Es crea al setembre a petició d’algunes de les entitats que tre-
ballen en aquest àmbit per articular el posicionament d’ECAS 
al voltant de les diverses problemàtiques vinculades a les 
dificultats d’accés a l’habitatge.

JOVES MIGRANTS
Es crea a l’octubre arrel de la creació per part del Govern de la 
Taula d’atenció integral de menors estrangers sense referents 
familiars. El Govern ens demana aportar el nostre parer com a 
federació pel que fa a l’abordatge del fenomen i la resposta de 
país que cal donar.

COCREACIÓ D’ALIANCES
Febrer | S’organitzen dos tallers de creació d’aliances a càrrec 
de Frederic Cusí i Marc Botella, de la consultora social Inpacte. 
Representants d’entitats socials, ajuntaments i empreses rea-
litzen un exercici conjunt d’anàlisi i imaginació d’aliances, amb 
dinàmiques que permeten abordar de manera transversal estra-
tègies orientades a donar resposta als reptes socials. Participen 
30 professionals a cada sessió.

ESPAIS DE DEBAT 
I REFLEXIÓ

 
ACTIVITATS

JORNADA D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA
Març | La Comissió Territorial de Girona organitza, juntament 
amb la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de 
Girona, la ‘I Jornada d’Acció Social: el voluntariat com a eina de 
treball comunitari?’. Hi intervenen Asun Llena (Universitat de 
Barcelona) amb la conferència ‘Llums i ombres de l’acció comu-
nitària. Professionals, voluntaris i ciutadania’; Sílvia Lloveras 
(Universitat de Girona) amb una ponència sobre el model de vo-
luntariat universitari a la UdG; i Hector Colunga (Fundación Mar 
de Niebla) i Asun Lloret (Casal de Barri Espai 210) en una taula 
d’experiències moderada per Anna Plana (UdG). Tanca la jornada 
Mònica Salas (Cooperativa Marges), encarregada de la relatoria. 
Hi participen 100 persones. 

Sessió formativa 
a Tarragona



PUBLICACIONS I EINES 
PER A L’ACCIÓ SOCIAL

 

Podeu consultar les publicacions d’ECAS a: 
acciosocial.org/que-fem/informes-i-publicacions

COPRODUCCIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Novembre | ECAS i l’Ajuntament de Barcelona organitzem la jor-
nada ‘Coproducció de polítiques públiques davant els nous reptes 
de ciutat’. S’obre amb una ponència d’Ugo Mattei, professor de 
les Universitats de Torí i de Califòrnia, presentat per Joan Nogué, 
catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona. A la 
taula d’experiències moderada per Ricard Gomà, professor de Ci-
ència Política de la UAB, hi participen Leonardo Díaz i Eva Gómez, 
de la Fundació Carles Pi i Sunyer; Mark Williams, de l’Ajuntament 
de Bristol; Emi Pallàs, directora executiva de Desenvolupament 
socioeconòmic de proximitat de Barcelona Activa; Marie Faye, 
sòcia de la Cooperativa Diomcoop; Teresa Crespo, membre de 
la Junta Directiva d’ECAS; i Eladi Torres, director executiu de pla-
nificació, gestió de recursos i avaluació de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Hi participen 
54 persones.

MODEL DE CONCERTACIÓ PÚBLICOSOCIAL
Juliol | ECAS organitza una sessió informativa adreçada a les 
entitats membres sobre la proposta legislativa de La Con-
federació per a una gestió concertada dels serveis públics 
d’atenció a les persones. La realitza Joan Segarra, presi-
dent de La Confederació, i hi assisteixen 31 professionals. 

TAULA RODONA DE COMUNICACIÓ
Novembre | L’Agència de Comunicació Social d’ECAS, junta-
ment amb Lafede.cat i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
organitza la taula rodona ‘Es pot canviar el món mirant la tele? 
Despertar consciències i construir imaginaris més enllà de la 
informació’. Agnès Felis, directora de l’Agència, exerceix de mo-
deradora i hi participen Gisela Pou, guionista de TV3 i escriptora; 
Santi González, membre de l’equip de Producciones del Barrio 
que realitza el programa ‘Salvados’; i Sonia Ros, directora de la 
productora Quepo. Hi assisteixen 50 persones.

ESPAIS DE DEBAT 
I REFLEXIÓ

 

ACTIVITATS ACTIVITATS

DIRECTORI D’ENTITATS SOCIALS 
AMB ACTIVITAT INTERNACIONAL
Al gener es publica online el Directori d’entitats 
socials amb activitat internacional, impulsat 
per la Vocalia i la Comissió Internacional i 
d’innovació social d’ECAS. Recull l’activitat 

internacional d’una vintena d’entitats amb l’objectiu 
de facilitar la generació de sinergies i oportunitats de 
col·laboració que potenciïn l’abast i la repercussió de 
les activitats. Es realitza amb el suport del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.

INFORME SOBRE L’APLICACIÓ DE LA RENDA 
GARANTIDA DE CIUTADANIA
Al juliol es presenta al Govern l’informe Aplicació 
de la renda garantida de ciutadania. Balanç dels 
primers mesos (setembre 2017 – maig 2018) 
en una reunió amb representants d’ECAS i 

representants del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat: Chakir el Homrani, Georgina 
Oliva i Josep Vidal. L’informe exposa la necessitat d’unificar 
criteris de resolució i de fer-ne una interpretació menys 
restrictiva.

INSOCAT: INFORME D’INDICADORS SOCIALS

Al juliol es publica i presenta en roda de premsa 
el número 9 de l’Informe d’indicadors socials de 
Catalunya en relació al context estatal i europeu, 
amb el títol ‘Les veus de la pobresa des de dins’. 

Es tracta d’un informe qualitatiu que se centra en els efec-
tes emocionals i per a la salut de la pobresa més enllà de 
les privacions materials. El document alerta que les dones 
i les famílies amb infants, especialment les monoparentals, 
són les que pateixen un major risc de pobresa.
Sonia Fuertes obre la roda de premsa, en què intervenen 
també Teresa Crespo, vocal de Pobresa; Eloi Ribé, autor de 
l’informe; i Nausica Castelló i Sira Vilardell en represen-
tació de dues de les entitats participants en l’elaboració de 
l’informe.



PROGRAMES 
I PROJECTES

LÀBORA,
INSERCIÓ LABORAL 
DE COL·LECTIUS EN RISC 

En el seu cinquè any d’activitat, el Programa Làbora –iniciat 
el 2014 mitjançant un conveni d’ECAS, FEICAT i Creu Roja 
amb l’Ajuntament de Barcelona— continua amb la tasca 
d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió. Al llarg del 
2018 es registren 3.490 empreses, 3.779 nous beneficiaris, 
6.403 derivacions i 2.557 nous contractes. A més, un total de 
1.718 persones inicien el procés formatiu i de millora compe-
tencial. 

Durant el 2018 el Programa Làbora 
atén 6.225 persones, amb un total 
de 1.755 insercions 

Maig | La IV Jornada Espai Làbora reuneix més de 400 per-
sones en situació de vulnerabilitat que s’entrevisten amb una 
setantena d’empreses. S’organitzen tallers formatius orientats 
a la millora de l’ocupabilitat dels candidats i, en el marc de 
l’acte institucional, 112 entitats i empreses són distingides 
amb el segell Làbora.

ALIANCES LOCALS 
PER A MUNICIPIS INCLUSIUS

ECAS i la Diputació de Barcelona donen continuïtat al conveni 
del projecte ‘Aliances locals per a municipis inclusius’, iniciat 
el 2010 i que es porta a terme a través de la consultora Inpac-
te. A l’octubre, s’inicia una prova pilot als ajuntaments de Vi-
ladecans i Mollet del Vallès que es desenvoluparà fins a finals 
d’abril de 2019.
L’evolució del projecte pretén anar un pas més enllà i plantejar 
aliances entre l’administració, les entitats socials, les empre-
ses privades i les universitats, repensant així les polítiques 
d’inclusió i enfocant-les cap a un model més participatiu. La 
clau radica en identificar tots els actors de l’aliança com a 
peces clau per lluitar contra l’exclusió i fer front als reptes 
socials.
La prova pilot s’inicia amb un taller en què es defineix el repte 
del municipi en base a un treball de camp previ i el grup motor. 
En paral·lel s’elabora una nova versió de la guia Aliances locals 
per a municipis inclusius que incorpora les universitats com a 
agents d’aliança.  

ACCIÓ COMUNITÀRIA 
El projecte per integrar l’acció comunitària com a mode d’in-
tervenció social, que s’emmarca en un conveni amb el Comis-
sionat d’Economia social i solidària de l’Ajuntament de Barce-
lona, s’articula a través d’acompanyaments individualitzats a 
sis entitats d’ECAS.
Per participar en els acompanyaments es demana un compro-
mís d’assistència a les sessions per part dels referents d’acció 
comunitària i dels membres de direcció de l’entitat. S’analitza 
el seu model d’acció social i es dissenya conjuntament un pro-

cés de reflexió i transició cap a un model d’intervenció amb 
orientació comunitària. També s’imparteixen càpsules forma-
tives adaptades a la necessitat de cada entitat participant. 
El projecte el supervisa el grup de treball creat ad-hoc i el 
dinamitza la consultora Marta Ballester, doctorada en Treball 
Social i professora de la Universitat de Barcelona.
A partir de les experiències compartides a través del projecte 
s’editarà una publicació per facilitar l’aplicació dels aprenen-
tatges obtinguts a altres entitats.

ENTRE L’OCUPACIÓ I EL TREBALL
La Comissió d’Inserció Sociolaboral impulsa el projecte ‘Entre 
l’ocupació i el treball. Davant la manca d’ocupació, restituïm 
el valor social del treball’, que s’engega a finals de 2018 i es 
portarà a terme en la seva major part el 2019. Parteix de la 
constatació que l’ocupació estable, a jornada completa i amb 
garanties d’autonomia econòmica ha deixat de ser una opció 
viable per a moltes persones i planteja la inserció laboral des 
de la perspectiva del dret a la inclusió. Aquest enfocament 
permet restituir el valor social del treball i reintegrar les 
persones desocupades per la via de la seva utilitat social, i no 
només mercantil.

FASE 1 | Identificació i selecció d’experiències
Se seleccionen experiències dutes a terme per entitats d’ac-
ció social amb persones que, malgrat haver rebut l’etiqueta 
de ‘desocupades’, busquen la possibilitat de  situar-se en una 
altra posició en què el seu valor no es desprengui d’allò que 
no tenen (feina remunerada), sinó d’allò que poden aportar 
com a ciutadà.
Tipus d’accions: 
• Revaloritzar la seva pròpia història
• Recuperar el seu protagonisme
• Facilitar l’accés als béns i recursos públics
• Promoure l’accés al coneixement i a la cultura

FASE 2 | Elaboració d’un informe
Les experiències seleccionades (entre deu i tretze) s’analitza-
ran presencialment a través d’entrevistes i els aprenentatges 
que se n’extreguin es recolliran en una publicació.

GOVERNANÇA
Arrenca el projecte de creació del Marc conceptual de Go-
vernança d’ECAS, impulsat pel grup de treball creat l’any 
2017. L’execució està previst que s’estengui fins el 2019 i té 
per objectiu analitzar la percepció que tenen les entitats de 
l’activitat i la governança d’ECAS, així com conèixer les seves 
expectatives en entrar a formar-ne part, el seu grau de parti-
cipació i els seus objectius de futur en relació a la federació. 
El procés es realitza amb l’acompanyament de la consultora 
Col·lectiu Indrets.

La primera fase del projecte s’inicia amb una ronda de reuni-
ons del Col·lectiu Indrets –acompanyats pel Grup de Treball 
de Governança– amb les entitats membres. Es realitzen en-
trevistes en profunditat als representants designats per cada 
entitat, començant per les organitzacions que formen part 
de la Junta Directiva i completant la ronda amb tota la resta 
d’entitats d’ECAS.
En la segona fase del projecte, que es durà a terme íntegra-
ment el 2019, s’analitzarà tota la informació recollida i es farà 
un informe de diagnosi i propostes.

LLIURES DE POBRESA, 
D’EXCLUSIÓ I DESIGUALTATS 

Després d’un any de funcionament, el projecte ‘Lliures de po-
bresa, d’exclusió i desigualtats’ impulsat per ECAS, Òmnium 
Cultural i Coop57 inicia un procés de reflexió sobre l’estat de 
la iniciativa i la seva viabilitat futura. La sobrecàrrega de feina 
de les entitats impulsores i la situació política de Catalunya, 
que afecta molt directament Òmnium Cultural, obliga a plan-
tejar un nou pla de treball. 

Dels quatre projectes escollits en la campanya de finança-
ment ‘4x200mil’, duta a terme el 2017, se’n financen dos: 
• Cooperativa Mujeres Pa’lante: els permet constituir-se i 
desenvolupar serveis de cura de persones a domicili (2 treba-
lladores), càtering (4 treballadores) i costura (6 treballadores), 
així com realitzar formacions i accions de difusió.
• Ateneu Popular Coma Cros: finançat parcialment, pot con-
tractar una persona de suport per a tasques internes.

2.557 CONTRACTES 

*101 contractes no comptabilitzats per districtes en serveis 
específics: Sara/ Opai / Piad / Sas / Saier / Sisfa Rom / Sis / 
Centre de dia / Pisos d’Inclusió/ Reagrupament Familiar
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Podeu veure el llistat d’espais de representativitat i les 
persones que representen ECAS en cadascun d’ells a les 
pàgines 24 i 25.

PRESÈNCIA EN ESPAIS 
DE REPRESENTATIVITAT

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

Sonia Fuertes participa 
com a presidenta d’ECAS 
en l’acte de presentació de 
l’aliança Educació 360, de 
la qual ECAS forma part 
junt amb 33 entitats més a 

part de les impulsores (Fundació Jaume Bofill, Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica i Diputació de Barcelona). 
L’objectiu de la iniciativa és potenciar i facilitar l’accés a les 
activitats extraescolars a tots aquells menors que no en tenen, 
entenent que l’educació es rep a temps complet i que la manca 
d’accés a aquest tipus d’activitats genera desigualtat social. Al 
novembre, Fuertes participa a la jornada ‘Educació 360, acció 
comunitària i reptes de futur’ com a ponent a la taula rodona 
‘Acció comunitària: innovació i polítiques de suport’, sobre les 
polítiques de suport i mesures necessàries per maximitzar les 
oportunitats educatives dels projectes educatius comunitaris.

Gener i novembre | ALIANÇA EDUCACIÓ 360: 
PRESENTACIÓ I JORNADA

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
DEL SECTOR

S’organitza una jornada de debat sobre l’aplicació del Pilar 
Europeu de Drets Socials amb la diputada del Parlament 
Europeu Maria João Rodrigues, membre de la Comissió 
d’Ocupació i Afers Socials. Amb el títol ‘Pilar social europeu 
sis mesos després de la cimera de Göteborg: Diàleg amb les 
entitats socials’, inclou una taula rodona sobre protecció social i 
inclusió en què participa Jesús Ruiz en representació d’ECAS.    

Marta Cid, vocal d’Internacional i d’innovació social d’ECAS, 
participa en una de les ‘Píndoles FOCIR’, breus peces 
audiovisuals que expliquen la importància de l’activitat 
internacional per a les federacions catalanes de diferents 
àmbits.

Anna Tomàs, membre de la Junta Directiva i vocal d’Acció 
comunitària d’ECAS, participa en la taula rodona ‘Els reptes de 
l’acció comunitària’ que té lloc dins de l’acte de presentació de 
la Plataforma Vàlua d’entitats del tercer sector de Sabadell.

En el marc del cicle Debats Catalunya Social organitzats per la 
Taula del Tercer Sector, Núria Iturbe participa com a membre 
de la Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal d’ECAS en 
la taula rodona ‘L’acompanyament de les persones en la sortida 
de presó. El paper del tercer sector’. També hi intervenen Sergi 
Fortià (Suara), Roser Garcia (Justícia i Pau) i Joan Pere Queralt 
(Departament de Justícia).

Teresa Crespo, vocal de Pobresa d’ECAS, intervé en el vídeo ‘Les 
propostes del Consell Municipal de Benestar Social 2018’, peça 
que forma part dels materials realitzats per avaluar la capacitat 
d’incidència d’aquest òrgan i, alhora, aproximar-lo a la ciutadania.

Maig | PILAR SOCIAL EUROPEU SIS MESOS 
DESPRÉS DE LA CIMERA DE GÖTEBORG

Maig | PÍNDOLES FOCIR

Maig | TAULA RODONA SOBRE ACCIÓ COMUNITÀRIA

Juny | DEBAT SOBRE L’ACOMPANYAMENT 
EN LA SORTIDA DE PRESÓ

Juny | VÍDEO DEL CONSELL MUNICIPAL 
DE BENESTAR SOCIAL

La Taula celebra els seus 15 anys d’activitat amb un acte 
institucional a l’Auditori Disseny Hub Barcelona en què par-
ticipa Sonia Fuertes com a vicepresidenta en representació 
d’ECAS. Hi intervenen el president de la Generalitat de Cata-
lunya, Quim Torra; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; i 
el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells. 
La celebració conclou amb la lectura d’un manifest que 
reafirma la missió, els valors i l’acció de la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya.

Juliol | 15è ANIVERSARI DE LA TAULA D’ENTITATS 
DEL TERCER SECTOR

Oriol Esculies, representant 
d’ECAS a la Junta Directiva 
de l’European Social Action 
Network (ESAN), assisteix 
a una jornada interna de 
treball en què es prepara 

un document per reivindicar que s’augmentin els recursos 
econòmics del Fons d’Ajuda Europea per als Més Necessitats. 
Al setembre, Esculies i Jean-Louis Durand,  president d’ESAN, 
es reuneixen amb Meritxell Serret, delegada de la Generalitat 
de Catalunya a Brusel·les. A l’octubre, el representant d’ECAS a 
la plataforma intervé en la jornada anual d’ESAN, ‘Pauvreté et 
precarité des étudiants en Europe’, que té lloc a l’espai oficial 
del Comitè Econòmic i Social de la UE davant d’una cinquantena 
de parlamentaris i professionals de diversos àmbits.

Maig, setembre i octubre | 
ESAN: REUNIONS I JORNADA ANUAL

Sira Vilardell participa com a membre de la Junta Directiva 
d’ECAS en la ‘Jornada per la connexió social. Impuls per a 
l’ocupació i la reinserció social’, organitzada per l’Associació 
Empresarial Pedrosa i la Taula d’entitats del Tercer Sector. 
Intervé en la taula d’experiències ‘Entorn innovador i aliança 
per l’ocupació social’. 

En el marc del Postgrau Intervenció en l’Àmbit de la Inserció 
Laboral de la Fundació Pere Tarrés, Esther Adrover participa 
com a membre de la Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS 
en una taula rodona sobre gestió de polítiques d’ocupació. 

Jordi Collado, secretari tècnic de la Comissió Territorial d’ECAS 
a Tarragona, participa en la taula rodona ‘Joventut i marginació: 
drets i accions integradores’. Té lloc al Centre de Lectura de 
Reus dins del cicle Pau i Drets Humans, organitzat per la 
Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Reus en 
col·laboració amb el Centre de Lectura de Reus. 

Febrer | JORNADA SOBRE OCUPACIÓ I INSERCIÓ

Març | POSTGRAU D’INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT 
DE LA INSERCIÓ LABORAL

Abril | TAULA RODONA SOBRE JOVENTUT 
 I MARGINACIÓ A REUS

Teresa Crespo, vocal de Pobresa d’ECAS, intervé en la 
Comissió plenària de Drets Socials, Cultura i Esports 
de l’Ajuntament de Barcelona com a vicepresidenta del 
Consell Municipal de Benestar Social. Hi presenta l’Informe 
Participatiu dels grups de treball 2016-17, que recull les 
reflexions i les propostes dels diferents grups de treball que 
formen part del Consell.

Febrer | COMISSIÓ PLENÀRIA DE DRETS 
SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

NOVES ENTITATS FEDERADES
S’adhereixen a la federació 6 noves entitats, a 
les quals agraïm la seva confiança i esperit de 
col·laboració en els projectes d’ECAS.

• L’Associació | Drets Sexuals i Reproductius
• L’Associació l’Esquitx
• Fundació Catalana de l’Esplai
• Fundació Integramenet
• Associació SaóPrat
• Associació de Famílies Monoparentals



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

ALTRES ORGANITZACIONS, ÀMBIT PRIVAT

• Director de l’Aliança Educació 360, Carles Barba
• Director del Gimnàs Social Sant Pau, Ernest Morera
• Promotor de la Iniciativa per la Reforma Horària, Fabián Mohedano
• Gerent, i secretari i cap de comunicació del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, Montse Grau i Juan Manuel Rivera 
• Presidenta i directora de la Federació Catalana de Voluntariat 
Social, Francina Alsina i Eulàlia Mas 
• Director del Programa de Grau d’Educació Social de la UOC, 
Segundo Moyano
• Degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere 
Tarrés, Joan-Andreu Rocha Scarpetta 
• Responsable tècnic del Programa Reincorpora de “la Caixa”, 
Josep S. Oms
• Vicepresidenta i vocals de Justícia i relacions amb el Tercer 
Sector del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, Arantxa Her-
náez, Araceli Escusol i Sergi Fortià
• Fundatia Orizont, entitat social romanesa, comitiva encap-
çalada pel president de l’Associació Romanesa de Catalunya, 
Florin Gaiseanu Tutuleasa  
• Director corporatiu de l’Àrea Social - Fundació Bancària “la 
Caixa”, Marc Simón
• Responsable del Laboratori de Serveis Socials de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Toni Vilà  
• Presidenta i gerent del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya, M. Rosa Monreal i Xavier Campos

GENERALITAT DE CATALUNYA

• Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani
• Directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 
Georgina Oliva
• Director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa, Josep Vidal
• Directora general de Famílies, Roser Galí
• Directora general de Treball en la Diversitat, Elisabet Parés
• Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, Mercè Garau
• Delegada del Govern a Brussel·les, Meritxell Serret 
• Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta
• Secretària general del Departament d’Empresa i Coneixement, 
Marta Felip
• Secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies
• Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós
• Cap de la Secció de Programes d’Inserció del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, Rosa Gil
• Cap del Servei de Programes en la Diversitat, Maria Antònia López
• Advocat del Departament Treball, Afers Socials i Famílies, 
Fèlix Salaverría

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

• Director de Relacions Internacionals, Salvador Gausa
• Sotsdirector de Relacions Internacionals, Xavier Bertrana
• Gerent de la Diputació de Barcelona, Jordi Plana
• Cap del Servei de Suport Intern de la Diputació de Barcelona, 
Francesca Alaminos

AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials, 
Lluís Torrens
• Director de Serveis Socials, Jordi Sánchez
• Director executiu d’Estratègies de Foment d’Ocupació 
de Barcelona Activa – Programa Làbora, Paco Ramos

PARTITS POLÍTICS

• Diputats de Catalunya En Comú – Podem, Xavier Domènech 
i Marta Ribas 

REUNIONS INSTITUCIONALS AMB ADMINISTRACIONS, 
PARTITS POLÍTICS I ALTRES ORGANITZACIONS

Oriol Esculies participa 
com a membre de la Co-
missió d’Internacional i 
d’innovació social d’ECAS 
en la trobada d’entitats 
socials amb l’economista 

bengalí Premi Nobel de la Pau 2006 Muhammad Yunus. 

Sant Joan de Déu Serveis Socials organitza l’acte de 
presentació de la campanya ‘La vida mateixa’, que compta 
amb Sonia Fuertes com a ponent de la taula sobre ‘Reali-
tats ocultes en l’exclusió social’.

Sira Vilardell intervé des de la Fila Zero en nom d’ECAS 
a la jornada ‘SocialLab: Comunicar per transformar’, 
organitzada pel digital Social.cat. Vilardell planteja com 
multiplicar l’impacte de les entitats fent xarxa i comunicant 
en clau de ‘causa’, donant prioritat als objectius comuns 
del sector social per davant dels interessos de cada entitat.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
organitza el VI Congrés del Tercer Sector sota el lema 
‘Desigualtats socials, solucions locals’. ECAS és present 
a la Mostra d’entitats, representants de les seves entitats 
participen com a ponents en els debats i en l’espai de pre-
sentació de projectes innovadors Social Speakers’ Corner, i 
l’Agència de Comunicació Social dona suport a les tasques 
de comunicació.

Sonia Fuertes forma 
part de la delegació de 
la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de 
Catalunya que visita el 
Parlament Europeu, 

convidada per l’Oficina Parlamentària de l’eurodiputat 
d’ERC Jordi Solé.

Novembre | TROBADA AMB MUHAMMAD YUNUS

Setembre | PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA 
‘LA VIDA MATEIXA’

Novembre | COMUNICAR PER TRANSFORMAR

Novembre | VI CONGRÉS DEL TERCER SECTOR

Novembre | VISITA DEL TERCER SECTOR 
AL PARLAMENT EUROPEU

Sonia Fuertes participa al III Congrés de Serveis Socials 
Bàsics, organitzat pels col·legis professionals de Treball 
Social, Psicologia, Pedagogs, i Educadores i Educadors So-
cials. La presidenta d’ECAS intervé a la taula rodona sobre 
‘El paper del Tercer Sector i els moviments socials’. 

Octubre | III CONGRÉS DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Sonia Fuertes representa ECAS en el debat ‘La pobresa 
té rostre de dona: què fa Barcelona per erradicar-la?’, 
emmarcat en el cicle de debats ‘Socialitzant BCN Cooperar 
per fer ciutat’, organitzats pel digital Social.cat. 

Octubre | DEBAT SOCIALITZANT BCN 
SOBRE POBRESA

M. Carmen Olaya de l’Associació SaóPrat 
a l’assemblea de l’octubre

Anna Capdevila presenta l’Associació 
l’Esquitx durant l’assemblea de l’octubre

• Cap de Participació Social de l’Àrea de Drets Socials, Emi Pallàs
• Cap del Departament de Família Serveis de Suport Polític, 
Marta Otero
• Gerent de Drets Socials, Ricard Fernández
• Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Joan Uribe



A banda de l’informe INSOCAT 9 ‘Les veus de la pobresa des de 
dins’ (pàg. 9), ECAS es pronuncia sobre l’aplicació de la Renda 
Garantida de Ciutadania, sobre el dret a l’assistència sanitària 
universal i sobre les tarifes per a la discapacitat.

APLICACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA

El Grup de Treball de Renda Garantida de Ciutadania d’ECAS 
elabora l’informe Aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania. 
Balanç dels primers mesos (setembre 2017 – maig 2018) a partir 
de les dades recollides d’aquest període. Se n’extreu que es 
fa una interpretació de la llei massa restrictiva, amb disparitat 
de criteris i amb un alt nombre de denegacions que contradiu 
l’objectiu de la norma d’assegurar uns ingressos mínims per 
viure dignament a tota la població. Al maig el grup manté una 
reunió amb Josep Vidal, director general d’Economia Social, el 
Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generali-
tat. Al juliol, una delegació d’ECAS trasllada les conclusions de 
l’informe al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Cha-
kir el Homrani, en una reunió en què també participen Josep 
Vidal i Georgina Oliva, directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de la Generalitat.

 

VULNERACIÓ DEL DRET A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

Amb motiu del recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Govern espanyol a la llei d’universalització de l’assistència 
sanitària, ECAS manifesta en nota de premsa que aquest 
atempta contra el dret universal a la salut, el principi d’equitat 
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix el “dret a 
accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris 
de responsabilitat pública” (art. 23.1). La llei queda en sus-
pens, de manera que s’expulsa del sistema sanitari públic les 
persones en situació administrativa irregular, principalment 
persones immigrades no empadronades. 

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

En continuïtat amb les accions endegades l’any anterior, al mes 
de febrer la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global (PZ-JG) 
presenta una queixa al Síndic de Greuges per promoure que faci 
seguiment del compliment dels drets fonamentals a l’alimentació, 
la salut, l’educació, l’habitatge, el treball, uns ingressos mínims, 
la mobilitat i la participació. Aquesta iniciativa dona suport a l’ac-
tuació d’ofici oberta pel Síndic l’octubre de l’any anterior, després 
de reunir-se amb representants de PZ-JG a partir de les reclama-
cions de la campanya ‘Contra la pobresa i les desigualtats, exigim 
els nostres drets!’.  

INFORMES I PRONUNCIAMENTS MOBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

ACTIVITATS, 
INCIDÈNCIA PÚBLICA

ACTIVITATS, 
INCIDÈNCIA PÚBLICA

MANIFEST ‘PROU CONGELACIONS I RETALLADES, 
ÉS HORA DE DONAR SOLUCIONS’

Coincidint amb el Dia internacional de les Persones amb 
Discapacitat, ECAS signa el manifest ‘Prou congelacions 
i retallades, és hora de donar solucions’ juntament amb 
l’Associació Empresarial d’Economia Social (AEES) Dincat, 
ECOM, FEPCCAT, Ammfeina Salut Mental Catalunya, la Unió 
Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (UCCAP), la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social 
i l’Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual de Catalunya. El text denuncia 
la situació injusta que des de 2009 pateix el sector de la 
discapacitat a causa de la congelació i la posterior retallada 
de les tarifes amb les que la Generalitat de Catalunya finança 
els serveis d’atenció al col·lectiu. Exigeix l’actualització i 
l’increment dels preus per garantir la qualitat de l’atenció a les 
persones, la sostenibilitat dels serveis i les condicions laborals 
dels professionals.

SUPORT I ADHESIONS

Al març, ECAS dona suport a la vaga feminista del 8 de març 
impulsada pel moviment feminista a nivell internacional. Així 
mateix, s’adhereix al manifest unitari del Dia internacional per 
a l’eliminació de la violència envers les dones, centrat en la 
visibilització, la sensibilització i la lluita contra les violències 
sexuals. El text es consensua amb la Generalitat de Catalunya, 
les diputacions i les entitats municipalistes i el redacta la pe-
riodista Ariadna Oltra. ECAS també dona suport a la denúncia 
que recull l’Informe de la situació del col·lectiu gitano procedent 
d’Europa de l’Est a Catalunya, realitzat per la Xarxa Romest amb 
l’objectiu de donar visibilitat al col·lectiu gitano i treballar per a 
la seva plena integració. 

per fer-lo efectiu’, moderada per la periodista Mònica Berna-
bé. Hi intervenen Irene Escorihuela, directora de l’Observatori 
DESC; José M. Gil, director del Centre de Recerca en Economia 
i Desenvolupament Agroalimentari; Gustavo Duch, editor de la 
revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas; i Marta 
Llobet, investigadora i professora de la Universitat de Barcelona. 
Hi assisteixen 75 persones.
 
MANIFEST 2018 ‘DRETS VULNERATS, POBRESA 
CRONIFICADA I DESIGUALTATS EN AUGMENT’

Durant la pausa de la jornada es fa lectura pública del Manifest 
‘Drets vulnerats, pobresa cronificada i desigualtats en augment’, 
emmarcat en la campanya bianual ‘Contra la pobresa i les desi-
gualtats, exigim els nostres drets!’. El text recull el retorn efec-
tuat pel Síndic de Greuges a la queixa presentada, basat en els 
informes elaborats per la institució. El Manifest assenyala que, 
“malgrat la suposada recuperació econòmica”, els greus retro-
cessos patits en el terreny social tant a Catalunya com al conjunt 
de l’Estat no s’han revertit, i denuncia la injustificable “paràlisi 
política i institucional que hem viscut darrerament”.  
El document el llegeixen tres portaveus de la plataforma –Teresa 
Crespo, Xavi Ortega i Mercè Civit— en un acte simbòlic en què 
col·labora l’artista plàstica Delphine Boghos, que realitza in situ 
una obra pictòrica inspirada en les denúncies i reivindicacions de 
la plataforma.

La plataforma Pobresa Zero – Justí-
cia 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.

Reunió del grup 
de treball 
amb Josep Vidal

Representants 
de la Plataforma 
llegeixen el manifest 
de la campanya

JORNADA SOBRE EL DRET A L’ALIMENTACIÓ

La col·laboració amb el Síndic de Greuges iniciada el 2017 
cristal·litza en la l’organització conjunta de la jornada ‘L’ali-
mentació, un dret vulnerat? Polítiques alimentàries contra la 
pobresa i les desigualtats’ el 16 d’octubre, Dia Mundial de l’Ali-
mentació, i coincidint amb la mobilització anual de la platafor-
ma el 17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Erradicació de la 
Pobresa. Les ponències inicials són a càrrec de Mikel Mancisi-
dor, membre del Comitè de drets econòmics, socials 
i culturals de les Nacions Unides; i Maria Jesús Larios, 
adjunta per als Drets de la Infància i l’Adolescència del Síndic 
de Greuges. A continuació s’aborden diferents perspectives 
del tema a la taula rodona ‘Dret a l’alimentació i polítiques 



GABINET DE PREMSA, INCIDÈNCIA

La tasca d’incidència a través de l’Agència de Comunicació 
Social inclou la gestió de les relacions amb els mitjans de co-
municació, la difusió dels pronunciaments d’ECAS i la creació 
d’opinió mitjançant articles i intervencions públiques. Les pe-
ticions d’informació, testimonis i valoracions s’atenen en nom 
de la federació o es deriven a altres entitats i experts.

Al llarg de l’any s’emeten cinc notes de premsa, quatre pròpies 
d’ECAS i una com a membre de la plataforma Pobresa Zero – 
Justícia Global. A més es publiquen 30 articles d’opinió: 13 en 
premsa generalista (7 d’ells a El Periódico de Catalunya) i 12 al 
mitjà digital Social.cat, amb el qual es manté una col·laboració 
regular des de fa vuit anys. Sonia Fuertes és qui exerceix de 
portaveu amb més freqüència (8 articles), seguida de Teresa 
Crespo (5); també signen articles en nom d’ECAS diversos 
membres de la Junta Directiva (Amparo Porcel, Anna Tomàs, 
Ferran Busquets, Raúl Martínez, Rosa Balaguer, Sira Vilardell), 
membres de les comissions d’àmbit (Aldana Menéndez, Fran 
Viedma, Mariona Canongia, Raquel Gil, Sandra Tatay) i altres 
professionals vinculats a activitats d’ECAS (Eloi Ribé, autor de 
l’INSOCAT 9). 

DIFUSIÓ I PRESÈNCIA PÚBLICA

ACTIVITATS, 
INCIDÈNCIA PÚBLICA

Per tal de donar veu a la tasca de la federació i les entitats 
que en formen part, l’Agència de Comunicació Social s’en-
carrega de la comunicació interna i externa d’ECAS.

L’ACTUALITAT DE L’ÀMBIT SOCIAL:                                         
WEB, BUTLLETINS I XARXES

Les notícies i els esdeveniments de la federació, les entitats 
membres i el conjunt del tercer sector es difonen mitjançant 
el web i els butlletins d’ECAS, on també s’hi publiquen els 
articles d’opinió i els pronunciaments més destacats als 
mitjans de comunicació. Al llarg de 2018 es publiquen un 
total de 572 notícies al web d’ECAS, que recullen les nove-
tats més rellevants del sector en quatre seccions: ‘actualitat 
ECAS’ (47 notícies), ‘les entitats informen’ (204), ‘tercer sec-
tor al dia’ (246) i ‘opinem des de l’àmbit social’ (75). Pel que 
fa als butlletins, es publiquen 22 edicions de l’infoACCIONS 
(adreçat a les entitats membres d’ECAS) i de l’info ACCIÓ 
SOCIAL (per a la resta de persones subscrites). Les entitats 
de la federació també reben el butlletí info ASSEMBLEA des-
prés de les reunions del màxim òrgan rector d’ECAS (dues 
durant el 2018) i una circular al Nadal com a tancament de 
l’any. La presència d’ECAS a les xarxes socials es gestiona 
a través dels comptes de Twitter i Facebook. A Twitter, el 
compte d’ECAS (@ecasacciosocial) tanca el 2018 amb 6.909 
seguidors, que suposa un increment del 23,35% i manté la 
tendència a l’alça dels anys anteriors (109 nous seguidors 
mensuals de mitjana). Es publiquen 499 tuits, s’obtenen un 
total de 638.600 impressions i la federació és mencionada 
per altres usuaris 1.289 vegades. Pel que fa a Facebook, la 
pàgina d’ECAS suma 1.723 seguidors (un 6,1% més que l’any 
anterior, vuit nous ‘M’agrada’ mensuals de mitjana) i s’hi pu-
bliquen 118 posts que obtenen 2.326 clics i 2.357 reaccions, 
comentaris i comparticions.

ECAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

La veu d’ECAS com a referent de l’acció social es re-
flecteix en 170 aparicions als mitjans de comunicació. 
Els que més ressò se’n fan són El Periódico de Cata-
lunya en premsa, Betevé en televisió, SER Catalunya 
en ràdio i el portal Social.cat a internet. Per gènere 
periodístic, un 73% de les aparicions corresponen a 
notícies, cròniques i reportatges, de les quals un 48% 
inclouen declaracions de portaveus de la federació.

Aparicions 
segons temàtica

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

188

63

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

159
178

154

316

210 207

170

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 Cata-
lunya | Servei de gabinet de premsa i suport puntual en altres 
àmbits de la comunicació des del juny de 2017.

COL·LABORACIÓ AMB LA PLATAFORMA POBRESA 
ZERO – JUSTÍCIA GLOBAL

L’Agència de Comunicació Social col·labora activament en 
representació d’ECAS a la campanya ‘Contra la pobresa i les 
desigualtats, exigim els nostres drets!’, iniciada el 2017. Amb 
motiu del 16 d’octubre, Dia Mundial de l’Alimentació, i del 17 
d’octubre, Dia internacional per a l’erradicació de la pobresa, 
PZ-JG organitza juntament amb el Síndic de Greuges la jornada 
‘L’alimentació, un dret vulnerat?’ (pàg. 17). 

Aparicions segons 
tipus de mitjà

Premsa

Online

Agències

Ràdio

Televisió

Institucional

26%

5%
9%

12%
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40%

INSOCAT |  ‘Les veus de la pobresa des de dins’

Programa Làbora

Pobresa Zero- Justícia | Dia Internacional     
per a l’erradicació de la pobresa

Renda Garantida de Ciutadania

Dret a l’assistència sanitària universal

Pobresa energètica i desigualtats

Dones (8març, dones i acció social, bretxa 
salarial)

Àmbit penitenciari i execució penal

Estratègia i reducció de desigualtats de l’Acord 
ciutadà per a una Barcelona inclusiva

Altres (acció comunitària, acollida refugiats, 
joves migrats, polítiques públiques, 
discapacitat etc.)

9,4%

23,5% 22,4%

12,4%

10%
5,3%

5,3%

5,3%

2,9%

2,9%



ECAS articula la seva tasca a través de diversos espais i grups de professionals de les entitats membres 
–comissions d’àmbit, comissions territorials i grups de treball- que compten amb el suport de l’equip de gestió. 
Els òrgans de govern –Assemblea i Junta Directiva, amb diferents vocalies- els componen també representants 
de les entitats membres, amb presència dels responsables de l’equip de gestió.

organització

EQUIP 
TÈCNIC

Agència de Comunicació Social

Direcció
Georgina Marín (gener-juny) 
Agnès Felis (juliol-desembre)
afelis@acciosocial.org

Redacció
Mariona Picas
comunicacio@acciosocial.org

Administració i Projectes
Mònica Rubio 
ecas@acciosocial.org

Gerència Jordi Gusi 
jgusi@acciosocial.org

ESPAIS 
DE TREBALL

ASSEMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA | COMISSIÓ PERMANENT (pàg. 21)

GRUPS 
DE TREBALL

COMISSIONS
TERRITORIALS

Acció comunitària

Capacitació i formació 
de les entitats

Codi ètic

Àmbit penitenciari 
i execució penal

Governança

Migracions Habitatge

Incidència pública

Inserció sociolaboral Codi ètic

Acció comunitària

Participació interna IRPF

Pobresa Joves migrants

Territorial Renda Garantida 
de Ciutadania

Internacional Governança

VOCALIES 

Famílies Girona

Inserció sociolaboral Tarragona

Migracions

Penitenciari 
i execució penal

VIH/SIDA 
i exclusió social

COMISSIONS
D’ÀMBIT

ÒRGANS DE GOVERN

JUNTA DIRECTIVA, VOCALIES
Representa, dirigeix i administra la federació. Està formada per entre 17 i 22 socis escollits per l’Assemblea que es 
renoven cada dos anys. S’estructura en vocalies i es reuneix de forma ordinària cada sis setmanes aproximadament, 
en sessions de dues hores de durada. 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 2018.

Sonia Fuertes
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Presidenta
Comissió Permanent i Vocalia d’Àmbit 
penitenciari i execució penal
Suplent: Toni Garin

Amparo Porcel
INTRESS
Vicepresidenta
Comissió Permanent i Vocalia 
de Codi ètic 
Suplent: Meritxell Draper 
(gener – març) i Pilar Núñez 
(març – desembre)

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 i 
Vocalia d’Aliances estratègiques
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 
(gener – setembre) i Fina Rubio 
(setembre – desembre)

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

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

Francesc Xavier Rodríguez
VINCLE
Vocalia Territorial
Suplent: Judith Cobancho

Montse Tohà
FUNDACIÓ IReS
Suplent: Natàlia Valenzuela 

Raúl Martínez
CEPAIM
Vocalia de Migracions 
Suplent: Atabbe Mane

Teresa Crespo
ASSOCIACIÓ VENTIJOL
Vocalia de Pobresa
Suplent: Carme Bosch

Carme Méndez
FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO
Vocalia de Migracions
Suplent: Soledad Soto (gener – 
novembre) i Miguel Ángel Román 
(novembre – desembre)

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

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 

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

Natàlia Anguera
ACCIÓ CONTRA LA FAM
Suplent: Agustí Jorba

Sònia Moragrega
INTERMÈDIA
Suplent: Encarna Serrano

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



> VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL
Mijail Acosta (coordinador, Acollida i Esperança), Alberto Capitán (Actua Va-
llès), Aldana Menéndez (ABD), Anna Carol (Acollida i Esperança), Anna Ràfol 
(Antisida Lleida), Ana Torre (Creu Roja Tarragona), Araceli Otón (Creu Roja 
Tarragona), Clara Catalán (Àmbit Prevenció), Domènec Domènech (Mercè 
Fontanilles), Ester Artigas (Actua Vallès), Imma Flores (Mercè Fontanilles), 
Gemma Juventench (CSS Mare de Déu de la Salut), Jaime Droguett (Acollida 
i Esperança), Joan Pasquina (Cardona), Jordi Autet (Mercè Fontanilles), Josep 
M. Lluch (Acollida i Esperança), Laura Convent (Acollida i Esperança), Lucía 
Parreño (Acollida i Esperança), Llum Polo (Àmbit Prevenció), Maribel Muñoz 
(Llar de Pau), M. Carmen Pastor (Càritas Terrassa), Marta Mitjana (Antisida 
Lleida), Paloma Aragüe (CSS Mare de Déu de la Salut Tarragona), Roger Rius 
(Actua Vallès), Xus Iglesias (Antisida Lleida).  

 COMISSIONS TERRITORIALS

> GIRONA
Francesc X. Rodríguez (coordinador, Vincle), Adriana Goti (Intermèdia), Anna 
Nouguet (Oscobe), Anouar Tayebi (Cepaim), Ferran López (Casal dels Infants), 
Jesús Vergara (Salesians Sant Jordi), Laura Martínez (Acollida i Esperança), 
Laia Planagumà (Suara), Lluís Puigdemont (SER.GI), Montse Cardona (Tresc). 

> TARRAGONA
Joan Josep Izquierdo (coordinador, En Xarxa), Bea Cavallé (Cerc@), Daniel 
Solà (Actua), Jordina Mora (Intress), Josep Maria Borrull (Suara), Maite For-
tuny (Intermèdia),  Marina Claverías (Quilòmetre Zero), Mercè Alamón (Casal 
l’Amic), Noelia da Silva (Plataforma educativa), Raquel Barbier (Vincle).  

COMISSIONS D’ÀMBIT

> FAMÍLIES
Loli Rodríguez (coordinadora, Idea), Anna Capdevila (L’Esquitx), Esther Gil 
(IReS), Eulàlia Gorga (CEPS), Lorena Domínguez (“in via”), Lourdes Òdena 
(REIR), M. José Garcia (Casal dels Infants), Marisa Olleta (Salesians Sant Jor-
di), Marta Benítez (“in via”), Nausica Castelló (ABD), Sònia Bardají (Famílies 
monoparentals), Tirsit Montserrat (Maria Raventós). 

> INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Esther Sancho (coordinadora, Femarec), Ana Sesé (Pere Tarrés), Carme 
Barrios (CHM Les Corts), Carolina Fernández (Programa Làbora), Cristina 
Sanclemente (Àmbit Prevenció), David Gallemí (Escola Pia), Dolors Busquets 
(Adsis), Elena López (Mansol), Elena Sala (ABD), Elisabet Hinojosa (Comtal), 
Esther Adrover (Gentis), Inma Corral (Insercoop), Ismael Camacho (Inicia-
tives solidàries), José Roldán (Casal dels Infants),  Laura Arnal (JIS), Laura 
Roizarena (Els Tres Turons), Lucía Morales (Insercoop), Marta Jori (ACIS), 
Marta Ribera (Associació “in via”), Núria Navarro (Salesians Sant Jordi), Òscar 
Sanjuan (Salut i Comunitat), Roser Viladrich (Mercè Fontanilles), Sandra Tatay 
(Salut i Comunitat), Sergi Pascual (Intermèdia), Soledad Soto (Secretariado 
Gitano), Xavier Orteu (Insercoop), Xavier Villarejo (Ared).    

> MIGRACIONS
Raúl Martínez (coordinador, Cepaim), Andreu Villalba (Suara), Catherine 
Bonhoure (Secretariado Gitano), Carme Méndez (Secretariado Gitano), Fran-
cesc X. Rodríguez (Vincle), Joaquim Corral (Sant Pere Claver), Jordina Mora 
(Intress), Juan Manuel Martín (Casal dels Infants), Laura Sales (Surt), Maite 
Mauricio (Suara), Marta Oliva (Integramenet), Montserrat Feu (Atlàntida), 
Rosa Balaguer (Casal dels Infants), Sara Agulló (Noves vies), Sílvia Durany 
(Vincle), Sònia Moragrega (Intermèdia), Verònica Carrasco (Integramenet), 
Xavier Puig (CEPS). 

> ÀMBIT PENITENCIARI I EXECUCIÓ PENAL
Sonia Fuertes (coordinadora, Salut i Comunitat), Anna Vega (Marianao), Carlos 
Larrañaga (Salut i Comunitat), Carol Mallo (Gentis), Mariona Canongia (IReS), 
Meritxell Campmajó (Intress), Meritxell Collado (Mercè Fontanilles), Meritxell 
Vegué (Lligam), Natàlia Valenzuela (IReS), Natxo Pardo (Apip-Acam), Núria 
Iturbe (Intress), Núria Sala (ABD), Raquel Gil (Ared), Sergi Fortià (Suara).

MEMBRES DELS 
ESPAIS DE TREBALL

GRUPS DE TREBALL

> ACCIÓ COMUNITÀRIA
Anna Tomás (coordinadora, Els Tres Turons), Alba López (Salut i Comunitat), 
Amadou Bocar Sam (Cepaim), Amparo Porcel (Intress), Charo Sillero (Sant 
Joan de Déu), Esther Subías (Colectic), Hector Sió (CHM Les Corts), Helena 
Gausí (Gentis), Hugo Contreras (Secretariado Gitano), Imma Corral (Inser-
coop), Ivan López (IReS), Javier Prieto (Sant Joan de Déu), Jordi Manyosa 
(Comtal), Laia Planagumà (Suara), Leandro Weller (Prohabitatge), Leonardo 
Márquez (IReS), Loli Rodríguez (Idea), Lluís Puigdemont (SER.GI), Marta 
Galligó (Comtal), Marta Garcia (Els Tres Turons), Mercedes Cuenca (Cepaim), 
Meritxell Campmajó (Intress), Miquel Àngel Román (Secretariado Gitano), 
Mireia Delgado (IReS), Mònica Barnola (Surt), Montse Tohà (IReS), Natàlia 
Sin (SER.GI), Núria Iturbe (Intress), Patricia Mansilla (Maria Raventós), Ra-
quel Gil (Ared), Raúl Martínez (Cepaim), Rosa Balaguer (Casal dels Infants), 
Sergi Bota (Suara), Sílvia García (Prohabitatge), Sira Vilardell (Surt), Vanessa 
Cayuela (Impulsem), Xavier Dachs (Suara). 

> CODI ÈTIC
Amparo Porcel (coordinadora, Intress), Anna Tomás (Els Tres Turons), Do-
mènec Domènech (Mercè Fontanilles), Esther Sancho (Femarec), Francesc 
X. Rodríguez (Vincle), Imma Lluva (Suara), Lluís Puigdemont (SER.GI), Mer-
cedes Cuenca (Cepaim), Mijail Acosta (Acollida i Esperança), Pilar Nuñez 
(Intress), Sònia Moragrega (Intermèdia), Teresa Crespo (Ventijol), Victòria 
Galván (Suara).  

> GOVERNANÇA
Sonia Fuertes (coordinadora, Salut i Comunitat), Amparo Porcel (Intress), 
Anna Nouguet (Oscobe), Domènec Domènech (Mercè Fontanilles), Elisenda 
Xifre (Suara), Ferran Busquets (Arrels), Francesc X. Rodríguez (Vincle), 
Joaquim Corral (Sant Pere Claver), Llorenç Gonzalez (Iniciatives solidàries), 
Mijail Acosta (Acollida i Esperança), Montse Feu (Associació Atlàntida), Oriol 
Esculies (Projecte Home), Rosa Balaguer (Casal dels Infants), Xavier Puig 
(CEPS), Teresa Crespo (Ventijol).

> RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
Teresa Crespo (coordinadora, Ventijol), Carme Ferreiro (Càritas Barcelona), 
Cristina Sanclemente (Àmbit Prevenció), Elena Sala (ABD), Elisenda Mora 
(Àuria), Ester Sánchez (Arrels), Esther Fernández (Ared), Esther Sancho 
(Femarec), Fernando Díaz (Càritas Barcelona), Idoia Oca (Gedi), Inma Corral 
(Insercoop), Ivan López (IReS), Javier Prieto (Sant Joan de Déu), Juan Manu-
el Martin (Casal dels Infants), Judit Ruiz (Àmbit Prevenció), Laura Terradas 
(Punt de Referència), Lluïsa López (Suara), Marta García (Els Tres Turons), 
Mireia Hernando (IReS), Míriam Feu (Càritas Barcelona), Núria Argilaga 
(Femarec), Núria Campañà (Càritas Barcelona), Òscar Costa (Arrels Sant 
Ignasi), Rosa Balaguer (Casal dels Infants), Sergi Pascual (Intermèdia), 
Xavier Gallofré (Gedi), Xavier Orteu (Insercoop), Xavier Puig (CEPS), Xavier 
Villarejo (Ared). 

> IRPF
Ana Grima (Secretariado Gitano),  Atabbe Mane (Cepaim), Borja Castellet (El 
Llindar), Cristina Sanclemente (Àmbit Prevenció), Daniel Osías (Marianao), 
Dolors Camats (Vincle), Esther Fernández (Ared), Esther Sancho (Femarec), 
Ismael Camacho (Iniciatives Solidàries), Jordi Ferrer (Probens), Maria Tarafa 
(Casal dels Infants), Mijail Acosta (F. Acollida i Esperança), Miquel Verdaguer 
(ASCA), Núria Sau (Andròmines), Rita Grané (Punt de referència), Sergi Bota 
(Suara), Sònia Flotats (ASCA), Tonyi Mercader (JIS), Xavier Villarejo (Ared). 

> HABITATGE
Carolina Pallàs (coordinadora , Prohabitatge), Fermina Gomez (coordinado-
ra Provivienda), Mireia Rovira (coordinadora , Vincle), Elena Godoy (acidH), 
Esther Adrover (Gentis), Francesc X. Rodríguez (Vincle), Francisco Villegas 
(CHM Les Corts), Irene Cañellas (Lligam), Isabel Perez (Diomcoop), Laura 
Guijarro (Sant Joan de Déu Serveis Socials), Luisa López (Suara), Lluís 
Puigdemont (SER.GI), Maria Círez (ACCEM), Marta Alfonso (Punt de Refe-
rència), Marta Bàrbara (Maria Raventós), Mercè Meroño (Àmbit Prevenció), 
Núria Salas (ABD), Samanta Damaso (Suara), Venus Müller (Impulsem), 
Zrinka Tustonjic (Cepaim).



ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Teresa Crespo (Ventijol)

Àmbit participat d’Economia Social i Solidària de Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona)
Maribel Flores (Gentis) i Carles Fajardo (Gentis)

Participació d’ECAS en un grup de treball: 
Cities: Sandra Tatay (Salut i Comunitat)

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

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

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

Consell de Ciutat (Ajuntament de Barcelona)
Teresa Crespo (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 (Ventijol), vicepresidència, Comissió Permanent i 
Plenari

Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a 
Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
Ferran Busquets (Arrels), Francesc X. Rodríguez (Vincle), Juan 
Manuel Martín (Casal dels Infants)

Estratègia per a l’Ocupació de Barcelona (Ajuntament de 
Barcelona)
Teresa Crespo (Ventijol), Comissió Rectora

European Social Action Network (ESAN)
Oriol Esculies (Projecte Home), Ferran Busquets (Arrels) 
i Marta Cid (Plataforma Educativa)

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social 
de Catalunya
Xavier Puig (CEPS), vocal a la Junta Directiva 

Participació d’ECAS en quatre comissions: 
Sectorial d’Acció Social: Xavier Puig (CEPS)
Escoles Bressol: Xavier Puig (CEPS) i Eulàlia Gorga (CEPS)
Gent Gran i Atenció Domiciliària: Àngels Guiteras (ABD), 

Felisa Pérez (ABD), Meritxell Rodríguez (ABD) 
i Vanesa Gutiérrez (ABD)
Discapacitat i Salut Mental: Andrea Valls (Salut i Comunitat)

Participació d’ECAS en cinc grups de treball:
Conveni Col·lectiu Acció Social: Xavier Puig (CEPS), Gemma 
Tàrrega (In Via), Anna Oró (Casal dels Infants), Amèlia Clara 
(Femarec), Esther Sancho (Femarec) i Rosa Vilà (Resilis)
Model de col·laboració público-social: Olga Castro (Intress), 
Marina Aguilar (Intress), Xavier Villarejo (Ared), Esther 
Fernández (Ared), Susana Martínez (Ires), Xavier Ferrer 
(Salut i Comunitat), Xavier Puig (CEPS)  
Ocupació i gestió de persones al Tercer Sector Social de 
Catalunya: Vanesa Gutierrez (ABD), Anna Oró (Casal dels 
Infants), Norma Checa (Ared), Xavier Villarejo (Ared), Rosa 
Vilà (Plataforma Educativa), Meritxell Rodríguez (ABD), 
Eduard Ballester (ACIDH), Xavier Puig (CEPS), David Monllau 
(Comtal) i Carolina Pallàs (Prohabitatge)
Formació: Eulàlia Gorga (CEPS), Laura Baseiria (CEPS), 
Xavier Puig (CEPS) i Llorenç Gonzalez (Iniciatives Solidàries)

 
Pla d’Actuació per l’Ocupació (Barcelona Activa i Ajuntament de 
Barcelona)
Sonia Fuertes (Salut i Comunitat)
 
Plataforma Pobresa Zero – Justícia Global
Teresa Crespo (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 (Acollida i Esperança)
 
Programa Làbora
Teresa Crespo (Ventijol), Comissió Executiva i Jordi Gusi (ECAS), 
Comissió Tècnica
 
Projecte Lliures
Teresa Crespo (Ventijol), Comissió Executiva 
 
Taula de Ciutadania i Immigració
Montserrat Feu (Atlàntida)
 
Taula Institucional d’adolescents i joves migrants sols (Generalitat 
de Catalunya)
Elisenda Xifre (Suara)
 

Participació d’ECAS en dos grups de treball:
Resposta de país: Xavier Puig (CEPS)
Emancipació: Diego Busciglio (Vincle) i Juanma Martin 
(Casal dels Infants)

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

 Xarxa d’Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona
Jordi Collado (ECAS Tarragona)
 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Sonia Fuertes (Salut i Comunitat), vicepresidenta
 

Participació d’ECAS en sis grups de treball:
Model comunitari: Amparo Porcel (Intress), Anna Tomás (Els 
Tres Turons)
Habitatge i pobresa energètica: Francina Planas (Vincle), 
Sandra Tatay (Salut i Comunitat) i Lluis Puigdemont (SERGI)
Inserció sociolaboral: Xavier Villarejo (Ared), Esther Sancho 
(Femarec), José Roldan (Casal dels Infants)
Subvencions: Esther Sancho (Femarec), Xavier Villarejo 
(Ared) i Ismael Camacho (Iniciatives Solidàries)
Inclusió i Pobresa: Sonia Fuertes (Salut i Comunitat) i Carme 
Méndez (Secretariado Gitano)

 
Altres espais de participació a través de la Taula:
 
Consell General de Serveis Socials (Generalitat de Catalunya)
Teresa Crespo (Ventijol), plenari, i Amparo Porcel (Intress), taula 
funcional
 
Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
Leonor Corbalán (Intress) 
 
Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT)
Marta Cid (Plataforma Educativa)
 
Consells Territorials d’Habitatge (Generalitat de Catalunya)
Joan Trujillo (SER.GI) i Marta Cid (Plataforma Educativa)

> JOVES MIGRANTS
Xavier Puig (coordinador, CEPS), Aitana Sanz (Eica), Alba Monclús (Quilò-
metre Zero), Alba Pi (Punt de Referència), Andreu Villalba (Suara), Coral 
Escobar (Punt de Referència), Diego Busciglio (Vincle), Domènec Domènech 
(Mercè Fontanilles), Gemma Font (Associació Cedre),  Jordina Mora (In-
tress), Juanma Martín (Casal dels Infants), Laura Lucchetti (Saoprat), Loli 
Rodríguez (Idea), Llorenç Gonzàlez (Iniciatives Solidàries), M. Carmen Olaya 
(Saoprat), Marta Oliva (Integramenet), Montse Tohà (IReS), Nacho Sequeira 
(Èxit), Oriol Janer (Centre de Dia Dar Chabab), Paco Estelles (Salesians Sant 
Jordi), Raúl Martínez (Cepaim), Sergi Gabernet (Mercè Fontanilles), Sílvia 
Aldavert (Drets sexuals i Reproductius), Sílvia Durany (Vincle), Teresa Gómez 
(Gentis). 
  
VOCALIES (vegeu també pàg. 21 per a les unipersonals)

> INTERNACIONAL I D’INNOVACIÓ SOCIAL
Marta Cid (vocal, Plataforma educativa), Montse Ros (Probens), Oriol 
Esculies (Projecte Home).

> INCIDÈNCIA PÚBLICA
Rosa Balaguer (vocal, Casal dels Infants), Agnès Felis (Agència de Comu-
nicació Social d’ECAS), Jesús Ruiz (Assís Centre d’Acollida), Miríam Feu 
(Càritas Barcelona), Sonia Fuertes (Salut i Comunitat).

> POBRESA
Teresa Crespo (vocal, Ventijol), Carme Ferreiro (Càritas Barcelona), Cristina 
Sanclemente (Àmbit Prevenció), Elena Sala (ABD), Enric Lupión (“in via”), 
Esther Sancho (Femarec), Ferran Busquets (Arrels), Javier Prieto (Obra 
Social Sant Joan de Déu), Jordi Foix (Els Tres Turons), Lluïsa López (Suara), 
Marta Ribera (“in via”), Mercè Darnell (Càritas Barcelona), Míriam Feu (Cà-
ritas Barcelona), Núria Arnejo (Suara), Rosa Balaguer (Casal dels Infants), 
Sira Vilardell (Surt), Victòria Galván (Suara), Xavier Villarejo (Ared).
 



informe econòmic

TOTAL INGRESSOS

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

SUPERÀVIT (Romanent)

474.582,97

66.064,00
108.310,00

15.500,00
40.850,00

6.000,00
226.286,66

11.511,03
61,28

169,44

DESPESES

TOTAL DESPESES

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

1.168.812,46

325.774,13

4.554,03

321.220,10

843.038,33

843.038,33

PASSIU

PATRIMONI NET

Fons propis

Excedents exercicis anteriors
Excedents exercici

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 

474.413,53

146.391,08
26.688,45
59.031,62
14.203,20
14.704,23

9.453,06
1.189,40

12.197,30
5.436,53

185.118,66

171.723,99

171.723,99

171.554,55
169,44

997.088,47

997.088,47

49.381,92
3.834,10

943.872,45

ACORDS, CONVENIS
I COL.LABORACIONS

TOTAL ACTIU TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU1.168.812,46 1.168.812,46

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES

• Direcció General de Protecció Social 
| Conveni biennal dotat amb 85.000€ 
destinats a projectes d’ECAS en la lluita 
contra la pobresa i les desigualtats, i la 
promoció d’aliances 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€ destinat al Projecte Lliures per 
al treball col·laboratiu amb altres agents 
socials per fer una xarxa per una societat 
més justa i igualitària. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Àrea de Drets Socials | Subvenció de 
10.000€ per a l’organització de la jornada 
‘Coproducció de polítiques públiques 
davant els nous reptes de ciutat’ 
celebrada el 29 de novembre de 2018.

• Direcció de Serveis d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària i Consum 
| Conveni bianual dotat de 27.000€ per al 
projecte ‘Comunita’t, acció comunitària, 
tercer sector i ciutat’, que té per finalitat 
l’impuls de l’acció comunitària com a 
manera d’intervenció social entre les 
entitats d’acció social.
• Participació i Associacionisme 
| Subvenció de 2.500€ per a l’enfortiment 
i empoderament de la participació 
dels professionals que participen en 
la vida associativa de la federació i la 
millora de la comunicació interna i de la 
transferència del coneixement intern.
• Institut Municipal de Serveis Socials 
| El conveni per a la realització del 
Programa Làbora inclou una dotació 
de 41.467,82€ per al suport tècnic a les 
federacions impulsores, una part de la 
qual es destina a ECAS.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

• Atenció a les persones | Conveni anual 
dotat amb 10.000€ per a la promoció d’ali-
ances público-privades entre el món local, 
el sector empresarial, el Tercer Sector 
Social i les universitats. També inclou la 
realització de tallers.



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

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

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

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

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

Cooperativa Cerc@ 
Benestar de les persones i defensa dels drets 
d’aquelles que es troben en situació de vulne-
rabilitat des de la qualitat i proximitat.
www.cercasccl.com

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

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

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

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

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

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

Fundació Acollida i Esperança
Espais d’acollida per a persones en situ-
ació d’exclusió social; acompanyament, 
millora de la qualitat de vida  i promoció 
integral.
www.acollida.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.casalamic.org

Associació El Safareig
Abordatge de les violències masclistes 
des dels diferents nivells d’intervenció: 
prevenció, atenció i recuperació. Orienta-
ció i inserció laboral a dones i formació a 
professionals. www.safareig.org 

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

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

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 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

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

Associació de Famílies Monoparentals
Programes d’atenció a famílies monopa-
rentals i d’atenció a la infància. Serveis 
de suport psicològic, funcional, jurídic i 
d’assessorament en general. 

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

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

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

L’Associació | Drets Sexuals i Reproductius 
Programes de formació, prevenció, inves-
tigació i capacitació sobre salut sexual i 
reproductiva. Programes de sensibilitza-
ció, difusió i incidència política. 
www.lassociacio.org 

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 

Casal dels Infants, acció social als barris
Suport social, acompanyament, integra-
ció, formació i inserció a infants, joves 
i famílies en situació o risc d’exclusió 
social.
www.casaldelsinfants.org 

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

DiomCoop
Serveis d’acollida, inserció sociolaboral i 
acompanyament a persones immigrades 
en situació de vulnerabilitat, i sensibilitza-
ció de la població vers la venda ambulant 
no autoritzada.
www.diomcoop.org

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

Fundació Els Tres Turons
Salut mental comunitària: prevenció, 
lluita contra l’exclusió social, assistència, 
rehabilitació i integració social i laboral.
www.els3turons.org

Associacó l’Esquitx
Centre Obert per a infants i joves de 3 a 18 anys, 
serveis d’atenció a famílies (SOAF) i suport 
familiar, serveis de suport individual i psicològic 
a infants de primària, espai d’estudi per a joves 
de secundària. www.esquitx.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

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

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

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

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

Eslogan eslo

ga
n 

es
lo

g
an

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

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

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

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

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

Fundació Ared
Promoció de l’accés a la plena ciutadania de 
persones en situació de risc d’exclusió soci-
al: autonomia, formació i acompanyament. 
www.fundacioared.org

Fundació Catalana de l’Esplai
Programes d’acompanyament, formació i 
inclusió sociolaboral de persones joves.
www.fundesplai.org

Associació SaóPrat
Programes de suport a la infància i a fa-
mílies, programes d’orientació i formació 
per a joves, programes d’inserció laboral.
www.saoprat.net

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

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


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

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

Fundació Utopia-BsF, FPE
Creativitat i innovació com a eix de des-
envolupament i reducció de la pobresa; 
intercanvi i sociabilització de bones 
pràctiques. 
www.plataformaeducativa.org

Fundació Institut de Reinserció Social
Atenció social, psicològica, educativa i ju-
rídica a persones i col·lectius en situació 
de risc social o dificultats socioeconò-
miques.
www.fundacioires.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 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

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

Fundació Integramenet
Serveis d’acollida, formació lingüística i com-
petencial, d’orientació i intermediació laboral 
(programa Incorpora de “la Caixa”) i projecte 
‘Sempre Acompanyats’ de “la Caixa”.
www.fundaciointegramenet.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.fundacionmariauxiliadora.org

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

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

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 
sociolaboral, millora de l’ocupabilitat, 
l’orientació i l’acompanyament al mercat de 
treball. www.peretarres.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.sjdserveissocials-bcn.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

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

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

Ventijol, salut familiar i comunitària
Intervenció psicoterapèutica i social 
amb les famílies en situació de crisi, 
utilitzant tècniques de teràpia familiar i 
de mediació.
www.ventijol.cat 

Vincle, Recerca i l’Acció Social
Actuacions socials i educatives: habitatge 
públic, formació, promoció de comunitats 
de veïns, reallotjament, habitatges per a 
gent gran.
www.vincle.org

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

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

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

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

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

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

Fundació Plataforma Educativa 
Promoció de la qualitat de vida de  
les persones i col·lectius en situació  
d’exclusió social i/o en risc  
de patir-ne.
www.plataformaeducativa.org

Fundació Quatre Vents
Atenció a la petita infància, la família  
i la dona sense recursos econòmics  
i en risc d’exclusió social  
de Barcelona.
www.4vents.org

Fundació La Salut Alta
Acollida de menors i famílies en situació 
de vulnerabilitat al barri de la Salut Alta 
de Badalona i altres barris propers.
www. fundaciolasalutalta.org

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

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

Fundació SURT
Inserció sociolaboral de dones, comunitat 
i mediació intercultural, recerca, sensibi-
lització, consultoria i formació. 
www.surt.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

GEDI Cooperativa d’iniciativa social
Atenció a la infància i a la família, 
promoció de la cohesió social, acollida de 
menors, inserció sociolaboral i dinamit-
zació juvenil.
www.gedi.org  

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

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

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

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

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

Provivienda
Accés a l’habitatge: habitatges d’inclusió, 
intermediació hipotecària i en ocupacions, 
gestió de programes d’ajuts al lloguer, 
mediació, informació i assessorament, 
formacions. www.provivienda.org

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

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.fundacionexit.org 

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

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

Fundació Eveho
Atenció integral, promoció, acompanya-
ment i educació d’infants, adolescents i 
joves en situació d’exclusió social o en 
risc.
 www.fundacioeveho.org

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Accions i projectes per a la transformació 
social: salut, cooperació, sensibilització 
i internacional, gent gran, participació 
i TIC.
www.joves.org 
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