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XAVIER PUIG SANTULARIA 
PRESIDENT D’ENTITATS CATALANES 
D’ACCIÓ SOCIAL

Relleu i punt 
d’inflexió

El moment 
de l’acció social

SONIA FUERTES LEDESMA
PRESIDENTA D’ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ 
SOCIAL (OCTUBRE 2017 - AGOST 2019)

Quan llegiu aquestes línies encara estarem sota els efectes 
d’una crisi, la del coronavirus, que ens està trasbalsant a 
tothom. L’objectiu d’aquest text és fer la vista enrere per 
mirar endavant amb perspectiva i, en aquest sentit, em 
resulta impossible abstreure’m del moment actual. La sa-
csejada i les múltiples derivades de l’emergència que hem 
patit ens situen en un punt d’inflexió que hauria de servir 
per reflexionar i actuar en conseqüència. Cadascú des del 
lloc que ocupem, com a ciutadans i com a professionals, 
n’hem de ser conscients i contribuir a redreçar el rumb. 
També com a sector, en defensa dels nostres valors i dels 
col·lectius més vulnerables. 

La transformació social que desitgem requereix canvis de 
fons, estructurals. I per impulsar-los necessitem múscul 
com entitats a tots els nivells. El 2019 ha estat un any 
marcat a ECAS per l’esforç en millorar la nostra governança 
interna i la nostra incidència pública. En el primer cas 
tancant el projecte iniciat un any abans que ens ha permès 
diagnosticar on som i cap a on volem anar reforçant el 
vincle intern, i en el segon  arrencant l’elaboració d’un pla 
a quatre anys vista que incrementarà la nostra capacitat 
d’influència.

La participació de les entitats que conformen la federació 
és clau en tots dos casos i les dues línies de treball, gover-
nança i incidència, estan molt connectades. El reforç de la 
Vocalia d’Incidència i la creació d’un grup de suport tècnic 
amb professionals d’entitats responen a les demandes ex-
pressades en el projecte de governança, així com a la nos-
tra determinació per construir una veu i un discurs d’ECAS 
el més legitimats i representatius possible. Ens volem 
governar millor per incidir més en les polítiques públiques 
i que aquesta influència es reflecteixi en una milllora de les 
condicions de vida de la població.

Un dels moments de l’any que ens han convidat a reflexio-
nar com a organització ha estat la marxa de la Sonia, pre-
sidenta d’ECAS en aquest mandat de la Junta Directiva fins 
al mes d’agost. Comparteixo amb ella aquestes pàgines de 
salutació agraint-li un cop més la gran dedicació i les seves 
valuoses aportacions des del naixement de la federació. 
Gràcies, Sonia! I gràcies també a totes les entitats i profes-
sionals que sumeu per fer possible aquesta tasca col·lecti-
va. Seguim creixent i lluitant plegades!

Rebo l’oferiment d’escriure en aquesta Memòria amb il·lusió, 
intentant copsar en unes línies tot el que van suposar els 
vuit primers mesos de 2019 a ECAS. Uns mesos en què les 
entitats van ser protagonistes, com sempre, des dels diver-
sos espais i grups de treball, fent sentir la seva veu i cercant 
missatges compartits sense renunciar a la seva singularitat 
i a la diversitat. Lluitant pels drets i la ciutadania plena. 
Transformant. 

Ara bé, quan escric aquestes línies la nostra vida ha canviat 
substancialment. Encara confinades, veiem amb preocupa-
ció com una situació inimaginable per nosaltres aquell 2019 
ha fet emergir un paisatge social sobre el que alertàvem de 
manera reiterada. La precarietat és això: viure en una situa-
ció en què els esdeveniments imprevistos t’aboquen a molta 
més vulnerabilitat. No hem arribat amb els deures fets, és 
evident. Des de moltes dimensions. Un sistema de protecció 
feble, amb una mirada que no ha incorporat prou la pers-
pectiva de cures, amb una desigualtat que abasta múltiples 
realitats. Dimensió econòmica, social, comunitària, digital, 
de salut, de drets. Que impacta sobretot en persones migra-
des i en dones. Uns valors que haurem de repensar i que 
permeten la soledat de moltes persones, des d’una lògica 
narcisista. I de consum.

El 2019 va ser un any de feina intensa a ECAS, de compli-
ment d’objectius de mandat, d’incidència política i pública, 
de generar confiança i confluència en altres espais del ter-
cer sector, de promoure lideratges diversos, d’aprofundir en 
la nostra cultura democràtica. Va ser també un any de relleu 
sobtat i no previst per cap de nosaltres. Segurament viure 
és això. Conviure amb els canvis i atrevir-se. Molt més fàcil 
amb el vostre suport. 

Vaig marxar molt agraïda per tots els aprenentatges obtin-
guts, a totes les persones que formaven part d’aquest pro-
jecte compartit, amb la convicció de tornar-les a trobar des 
del compromís amb l’acció social. I ara som més necessàries 
que mai. Per repensar-ho tot i avançar cap a un futur més 
sostenible. És el moment de donar força i forma a aquest 
compromís reinventant la nostra societat, reivindicant un al-
tre model econòmic, una altra relació amb el nostre planeta, 
una altra governança. És el moment de l’acció social.



Missió 

Visió 

Valors 

Promoure i enfortir les capacitats, competències i oportunitats de les entitats 
d’acció social per tal de generar sinergies i coneixements que ajudin a la 
transformació social i a la lluita contra les desigualtats, i situïn la federació 
com a referent significatiu en les polítiques socials del nostre país.

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 defensen les entitats s’articulin des 
de la federació. A més, serà facilitadora de recursos per als associats, 
capacitant les organitzacions i ajudant-les a aportar valor a la seva activitat.

Representativitat: ECAS aglutinarà i defensarà els interessos de les 
entitats d’acció social des d’una estructura basada en el treball en xarxa 
i comunitari, i associarà les entitats del sector que ho vulguin i que 
treballin per construir una societat més justa i cohesionada.

Incidència: ECAS serà interlocutor vàlid per a la societat i l’administració 
per tal d’aconseguir canvis vers una societat més equitativa, amb capacitat 
de mostrar una praxi i un discurs consensuat des d’una ètica compartida.

Confiança, Participació, Coherència i Corresponsabilitat.

Col·laborem des de la confiança, amb transparència i voluntat de ser 
complementaris amb la resta d’organitzacions del sector.

Participació amb respecte a la diversitat, capacitat crítica i d’autocrítica 
i a la recerca del consens.

Coherència i rigor en el treball de les entitats a la recerca de la qualitat
i la innovació social.

Reivindiquem la diversitat de mirades i apel·lem a la corresponsabilitat 
col·lectiva per construir una societat més justa i compromesa amb 
l’interès general i, especialment, amb les persones en situació o risc 
d’exclusió social.

ECAS en xifres

112 
entitats 

20.930
 

966.140 

treballadors  

13.675  
voluntaris 

persones ateses  

44 en 26
espais de 
representativitat 

organitzacions 

reunions 
institucionals

pronunciaments 

intervencions 
en activitats 
del sector 

jornades 

21 8 9

19
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“Prou d’ajuts parcials i fragmentaris 
que no permeten fer eleccions 
en la vida personal ni promocionar 
socialment, i prou també de la 
vigilància i el control a les persones 
pel fet de ser pobres.”
SONIA FUERTES, COMISSIONADA D’ACCIÓ SOCIAL 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

GARANTIA DE RENDES

El 28 de novembre, ECAS organitza una 
jornada de treball per analitzar les dife-
rents opcions que existeixen actualment 
arreu del món per garantir uns ingres-
sos mínims a tota la població per viure 
dignament. El debat aborda aspectes 
com el futur del treball, la revolució 
tecnològica i la necessitat d’articular ins-
truments i recursos per fer efectius els 
Drets Humans. Després d’una conferèn-
cia marc i un diàleg entre experts, es 
destina un espai al treball en grups per 
extreure un posicionament del tercer 
sector en base a qüestions com qui l’ha 
de rebre, quina ha de ser la quantia o 
com es faria efectiva.

Mentrestant, no tenim 
una renda bàsica 

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

RGC: Dos anys sense cobrir la demanda
La Renda Garantida de Ciutadania com-
pleix el segon any de vigència de la llei 
sense assolir l’objectiu d’assegurar uns 
ingressos mínims a tota la població. A 
banda de les nombroses incidències en 
la tramitació i gestió, les entitats denun-
cien sobretot les dificultats d’accés a la 
prestació, que deixen fora moltes perso-
nes i llars que la necessiten, i la manca 
del reglament que hauria de facilitar el 
seu ple desplegament.

“És un instrument perfecte per garantir 
els Drets Humans i, concretament, 
el més bàsic: el d’existir.”
JULIE WARK, POLITÒLOGA I ANTROPÒLOGA, COAUTORA  
DE CONTRA LA CARITAT. EN DEFENSA DE LA RENDA BÀSICA

“La renda bàsica és un horitzó de futur 
interessant, però de moment cal 
millorar el que tenim. A Catalunya 
hi ha molt de marge de millora.”
MANUEL AGUILAR, SOCIÒLEG, PROFESSOR 
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

ALGUNS DELS ELEMENTS A DEBAT...
• Universalitat
• Incondicionalitat
• Ocupació i precarietat
• Autonomia personal i llibertat d’elecció
• Fiscalitat i Estat de Benestar
• Tecnologia i societat del coneixement

   IDEES CLAU
-  La prestació no arriba a totes 
 les persones que la necessiten
-  Interpretació massa restrictiva 
 de la llei, disparitat de criteris 
 i alt nombre de denegacions
-  Cal unificar ajuts per avançar 
 cap a un sistema de protecció 
 social integrat
-  La perspectiva de gènere s’ha 
 d’incorporar a la llei de manera
 transversal

“Ara cap economia podria suportar 
una renda bàsica, però algunes 
ja s’ho poden començar a plantejar 
i en el futur serà imprescindible. 
Els nostres fills la tindran. El debat 
ha d’anar lligat a la investigació 
i el desenvolupament: hem 
de construir una economia basada 
el coneixement.”
XAVIER FERRÀS, PROFESSOR DEL 
DEPARTAMENT D’OPERACIONS, 
INNOVACIÓ I DATA SCIENCES D’ESADE

Els requisits d’habitatge, empadronament i seguiment d’un pla d’inclusió 
laboral, així com la vinculació als serveis socials o al SOC, poden resultar 
un obstacle per a les persones en situació d’extrema vulnerabilitat.

ECAS presenta al·legacions al Projecte 
de decret de desplegament de la Llei 
14/2017, de 20 de juliol, de la Renda 
Garantida de Ciutadania, i Sonia Fuertes 
com a presidenta de la federació compa-
reix al Parlament davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies per fer 
aportacions al debat sobre el desenvolu-
pament i la implementació de la RGC.

INFORME D’INDICADORS SOCIALS 

ECAS publica el número 10 de l’Informe 
d’indicadors socials a Catalunya en relació 
al context estatal i europeu, l’INSOCAT. 
L’anàlisi de les dades amb perspectiva 
evolutiva mostra que, després de dos anys 
de lleugeres millores, la pobresa i les des-
igualtats tornen a créixer a Catalunya.  

MARÇ | Presentació en roda de premsa 
amb Sonia Fuertes, presidenta d’ECAS; Te-
resa Crespo, vocal de Pobresa; i Xavi Loza, 
director de La Vinya d’acció social 

MAIG | Presentació a Tarragona a càrrec 
de Teresa Crespo, en un acte organitzat 
per Càritas Tarragona

INSOCAT 10: ‘Treball precari, habitatge 
privatiu i manca d’inversió social’

La precarietat laboral i els preus de l’habitatge, grans factors d’empobrimentEl risc de pobresa i exclusió és més 
del doble entre la població nouvinguda

17,8% 7,8%  vs 
DE LES TREBALLADORES 
ASSALARIADES GUANYEN 
MENYS DE L’SMI

EN EL CAS 
DELS HOMES

Bretxa de gènere
Les dificultats de conciliació i la sobre-
càrrega per les tasques domèstiques 
i de cures s’acarnissen amb les dones, 
que també cobren menys:

El preu del lloguer ha crescut un 48% a Catalunya en els últims 15 anys 
El 64,8% dels desnonaments són per impagament del lloguer

23,8% 
TOTAL POBLACIÓ

47,7% 
POBLACIÓ D’ORIGEN 
MIGRAT

87% 

DELS NOUS CONTRACTES 
SÓN TEMPORALS

12,2% 

DE LES PERSONES AMB FEINA 
SÓN TREBALLADORES POBRES 

33%  
DELS LLOGATERS 
SÓN POBRES

14,8% 
DELS PROPIETARIS

vs 

La inversió social 
no es recupera 
Dels 4.000 milions d’euros retallats, 
en falten 2.200 per arribar als nivells 
anteriors a la crisi

19.881€
2010

15.795€
2014

17.472€
2017

INVERSIÓ SOCIAL ABANS I DESPRÉS 
DE LA CRISI (EN MILLONS D’EUROS)

JORNADA 28.11.2019	     RGC: AL·LEGACIONS     COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT     NOTA DE PREMSA INFORME  	 NOTA DE PREMSA  

https://acciosocial.org/que-fem/jornades-i-sessions-de-treball/jornada-mentrestant-no-tenim-una-renda-basica-el-sector-opina/
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/07/ECAS_Al%C2%B7legacions-RGC_20190226.pdf
https://acciosocial.org/compareixenca-al-parlament-sobre-la-renda-garantida-de-ciutadania/
https://acciosocial.org/renda-garantida-ciutadania-rgc-no-assoleix-objectius-assegurar-ingressos-minims-a-tota-poblacio
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/03/INSOCAT-10_Precarietat-laboral-habitatge-privatiu_Mar%C3%A7-2019_ECAS.pdf
https://acciosocial.org/insocat-10-pobresa-i-desigualtats-tornen-a-creixer-a-catalunya-despres-de-dos-anys-de-lleugeres-millores/


08 - POBRESA I DESIGUALTATS POLÍTIQUES PÚBLIQUES I CONTEXT POLÍTIC - 09 

ELECCIONS MUNICIPALS 26-MPOBRESA ZERO – JUSTÍCIA GLOBAL

Amb motiu de les eleccions muni-
cipals del 26 de maig a Catalunya, 
ECAS elabora el document Reflexions 
i propostes en clau local i el presenta 
a les diverses candidatures, prin-
cipalment a Barcelona. Es planteja 
l’acompanyament a les persones 
com a “indissociable de la visió a 
mitjà i llarg termini en clau de jus-
tícia social” i es reivindica la “lògica 
natural de donar resposta a les 
necessitats de la població reforçant 
alhora el teixit comunitari”, des 
de la perspectiva de la prevenció 
i la construcció d’una societat 
cohesionada.

En el marc de la tramitació parla-
mentària del Projecte de Llei de 
contractes de serveis a les persones 
(200-00003/12), Sonia Fuertes compa-
reix com a presidenta d’ECAS davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda del 
Parlament de Catalunya. Defensem 
que la qualitat ha de ser el criteri 
preponderant, per sobre de qüestions 
econòmiques, i que s’hauria d’establir 
un preu fix no susceptible de baixa. 
A més, demanem establir marcs de 
col·laboració basats en la concertació 
de serveis per superar les lògiques 
del concurs i la provisionalitat de les 
subvencions.

ECAS s’adhereix al manifest ‘Davant la 
sentència del procés, una crida a la lli-
bertat com a espai de consens’, impulsat 
per més de 200 organitzacions de la 
societat civil representants de diferents 
sectors “compromeses amb els valors 
de la pau i el diàleg com a principis in-
destriables de tota societat democràtica”. 
El text es llegeix públicament a la Plaça 
Sant Jaume el 14 d’octubre.

“Denunciem les conseqüències 
greus que aquesta sentència té 
sobre els drets polítics de la 
ciutadania i els drets de manifestació, 
d’expressió, de lliure associació 
i de dissidència política, suposant
un retrocés per a la qualitat 
democràtica de la nostra societat.”

Reflexions 
i propostes 
en clau local 

Un nou contracte social 
per combatre les desigualtats

"Reclamem garantir el dret al padró 
municipal com a porta d’accés a 
molts altres drets en l’àmbit dels 
serveis socials, la salut i l’educació."

"La lluita contra la pobresa 
i les desigualtats passa per 
denunciar-ne les causes i construir 
un nou model socioeconòmic que 
posi en valor el sosteniment de la 
vida, les persones i les cures com 
a eix fonamental de les polítiques 
públiques."

“Quan el preu és el criteri, les persones 
no són la prioritat.”

“L’acció social ha de tenir la mateixa 
consideració des de la perspectiva dels 
drets que l’educació i la salut.”

QÜESTIONS CLAU: 
• Padró
• Habitatge
• Ocupació i garantia d’ingressos
• Serveis socials
• Inclusió educativa

Pobresa Zero - Justícia Global 
organitza una àgora al voltant 
del dret a l’alimentació en el marc 
del debat obert amb la ciutadania 
impulsat per l’Estructura de Drets 
Humans de Catalunya, formada 
pel Síndic de Greuges i l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya, 
per elaborar Pla de Drets Humans 
de Catalunya. El document resul-
tant es presenta com a aportació 
de PZ-JG a aquest Pla.

Llei de Contractes i Serveis a les Persones

Rebuig a la sentència 
del procés

El 17 d’octubre, Dia internacional per a 
l’erradicació de la pobresa, la plataforma 
Pobresa Zero – Justícia Global (PZ-JG)
organitza un diàleg entre l’arquitecta i 
activista Itziar González i el filòsof Josep 
Ramoneda, moderat per la periodista 
Milagros Pérez Oliva, sobre com garantir 
els Drets Humans i avançar cap a una 
major justícia social. Un grup de joves 
elaboren i llegeixen el Manifest 2019, 
‘Un nou contracte social per combatre 
les desigualtats’, que demana superar “el 
desig de poder, de domini i de possessió” 
i reivindica “la fraternitat i el sentiment 
de comunitat universal”.

El nou contracte social és 
“totalment imprescindible si volem 
tenir un futur digne com a joves 
i que l’espècie humana, com la 
coneixem, tingui futur.”
MANIFEST 2019 DE POBRESA ZERO –
JUSTÍCIA GLOBAL

“Estem a l’inici d’una revolta molt 
profunda: serem la ciutadania, 
que tenim l’autoritat d’estar 
a la trinxera, els qui farem el programa 
i el contractarem amb els polítics. 
Coproduirem i tots passarem a ser 
micropolítics.”
ITZIAR GONZÁLEZ

El Projecte Lliures, impulsat per ECAS, 
Òmnium Cultural i Coop57, estableix 
un pla de rellançament de la iniciativa 
i dissenya les accions per al 2020 amb 
l’objectiu de reprendre l’activitat de 
manera regular. Els òrgans de funciona-
ment del projecte –Comitè de Direcció 
(CD), Grup d’Avaluació Social (GAS), Grup 
d’Avaluació Econòmica (GAE) i Àgora 
Lliure— mantenen reunions periòdiques 

Projecte Lliures de pobresa, 
d’exclusió i de desigualtats

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

ECAS contribueix al procés participa-
tiu del segon Pla Estratègic de Serveis 
Socials 2020-2024 impulsat pel Govern 
amb un document de valoració de les 
Bases del Pla i pren part en la sessió de 
treball organitzada pel tercer sector so-
cial. Xavier Puig, Amparo Porcel, Teresa 
Crespo i Mijail Acosta participen com a 
membres de la Junta Directiva de la fe-
deració en una sessió preparatòria amb 
Antoni Vilà, investigador de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Pla Estratègic de Serveis 
Socials 2020-2024

PLANTEGEM INCLOURE:
• Memòria econòmica 
 per garantir l’aplicació
• Informe de l’impacte de gènere
• Informació que permeti avaluar 
 la situació de partida
• Estimació de la demanda 
 real i potencial
• Document que concreti l’aplicació   
 territorial

No hi ha una definició clara de les polítiques 
migratòries, prohabitatge i d’equitat de 
gènere, a les quals pràcticament no es fa 
referència i que haurien de ser presents de 
manera transversal.

i al novembre té lloc una trobada amb 
donants per compartir les línies de futur 
i escoltar les seves opinions i suggeri-
ments. El Lliures s’acosta a la ciutadania 
a la Festa per la Llibertat amb un col·lo-
qui moderat per la periodista Iolanda 
Fresnillo amb representants de les inicia-
tives a les quals es dona suport: Ateneu 
Coma Cross, Mujeres Pa’lante, Escudella 
Solidària i Lola no estás sola.

VÍDEO  NOTA DE PREMSA  	

MANIFEST  

WEB

MANIFEST        

COMPAREIXENÇA D’ECAS        

https://youtu.be/hBZPKSn3u-I
https://pobresazero.wordpress.com/2019/10/17/pobresa-zero-justicia-global-nou-contracte-social-manifest-2019/
https://pobresazero.files.wordpress.com/2019/10/pz-jg_manifest-2019.pdf
http://projectelliures.cat
https://acciosocial.org/ecas-signa-manifest-rebuig-sentencia-proces/
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/03/COMPAREIXENCA-llei-contractes_ECAS.pdf


ALIANCES 

Municipis inclusius 
i cocreació d’aliances 

“La implicació de tots els actors que 
tenen alguna cosa a dir en relació a la 
gent gran i la definició col·laborativa 
del projecte a través d’una aliança va 
permetre escoltar totes les veus.”
BÁRBARA VEGA, 
AJUNTAMENT DE VILADECANS

“L’èxit és el benefici per a la comunitat, 
la millora de la societat.”
ENRIC CANET CAP DE RELACIONS CIUTADANES 
DEL CASAL DELS INFANTS

Amb la voluntat d’incorporar les 
universitats a les aliances locals, en el 
marc del conveni que ECAS manté amb 
la Diputació de Barcelona es posen en 
marxa dos projectes pilot a Mollet i 
a Viladecans on l’anomenada ‘quarta 
hèlice’ se suma als altres tres actors: ad-
ministració, empreses i entitats socials. 
Les experiències i els aprenentatges es 
comparteixen el 20 de novembre en una 
jornada que congrega professionals dels 
quatre àmbits.
Els factors d’èxit per a la cocreació 
d’aliances centren també el seminari 
que imparteix Jordi Gusi, gerent d’ECAS, 
el mateix mes de novembre a Girona. 

MOLLET AMB ENERGIA. 
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA SOCIAL 
I ENERGÈTICA | OBJECTIUS:
• Reduir la despesa de les factures
• Augmentar l’eficiència energètica
• Millorar l’estat de salut
• Capacitar com a agents energètics 
 a treballadores familiars, tècniques 
 de serveis socials, voluntariat d’entitats 
 i gent gran activa
• Afavorir la formació i la inserció 
 sociolaboral de persones en situació 
 d’atur de llarga durada

PROJECTE D’ALIANÇA PER A 
L’AUTONOMIA DE PERSONES GRANS
A VILADECANS | OBJECTIUS:
• Accedir a les persones grans que han 
 perdut relacions socials pel fet de viure 
 soles o tenir la mobilitat reduïda, 
 per pal·liar els sentiments de solitud 
 i aïllament
• Millorar l’estat general de salut 
 de les persones grans
• Reduir el consum de fàrmacs

El projecte ‘Entre l’ocupació i el 
treball. Restituïm el valor social del 
treball’ culmina amb l‘elaboració 
d’un informe final on s’identifiquen 
les variables que introdueixen les 
entitats d’acció social en el camp 
de la inserció laboral quan atenen 
persones en situacions d’exclusió o 
atur cronificat. El document conver-
teix en coneixement les pràctiques 
que depassen el camp estricte de les 
accions de recerca de feina i explo-
ren altres terrenys per restituir el 
valor social de les persones. 

CLAUS:
• No tenir feina no equival a no tenir 
 valor social
• Cal ubicar la persona al centre del   
 seu procés i recuperar valors que 
 no depenen de tenir o no tenir feina
• S’ha de fomentar la participació mit - 
 jançant mecanismes d’apropament 
 i ús dels béns públics i de les xarxes  
 socials i comunitàries
• Implicar-se en el treball grupal 
 és la base per connectar inquietuds 
 i construir un relat individual 
 i col·lectiu 
• Els aprenentatges socials es poden 
 convertir en competències 
 transversals que creïn nous enllaços  
 amb el mercat de treball

OCUPACIÓ I TREBALL

En defensa del valor 
social del treball

II JORNADA D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA

La col·laboració entre la Comissió 
Territorial d’ECAS a Girona i la Facultat 
d’Educació i Psicologia de la Universitat 
de Girona es materialitza per segon 
any consecutiu en l’organització d’una 
jornada, enguany centrada en l’edu-
cació i els segones oportunitats. Per 
poder garantir una bona cobertura de 
les necessitats formatives dels joves 
es conclou que és essencial la tasca 
d’acompanyament socioeducatiu i que 
calen més recursos econòmics, sensibi-
lització i treball en xarxa.

Joves i segones oportunitats educatives

Renovació i ampliació del Programa Làbora
La tasca d’inserció laboral de persones 
en risc d’exclusió que du a terme el Pro-
grama Làbora –iniciat el 2014 mitjançant 
un conveni d’ECAS, FEICAT i Creu Roja amb 
l’Ajuntament de Barcelona— es renova per 
sisè any i amplia la mirada iniciant una 
col·laboració amb el Col·legi de Psicologia 
de Catalunya. A través de la Psicoxarxa 
Solidària –xarxa de psicòlegs col·legiats 
que donen atenció de manera solidària a 
persones amb pocs recursos—, les perso-
nes ateses pel Làbora poden rebre atenció 
psicològica si ho desitgen. A més, neix 
l’espai radiofònic ‘Via Làbora Barcelona’ 
a Ràdio Trinijove –un programa bimensual 
que s’emet l’últim dijous del mes corres-
ponent a les 13h— i s’edita mensualment 
el butlletí ‘Info Sector’ sobre el mercat de 
treball, amb dades d’ocupació i convoca-
tòries de seminaris i formacions.

“La meva orientadora em va ajudar 
a trobar feina, he millorat el meu 
aspecte, m’ha ajudat a créixer i a ser 
més persona, a ser més responsable.” 
ROCÍO FERNÁNDEZ PARTICIPANT 
DEL PROGRAMA LÀBORA.

“L’equip professional del Programa 
Làbora, amb el qual tenim un tracte 
humà i portem un seguiment de manera 
contínua, ens permet perdre menys 
temps en els processos de selecció. 
El personal està molt més preparat 
per a fer aquests processos i requereixen 
menys temps per part de recursos 
humans per fer aquestes entrevistes.”
EVA ÁLVAREZ RESPONSABLE DE RRHH 
DISALVI ALVAREZ, S.L

 “La igualtat d’oportunitats no 
produeix sempre una igualtat 
de resultats, n’hi ha  que  són  
vençuts i queden fora de la competició. 
La  seva autoestima queda afectada 
i això es pot traduiren conductes 
de rebuig, de rebel·lió i de ràbia.”
ANNA JOLONCH  DOCTORA EN CIÈNCIES DE L’EDUCA-
CIÓ PER LA UNIVERSITAT DE PARÍS VIII I PROFESSORA 
A LA FACULTAT D’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT 
DE BARCELONA

“Hem de poder crear transicions 
no tan lineals perquè infants i joves 
acabin bé les etapes escolars. Cada
vegada més persones joves passen 
per itineraris formatius.”
MIREIA SALA TÈCNICA DE L’OBSERVATORI CATALÀ 
DE LA JOVENTUT

INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC

DADES 2019
·  3.752 persones noves ateses
·  6.071 derivacions
·  6.013 atencions que inicien itinerari 
 al Programa Làbora
·  2.105 persones inicien accions 
 de capacitació
·  4.102 empreses registrades
· 2.634 contractes signats
· 400 persones i 145 empreses a la   
 Jornada de networking Espai Làbora 

Sense 
inclusió 
social 
no hi ha 
inserció 
laboral 
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WEB D’ECAS    WEB DE L’AJUNTAMENT   VÍDEO PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA LÀBORA   

NOTA DE PREMSA: JORNADA DE NETWORKING ESPAI LÀBORA   

VÍDEO DE LA V JORNADA DE NETWORKING ESPAI LÀBORA

        II JORNADA D’ACCIÓ SOCIAL A GIRONA         INFORME DE RELATORIA CRÒNICA JORNADA EXPERIÈNCIA DE VILADECANS  EXPERIÈNCIA DE MOLLET DEL VALLÈS

PÀGINA WEB DEL PROJECTE	
INFORME FINAL 

https://acciosocial.org/que-fem/labora-programa-dinsercio-laboral/
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca/labora/presentacio
https://youtu.be/_LB1aWIh96g
https://acciosocial.org/400-persones-145-empreses-jornada-networking-espai-labora/
https://www.youtube.com/watch?v=lFTrdbfJdzk&feature=youtu.be
https://acciosocial.org/que-fem/jornades-i-sessions-de-treball/jornada-ii-jornada-daccio-social-joves-i-segones-oportunitats-educatives-24-05-2019/
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/06/Relatoria_II-Jornada-Accio-Social.pdf
https://acciosocial.org/aliances-mon-local-entitats-empreses-universitats/
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/11/Presentaci%C3%B3-Viladecans.pdf
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/11/Presentaci%C3%B3-Mollet-amb-energia.pdf
https://acciosocial.org/que-fem/entre-ocupacio-i-treball/
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/07/Entre-ocupacio-i-treball_informe-ECAS1.pdf


Famílies monoparentals, 
una realitat invisible

ECAS, FEDAIA i FEPA creem l’Aliança per 
la millora del sistema de protecció de la 
infància, l’adolescència i la joventut en 
situació de vulnerabilitat, presentada al 
gener en roda de premsa, amb l’objectiu 
de vetllar per la seva plena inclusió com 
a subjectes de drets i deures en el marc 
d’una societat diversa i cohesionada. El 
treball conjunt d’incidència i seguiment 
de l’Estratègia catalana per a l’acollida 
dels infants i joves emigrats sols dona 
peu a un pronunciament públic al maig 
en què alertem del cost social que pot 
tenir no assegurar la continuïtat en 
l’atenció a joves migrats després de l’aco-
llida, fins a la seva inclusió amb oportu-
nitats per a l’autonomia.

El 26 de març ECAS organitza una 
jornada centrada en la monoparen-
talitat en què reivindica un sistema 
d’acreditació i reconeixement per a 
les famílies monoparentals que no 
compleixen els requisits establerts per 
ser reconegudes com a tals; recuperar 
i materialitzar el desplegament de la 
Llei 18/2003 de suport a les famílies, 
en la qual la condició de família mo-
noparental s’equipara a la de família 
nombrosa; actualitzar el Pla de Suport 
a les Famílies pendent des de fa tres 
anys; i recuperar els serveis per a 
infants 0-3 previs a les retallades. Així 
mateix, es demana posar en valor les 
tasques de cures. 

Amb motiu del Dia internacional de les 
Famílies, ECAS recorda en nota de prem-
sa la manca d’actualització del 
Pla de suport a les famílies –pendent 
des de fa més de tres anys— i denuncia 
que les polítiques en aquest àmbit no 
han recuperat els nivells d’inversió pre-
vis a les retallades. A més, reclama més 
escoles bressol públiques per cobrir la 
demanda als barris desafavorits.

La tasca d’acompanyament als joves 
migrats sols de les entitats d’ECAS es 
veu reconeguda amb una de les meda-
lles atorgades per la Fundació Interna-
cional Olof Palme en la seva XV edició. 
Xavier Puig, president d’ECAS, i Hanna-
ne Aoufi, Mohamed Barrie i Aya Hajaji, 
joves tutelats o extutelats, recullen el 
guardó al Saló de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona agraint la tasca dels pro-
fessionals de les entitats en l’acollida 
i la inclusió dels infants, adolescents i 
joves que arriben al nostre país sense 
referents familiars adults.

“L’estratègia conjunta ha de garantir 
un únic sistema de protecció que no 
diferenciï per qüestions d’origen.”

“El creixement de places en centres, que 
han de comptar sempre amb un projecte 
educatiu integral, ha d’anar acompanyat 
de l’increment corresponent en la resta 
de recursos: educació, salut, orientació 
i ocupació.”

“Els joves migrats sols estan aquí 
per compartir amb les nostres 
comunitats els seus talents 
i necessiten temps per poder-los 
mostrar.”
XAVIER PUIG, PRESIDENT D’ECAS

“Fora hi ha molts joves com jo 
que també necessiten suport.”
MOHAMMED BARRIE

“Conciliar és una entelèquia 
amb els temps vitals que imposa 
la societat patriarcal i capitalista, 
molt dividits.“
ELISABET ALMEDA, CATEDRÀTICA DE LA UB 
I MEMBRE DE TIIFAMO

Joves migrats sols 

Medalla Olof Palme 2019 per l’atenció als joves migrats sols 

Seguiment de les reivindicacions

Front comú d’ECAS, FEDAIA i FEPA per millorar 
l’atenció als joves vulnerables

DEMANDES CLAU.
• Regularitzar a la Cartera de ser  
 veis socials els recursos activats 
 en el marc de l’emergència 
• Passar de la gestió de l’emergència  
 a la planificació amb visió 
 preventiva i els recursos necessaris
• El sistema de protecció ha de 
 garantir la mateixa qualitat   
 d’atenció per a tots els joves, oferint  
 respostes especialitzades i itineraris  
 individuals després de la primera  
 acollida
• Cal major implicació i coordinació  
 dels diferents departaments de 
 la Generalitat, una col·laboració més  
 estreta amb les administracions 
 locals i més diàleg amb l’Estat espanyol

El Grup de Treball de Joves migrants 
d’ECAS participa en l’elaboració del 
protocol d’atenció sanitària a joves 
migrats sols, liderat pel Consorci 
Sanitari de Barcelona. Així mateix, 
participa en dues taules institucionals: 
la Taula d’atenció integral d’infants 
i joves migrats sols (des d’on fa segui-
ment de l’Estratègia de País) i el Grup 
de Treball de Prevenció, que treballa 
en la diagnosi ‘Repensar el sistema 
d’atenció a la infància’ que està previst 
finalitzar el 2020.
El Grup de Treball d’Interculturalitat 
participa en el procés d’elaboració del 
Pacte Nacional per a la Interculturalitat, 
iniciat al novembre.

DEMANDES CLAU:
• Serveis per a infants 0-3 com a  
  element fonamental per facilitar    
 la conciliació laboral i familiar
• Inclusió a la Cartera de serveis   
 socialsdels Serveis d’Orientació 
 i Assessorament a les Famílies (SOAF) 
• Promoció d’espais alternatius 
	 i	flexibles	de	suport	a	la	criança    
 per a les famílies en situació de   
 vulnerabilitat, adaptats a les seves   
 necessitats

TESTIMONIS EN PRIMERA PERSONA
El vídeo ‘Famílies monoparentals: una 
realitat invisible’ amb el testimoni de cinc 
dones es presenta a la jornada del març 
i es difon també posteriorment en forma 
de càpsules individuals.
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PRINCIPALS DIFICULTATS:
• Impossibilitat de conciliar la vida 
 laboral i familiar
• Manca de recursos econòmics 
 i d’ajuts específics
• Falta d’orientació i informació per 
 obtenir el carnet de monoparentalitat
• Soledat i desemparament

Debats i reptes des de perspectives feministes

Al juliol ECAS entra a formar part de 
l’Observatori Català de la Família, 
organisme del Departament de Treba-
ll, Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya que té per objectiu 
mantenir una comunicació directa 
entre les entitats i el Govern català. Hi 
participa Esther Gil, coordinadora de 
la Comissió de Famílies d’ECAS. 

DOCUMENT FUNDACIONAL DE L’ALIANÇA NOTA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DE L’ALIANÇA NOTA DE PREMSA SOBRE EL RISC DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ

NOTA DE PREMSA

CRÒNICA DE L’ENTREGA DE MEDALLES

JORNADA NOTA DE PREMSA ÀUDIO VÍDEO	

								 CÀPSULES CONCILIACIÓ FAMILIAR INFORMACIÓ ACOMPANYAMENT FAMILIAR SUPORT A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SUPORT ECONÒMIC

NOTA DE PREMSA

https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/04/Alian%C3%A7a-ECAS-FEDAIA-FEPA_Joves-migrats-sols.pdf
https://acciosocial.org/entitats-adolescents-joves-migrats-sols-emergencia-planificacio-recursos-estables/
https://acciosocial.org/ecas-fedaia-fepa-alerten-situacio-risc-sistema-proteccio-infancia-adolescencia/
https://mailchi.mp/cc6f4e6e9710/nota-de-premsa-ecas-rep-una-medalla-olof-palme-2019-per-la-tasca-de-les-entitats-socials-amb-els-joves-migrats-sols?e=f99c354c08
https://acciosocial.org/ecas-rep-medalla-olof-palme-entitats-joves-migrats-sols/
https://acciosocial.org/que-fem/jornades-i-sessions-de-treball/jornada-families-monoparentals-una-realitat-invisible/
https://acciosocial.org/families-monoparentals-no-rebenreconeixement-suport-necessari/
https://drive.google.com/drive/folders/1K1qwsU2mcGv2b7ofLqolgzltY-G_N7tn
https://www.youtube.com/watch?v=9LmyjaneLuY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6AomIrfCwTU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MFB6ndiUbuw-	Acompanyament familia
https://www.youtube.com/watch?v=5D__Mrbr204
https://www.youtube.com/watch?v=O7keeQsRrx0
https://www.youtube.com/watch?v=gbIAGClaLJM
https://acciosocial.org/entitats-socials-recorden-que-cal-mes-suport-a-families-i-mesures-que-facilitin-conciliacio-per-garantir-drets-infants/


Acció comunitària: 
Quin és el rol de les entitats? 
Mirades en joc

El 13 de juny un centenar de profes-
sionals dels serveis especialitzats de la 
xarxa de VIH/sida comparteixen mirades 
en una jornada de reconeixement a la 
tasca compartida de manera multidis-
ciplinar. El vídeo amb testimonis 'Expe-
riències vitals des de les Llars residència 
i els Pisos de suport' serveix per posar 
sobre la taula algunes de les qüestions 
a debatre, i durant la sessió s’evidencien 
els bons resultats que ha donat el model 
d’estratègia conjunta i de col·laboració 
entre sector públic i entitats socials 
aplicat els darrers trenta anys. També es 
destaquen les estratègies preventives i 
comunitàries, i entre les preocupacions 
s’apunten reptes com la salut mental, 
l’estabilitat emocional i l’envelliment 
prematur. La trobada finalitza amb una 
dinàmica basada en el sentit de l’acom-
panyament socioeducatiu.

“Necessitem serveis centrats en la 
recuperació, l’autonomia, la normalit-
zació i la participació de les persones. 
Hem d’apoderar-les motivant-les, 
implicant-les i responsabilitzant-les 
del seu procés personal i social.”
ROGER CUSCÓ, CAP DEL SERVEI DE PROGRAMES 
SECTORIALS DEL DEPARTAMENT TREBALL AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT

“Ningú es recupera si no té ningú 
a qui li importi.”
SANT VICENT DE PAÜL, ESMENTAT PER EDUARD SALA, 
COACH I RESPONSABLE D’ACCIÓ SOCIAL DE CÀRITAS 
DIOCESANA DE BARCELONA

“L’exclusió social és una amalgama 
de condicions, d’allò que en diem 
‘condicionants de vida’ més enllà 
de la infecció i la malaltia. Pobresa 
econòmica, manca d’habitatge, soledat, 
addiccions, pèrdua de relacions socials, 
el drama de la feina, discriminació 
i rebuig… Els testimonis ens parlen 
de desigualtats socials i de fracàs com 
a societat.”
MIJAIL ACOSTA, COORDINADOR DE LA COMISSIÓ 
DE VIH-SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL D’ECAS

14 - VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL

OBSTACLES I INQUIETUDS 
ASSOCIADES AL VIH I L’EXCLUSIÓ:
• Manteniment de relacions personals  
  i familiars
• Salut física i mental, comorbiditats 
 i efectes dels fàrmacs 
• Toxicomanies, addiccions 
• Soledat i pors
• Envelliment prematur
• Dificultats d’accés a l’habitatge 
 i al món laboral

IDEES CLAU
• Cal treballar la centralitat de   
 la vida quotidiana per generar   
 comunitat
• L’acció comunitària ha d’anar   
 dirigida a generar estabilitat 
 i serenitat perquè les persones 
 vulguin ser-hi [a la comunitat] 
 i construir-hi vincles
• L’element relacional primari 
 és un factor necessari perquè 
 hi hagi comunitat i la dinàmica   
 d’aquesta relació ha d’estar 
 basada en la reciprocitat
• Les entitats socials representem 
 la capacitat d’autogestió 
 vinculada al territori necessària   
 per respectar la fragilitat del teixit   
 social des de la proximitat
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Més de 140 professionals es reu-
neixen el 21 de maig en una jornada 
que posa sobre la taula qüestions com 
la noció de ciutadania, la partici-
pació o l’ètica de l’acció social en 
determinats contextos. S’hi presenta 
el projecte ‘Comunita’t, acció comuni-
tària, tercer sector i ciutat’ desenvo-
lupat al llarg dels darrers dos anys, i 
es realitzen quatre tallers simultanis 
amb experiències d’entitats i admi-
nistracions al voltant del rol de les 
entitats, els professionals i els poders 
públics en l’acció comunitària.

JORNADA 13.06.2019 CRÒNICA VÍDEO JORNADA 21.05.2019 CRÒNICA 

Els serveis socials  
especialitzats de la xarxa 
de VIH/sida 
i exclusió social 

“Potser hem de repolititzar l’acció 
social, que no és asèpsia, no és 
‘intervenció’, sinó que neix d’un 
desig de transformació social. 
Aquest és el nucli de la nostra 
naturalesa i té a veure amb justícia 
social i amb un model que està 
generant moltes desigualtats.”
SONIA FUERTES, PRESIDENTA D’ECAS

“La vida és vulnerabilitat, fragilitat, 
i tota l’ètica de la intervenció social 
és pensar com sostenir la vida. 
Ningú som d’intempèrie, no ens 
sostenim sols.”
BEGOÑA ROMÁN, DOCTORA EN FILOSOFIA 
I PROFESSORA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

“El gran malentès que patim avui 
quan volem fer acció comunitària 
és que estem oblidant el nucli de 
convivència primària. Els reptes 
que tenim a escala global requereixen 
d’una arrel micro per funcionar.”
FERNANDO FANTOVA, CONSULTOR SOCIAL

https://acciosocial.org/que-fem/jornades-i-sessions-de-treball/jornada-el-serveis-socials-especialitzats-de-la-xarxa-de-vihsida-i-exclusio-social-13-06-2019/
https://acciosocial.org/professionals-vih-sida-exclusio-social-treball-en-xarxa/
https://vimeo.com/54355920
https://acciosocial.org/que-fem/jornades-i-sessions-de-treball/jornada-accio-comunitaria-quin-es-el-rol-de-les-entitats-mirades-en-joc-21-05-2019/
https://acciosocial.org/150-professionals-debaten-accio-comunitaria-jornada-rol-entitats-vocacio-transformadora/
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Creació del marc conceptual 
de governança 
Es tanca el projecte ‘Anàlisi de l’organit-
zació i de les entitats membres en clau 
de governança’ d’ECAS, iniciat el 2017. 
En base a les entrevistes a les entitats sò-
cies i l’equip tècnic, l’anàlisi de les dades 
recollides es materialitza en un informe 
de diagnosi i propostes de millora pre-
sentat a l’assemblea de l’abril. A més, el 
document inclou una radiografia de les 
característiques de les entitats i la seva 
participació a ECAS.

OBJECTIUS: 
• Informació actualitzada i exhaustiva 
 de les entitats membres
• Valoració i participació de les entitats 
 a la federació
• Expectatives de futur en relació a ECAS

Valoració mitjana d’ECAS
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Què potenciaríeu d’ECAS?

Incidència  Innovació social                      Pertinença i identitat 
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GRANS MITJANES PETITES

45,16

PROJECTE DE GOVERNANÇA

https://acciosocial.org/que-fem/projecte-governanca-ecas/


PRINCIPIS ÈTICS:
• Dignitat de la persona
• Solidaritat
• Respecte a l’autonomia de cada 
 entitat sòcia
• Cooperació amb les altres 
 organitzacions de la federació
• Defensa del principi de 
 subsidiarietat d’ECAS respecte 
 a les entitats sòcies
• Independència respecte els 
 poders públics o d’altres 
 condicionaments particulars 
 o partidismes

Un cop incorporades les aportacions re-
budes a l’assemblea de l’octubre de 2018, 
el Codi ètic d’ECAS s’aprova per unanimi-
tat a l’assemblea de l’abril de 2019. Com 
a marc reglamentari, ha de permetre 
vetllar perquè l’ètica i el bon govern es 
compleixin en la gestió de l’organització, 
la relació entre les entitats membres i 
l’actuació davant d’altres entitats, actors 
de la societat civil i institucions públi-
ques o òrgans de l’Administració en 
representació d’ECAS. Totes les entitats 
de la federació s’hi han d’adherir i el 2020 
es crearà la Comissió de Seguiment.

Ètica 
i bon govern

ECAS referma la seva 
presència internacional 
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Amb la voluntat de reforçar la tasca 
d’Incidència d’ECAS, es crea un nou 
grup de treball amb tècnics d’una 
desena d’entitats de la federació, 
coordinat per l’Agència de Comu-
nicació Social, que donarà suport 
a la vocalia d’Incidència. Es porten 
a terme dues sessions formatives 
centrades en incidència política 
amb Dani Gómez-Olivé, responsa-
ble d’incidència de Lafede.cat, 
i Francesc Mateu, exdirector 
d’Oxfam- Intermón.

Creació d’un grup 
de suport tècnic

PLA D’INCIDÈNCIA 2020-2024

Joan Francesc Cànovas, especialista 
en comunicació de crisi i formació 
de portaveus, imparteix dues ses-
sions formatives per a sis represen-
tants de la federació. A partir d’una 
primera exposició teòrica, analitza 
l’articulació del discurs per part dels 
portaveus participants. 

Formació per a portaveus 

Des de la Vocalia d’Incidència d’ECAS 
s’articula la demanda de les entitats 
federades de tenir un major impacte 
i una major proactivitat pel que fa 
a la incidència política. Es crea un 
grup motor que treballa una proposta 
en base a quatre temàtiques clau 
per al Pla d’Incidència d’ECAS 2020-
2024, a les quals se’n sumaran altres 
d’específiques en funció de l’actualitat 
i les línies de treball de la federació. 
El Pla es completarà al febrer de 2020 
i es ratificarà a l’Assemblea General 
Ordinària de l’abril.

Estructuració dels objectius 
d’incidència

• Claus per fixar estratègia: saber   
 per què (full de ruta, fites), on

(escenaris i destinataris), qui/amb 
qui (portaveus i aliances), què 
(demandes concretes) i quan 
(calendari, terminis i coordinació 
amb l’oportunitat comunicativa)

• No oblidar: ètica (marcar límits 
 i rols) i avaluació (balanç i 
 reflexió)
• Elements que provoquen un 
 canvi de paradigma: ciutadania  
 visionària + govern eficaç 
 + detonant
• Imprescindible: una anàlisi de 
 l’entorn per definir què volem   
 canviar, determinar el seu abast   
  (nivell territorial), saber qui té 
 la capacitat de decisió i conèixer  
 els arguments dels nostres 
 detractors per poder neutralitzar-los
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ASPECTES CLAU:
• Capacitat discursiva i d’estructuració  
 del discurs
• Gestualitat i estil personal 
 per fer arribar el missatge
• Ús del llenguatge i del parallengüatge

ÀMBITS CLAU D’INCIDÈNCIA
• Garantia de rendes
• Finançament de l’Estat de Benestar
• Futur del treball
• Cohesió social

Identificació 
del problema

Definició 
de la proposta

Pla d’acció 

Avaluació

Definició 
de l’estratègia

Com a membre de la Junta Directiva 
d’ESAN (European Social Action Network), 
ECAS participa en les reunions que es fan 
al llarg de l’any a Brussel·les i en l’assem-
blea general, que té lloc el 18 de setembre 
a Helsinki en el marc de la segona troba-
da anual ‘Building Social Europe’ de la 
Social Platform. A més, ECAS representa 

ESAN en la reunió de la European Local 
Inclusion and Social Action Network 
(ELISAN) el 25 de setembre a Viena, cen-
trada en les addiccions. En la trobada s’hi 
comparteixen dades i recursos europeus, 
així com problemàtiques derivades de la 
manca de regulació de les noves tecnolo-
gies, el policonsum i l’estigma.

CODI ÈTIC MATERIALS DE FORMACIÓ 

ESAN ELISAN EUROPEAN DRUG REPORT   RECURSOS EUROPEUS EN ADDICCIONS

https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/05/Codi-etic.pdf
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/05/Portaveus_JFCanovas_2019.pdf
http://www.esan-aisbl.eu
https://www.elisan.eu/]
http://www.emcdda.europa.eu/media-library/european-drug-report-2019-highlights_en
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange_en
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Difusió i 
presència pública

Suport a projectes 
propis i col·laboracions

L’Agència de Comunicació Social col·la-
bora activament en representació d’ECAS 
a la plataforma Pobresa Zero – Justícia 
Global i al Projecte Lliures. A més, col·la-
bora amb el Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya (servei de gabinet de 
premsa des de 2012) i La Confederació 
Empresarial del Tercer Sector Social de 
Catalunya (servei de gabinet de premsa i 
suport puntual en altres tasques comu-
nicatives des de 2017).

BUTLLETINS
· 23 infoACCIONS
· 23 info ACCIÓ SOCIAL
· 2 info ASSEMBLEA

NOTÍCIES AL WEB
· Actualitat ECAS: 52
· Les entitats informen: 224
· Tercer sector al dia: 227
· Opinem des de l’àmbit social: 92

XARXES

FACEBOOK 
· 1.842 seguidors, 
 +6,91% respecte el 2018
· 146 publicacions, 
· 2.415 clics 
· 3.588 reaccions
 
TWITTER 
· 7.966 seguidors,
 +15,3% respecte el 2018
· 493 tweets  
· 713.895 impressions de pantalla 
· 1.448 mencions

APARICIONS SEGONS TEMÀTICA 

ECAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

221 impactes, +30% respecte el 2018
 · 81 online
 · 68 premsa
 · 30 ràdio
 · 24 agències
 · 9 televisió
 · 9 institucionals

22,4%

12,4%

10% 9,4%

5,3%

5,3%

2,9%

2,9%

5,3%

2,3%
1,6%

1,8%
1,8%

6,8%

OPINIÓ I POSICIONAMENTS
· 10 notes de premsa  · 29 articles d’opinió de 12 portaveus

SONIA FUERTES

FERRAN BUSQUETS

LOLI RODRÍGUEZ

MIJAIL ACOSTA

ANNA TOMÀS

NOÈLIA DA SILVA

NATÀLIA 
VALENZUELA

SIRA VILARDELL

ESTHER GIL

NÚRIA ITURBE

RAÚL MARTÍNEZ

XAVIER PUIG

 Joves migrats sols i migracions
 Insocat 10
 Famílies i monoparentalitat
 Garantia de rendes i rgc
 Polítiques socials i eleccions
 Nova presidència ecas
 Pobresa
 Programa làbora
 Pobresa zero - justícia global
 Àmbit penitenciari i execució penal
 Acció comunitària
 Entitats
 Violència masclista i drets 
 de les dones
 Altres (sensellarisme, vih/sida,   
 interculturalitat, aliances,   
 habitatge, etc.)

“Per mi periodisme social és tot 
el periodisme. Depèn de com 
vulguis explicar les coses.”
HELENA LÓPEZ VALLEJO, REDACTORA D’EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA

“Sense cap mena de messianisme 
i amb humilitat, intentem que el 
documental sigui transformador. 
Que doni eines a la ciutadania, 
que la vida no sigui exactament 
igual després de veure’l.” 
MONTSE ARMENGOU, DIRECTORA DEL PROGRAMA 
SENSE FICCIÓ DE TV3

“Els mitjans necessitem personalitzar 
perquè és com més empatitzem 
i això té un risc, per descomptat, 
però si volem que emergeixin algunes 
realitats, l’hem d’assumir.”
ALBERT OM, DIRECTOR DEL PROGRAMA 
ISLÀNDIA A RAC1

10è aniversari de l’Agència 
de Comunicació Social
L’Agència de Comunicació Social d’ECAS 
celebra els 10 anys d’activitat amb un 
acte que inclou la taula rodona ‘Es pot fer 
bon periodisme i infoshow alhora?’ i un 
piscolabis, l’11 de desembre al Col·legi de 
Periodistes. Els periodistes que interve-
nen al debat, moderat per Montse San-
tolino, exposen les dificultats de fer un 
periodisme atractiu al públic per tal de 
tenir el major impacte possible sense 
renunciar al rigor, l’ètica i la profunditat. 
La celebració finalitza amb la bufada 
d’espelmes i un brindis.

Al juliol té lloc una trobada-esmorzar 
amb responsables i tècnics de comu-
nicació d’entitats d’ECAS per posar en 
comú la renovació de la memòria de la 
federació, la planificació de properes 
trobades i algunes propostes per als 
mitjans de comunicació. 

Trobada de comunicació 
amb les entitats

SEGUIU L’AGÈNCIA A TWITTER! 
 @agencia_comsoc
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ACTE 11.12.2019 CRÒNICA	 VÍDEO

ECAS ALS  MITJANS 

https://acciosocial.org/agencia-de-comunicacio-social/10-anys-agencia-comunicacio-social-11-12-2019/
https://acciosocial.org/agencia-comunicacio-social-10-anys-debat-realitat-social-mitjans/
https://drive.google.com/file/d/1KGX2Zdk8TBCSKL1OGWn2Rb-KKNkVT195/view
https://acciosocial.org/ecas-als-mitjans-de-comunicacio/


MOBILE TALKS ‘Digital transformation 
and responsible technology for people’, 
Mobile Congress Barcelona | Sonia 
Fuertes participa al debat  9
 PROGRAMA   

POBRESA I DESIGUALTATS
Procés participatiu del Pla Europa, 
Generalitat de Catalunya, Renda bàsica 
incondicional | Sonia Fuertes intervé al 
debat ‘La renda bàsica combat la pobresa 
i la desigualtat o desincentiva l’esforç?’  10
 INTERVENCIÓ SONIA FUERTES      WEBINAR 

Acte de campanya de Manuel Valls | 
Sonia Fuertes participa al col·loqui 
‘Política social: desigualtat i pobresa’  11

Jornada ‘L’impacte de la renda garan-
tida al món local’, Taula d’entitats del 
Tercer Sector | Núria Iturbe participa 
a la taula ‘Quina és la realitat de Cata-
lunya? Experiències d’entitats del tercer 
sector'  12

PROGRAMA      RELATORIA    

Reunions institucionals

GENERALITAT DE CATALUNYA
- Director general d’Economia Social, 
el Tercer Sector, les Cooperatives 
i l’Autoempresa, Josep Vidal
- Directora General  de Famílies, 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Roser Galí
- Subdirectora General  de Treball en la 
Diversitat, Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Elisabet Parés

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
- Cap del servei d’Acció Social, 
Francesc Hernández
- Cap de secció de Gestió de recursos 
tècnics al territori i cap de la subsecció de 
Gestió de recursos per als serveis socials, 
Sole Bravo i Toñi Aguilera

AJUNTAMENT DE BARCELONA
- Tinenta de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez
- Comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament local i Política Alimen-
tària, Álvaro Porro
- Comissionada d’Acció Social, 
Sonia Fuertes
- Regidora, Montserrat Benedí
- Gerent municipal, Sara Berbel
- Director d’Estratègia i Innovació 
de l’Àrea de Drets Socials, Josep Villareal

PARTITS POLÍTICS (PERÍODE PREELECTORAL)

- BCN en Comú, Ada Colau, Marta Otero 
i Laura Pérez
- CUP, Jordi Magrinyà, Roser Vime 
i Eulàlia Reguant 
- JxC, Neus Munté i Susagna Caseras
- PPC, Josep Bou i Inma Delgado

ALTRES ORGANITZACIONS, ÀMBIT PRIVAT
- Director del Programa Grau d’Educació 
Social de la UOC, Segundo Moyano
- Director d’innovació social de l’ Institut 
Cerdà, Javier Martínez
- Director general de la Fundació 
Naturgy, Martí Solà 
- Directora de Sodabites, Mònica Carbonell

POLÍTIQUES SOCIALS 
I TERCER SECTOR
XXV Congreso anual de la Asociación Estatal 
de Directoras y Gerentes en Servicios Socia-
les | Sonia Fuertes participa a la Taula ‘Re-
configuración público-privada. Ordenación 
del Sistema. Estrategias de coordinación 
con el Tercer Sector’ 1

PROGRAMA   

Els Dilluns dels Drets Humans | 
Sonia Fuertes participa a la Fila 0 del 
debat ‘Veus per a una agenda social’ 2

PROGRAMA WEBINAR 

Debat ‘Compromisos per una 
Barcelona social. Debat alcaldables 
amb tercer sector’,  Taula d’entitats del 
Tercer Sector | Sonia Fuertes participa 
a la Fila 0  3

PROGRAMA  WEBINAR 

6è cafè de l’àmbit social ‘El paper de 
l’acció social en la transformació de la so-
cietat. Com ens adaptem les fundacions?’, 
Coordinadora Catalana de Fundacions | Hi 
participa Sonia Fuertes 4  

PROGRAMA

Agenda Urbana Catalunya, Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya | Sonia Fuertes 
participa al debat ‘Inclusió social’  5

WEBINAR 

XIV Curs d’estiu sobre la Unió Europea, 
Ajuntament de Terrassa | Sonia Fuertes 
imparteix la conferència ‘Construint una 
Europa social’  6

PROGRAMA   

Seminario anual EAPN El modelo 
de benestar social ‘Innovando para la 
inclusión: un nuevo contrato social en 
el marco del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales y de la Agenda 2030’ | Xavier Puig 
participa a la taula ‘Servicios Sociales 
y Tercer Sector: la gestión del bienestar’ 7  
 PROGRAMA   

Presentació del Segell MC de qualitat en 
mentoria social, Coordinadora de Mento-
ria Social | Jordi Gusi participa a la taula 
‘La importància de la qualitat de l’acció 
social i el voluntariat’  8

CRÒNICA        VÍDEO-RESUM  
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INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Jornada ‘Inserció laboral. Empreses 
i entitats. Parlem el mateix llenguatge?', 
Ajuntament de Sant Adrià i Formació i 
Treball | Jordi Gusi imparteix la conferèn-
cia ‘Inserció laboral: empreses i entitats. 
Necessitat o oportunitat?’  13

PROGRAMA    

Postgrau ‘Expert en intervenció en 
l’àmbit de la inserció laboral’, Fundació 
Pere Tarrés | Esther Adrover participa 
al debat ‘Polítiques i programes d’Inserció 
Laboral: els reptes del present i del futur’ 
 PROGRAMA    

MIGRACIONS 
I INTERCULTURALITAT
XVI Encuentro Estatal de responsables y 
cuadros intermedios, Fundació Secretariado 
Gitano | Sonia Fuertes participa a la taula 
‘Marco institucional de las políticas dirigides 
a la comunidad gitana en Catalunya’  14  

Programa Science meets regions, con-
vocatòria de la Comissió Europea ‘Camp 
d’innovació. La construcció del sentit 
de pertinença dels joves fills de famílies 
migrades’, Escola d’Administració Pública 
de Catalunya (EAPC) | Raúl Martínez par-
ticipa en el repte 1: ‘Construir el sentit de 
pertinença en una societat pluricultural’.   

PROGRAMA    

HABITATGE
Els Dilluns dels Drets Humans | 
Fermina Gómez participa a la Fila 0 
del debat ‘El luxe d’accedir 
a un habitatge’

PROGRAMA    

EQUITAT DE GÈNERE
Jornada ‘25 anys promovent l’accés als 
drets i les llibertats de les dones’, Associa-
ció Lligam | Sonia Fuertes obre la jornada

PROGRAMA    

7ª Jornada DDiPAS ‘Una Europa 
feminista?’ | Sonia Fuertes modera 
la taula rodona ‘Què podem esperar 
des del sector social?’ 

PROGRAMA  CRÒNICA

1 4 7

2 5 8

3 6 9

10 13

11 14
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Participació en actes del sector 

https://mobiletalks.es/talk/digital-transformation-and-responsible-technology-for-people/ 
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/549/S%C3%B2nia_Fuertes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-IAewe9tQs8&feature=emb_logo
http://www.tercersector.cat/noticies/16-octubre-quin-es-limpacte-de-la-renda-garantida-en-el-mon-local
http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/relatoria_impacte_rgc_mon_local_taula_tercer_sector.pdf
https://www.geriatricarea.com/2019/02/12/xxv-congreso-anual-de-la-asociacion-estatal-de-directoras-y-gerentes-en-servicios-social/
https://www.cristianismeijusticia.net/els-dilluns-dels-drets-humans-veus-una-agenda-social-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=zUpXZR9YHjs
http://www.tercersector.cat/noticies/compromisos-una-bcn-social-debat-alcaldables-amb-el-3r-sector
https://www.youtube.com/watch?v=w72NlWR39Xk
https://ccfundacions.cat/comissions/comissio-de-lambit-social/6e-cafe-de-lambit-social/
https://www.youtube.com/watch?v=wzI-wboLTrE
http://blogs.terrassa.cat/internacional/?p=3543
https://www.eapn.es/seminario2019/presentacion.php
http://mentoriasocial.org/actualidad/noticias/exito-lanzamiento-del-sello-mc-la-mentoria-calidad/#.XnNezYhKgdU
https://www.youtube.com/watch?v=dh166rCKskI&feature=emb_logo
http://www.sant-adria.net/mesa-inclusio/noticies/jornada-insercio-laboral-empreses-i-entitats-parlem-el-mateix-llenguatge
https://www.peretarres.org/premsa/sala-de-premsa/agenda/politiques-programes-insercio-laboral
http://eapc.gencat.cat/ca/recerca/camp-dinnovacio/
https://www.justiciaipau.org/dillunsDH-dret-habitatge
http://lligamdona.org/2019/06/11/celebrem-els-25-anys-de-lligam/
https://ddipas.org/jornada-ddipas/
https://ddipas.org/resum-7jddipas/


Relleus i nous grups 
de treball
La Comissió de Famílies renova la 
coordinació: Esther Gil, respon-
sable de projectes de la Fundació 
IReS, substitueix Loli Rodríguez. El 
relleu de Sonia Fuertes a la Comis-
sió d’Àmbit Penitenciari i Execució 
Penal l’assumeixen Núria Iturbe, 
directora del Servei d’Acompan-
yament a la Víctima del Delicte 
d’Intress, i Meritxell Campmajó, 
directora del programa de Mesures 
Penals Alternatives de la mateixa 
entitat. Al novembre, la Comissió 
de Migracions impulsa la creació 
d’un Grup de Treball d’Intercultu-
ralitat per dotar el model intercul-
tural de gestió de la diversitat d’una 
conceptualització, un argumentari 
i unes propostes d’intervenció. 
Es crea també el Grup de Treball 
d’Organització interna per reno-
var i definir un nou model polític i 
tècnic de la federació abans de les 
properes eleccions, previstes per a 
l’octubre de 2020.

NOVES ENTITATS SÒCIES:
• Formació i Treball: La Fundació amiga
• Ayuda en Acción
• Centre de Formació i Prevenció
• Associació Reintegra
• Programa SICAR.cat d’Adoratrius
• Associació Discapacitat 
 Visual Catalunya B1+B2+B3 
• Centre de Promoció Social 
 Francesc Palau

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. 

SONIA FUERTES (gener-agost)
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT 
Presidenta
Comissió Permanent i Vocalia d’Àmbit 
penitenciari i execució penal 
Suplent: Toni Garín (gener-agost)

XAVIER PUIG
CEPS PROJECTES SOCIALS
Vicepresident (gener-agost) 
i President (setembre-desembre) 
Comissió Permanent 
Suplent: Eulàlia Gorga

AMPARO PORCEL
INTRESS
Vicepresidenta
Comissió Permanent i Vocalia de Codi ètic 
Suplent: Pilar Núñez 

ROSA BALAGUER
CASAL DELS INFANTS
Vicepresidenta 
Comissió Permanent 
i Vocalia d’Incidència pública
Suplent: Agnès Pàmies 

SIRA VILARDELL
FUNDACIÓ SURT
Vicepresidenta (setembre-desembre)
Comissió Permanent i Vocalia de Gènere
Suplent: Carme Porta (abril-desembre)

MARTA CID
PLATAFORMA EDUCATIVA
Secretària 
Comissió Permanent 
i Vocalia Internacional i d’innovació social 
Suplent: Carles Martínez

ELISENDA XIFRE (gener-maig)
SUARA COOPERATIVA 
Tresorera 
Comissió Permanent 
Suplent: M. Victòria Galván
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EQUIP 
TÈCNIC

Assemblea general

Junta Directiva | COMISSIÓ PERMANENT 

COMISSIONS
TERRITORIALS

GERÈNCIA 
JORDI GUSI
Jgusi@acciosocial.org

ADMINISTRACIÓ 
I PROJECTES
MÒNICA RUBIO 
ecas@acciosocial.org

AGÈNCIA 
DE COMUNICACIÓ 
SOCIAL

DIRECCIÓ
AGNÈS FELIS 
afelis@acciosocial.org

REDACCIÓ
MARIONA PICAS
comunicacio@acciosocial.org

SUPORT A L’ÀREA 
D’INCIDÈNCIA COM 
A ESTUDIANT 
EN PRÀCTIQUES: 
YAIZA BARRANCO 
(Octubre-Desembre)

GRUPS DE TREBALL

– ACCIÓ COMUNITÀRIA

– ÀMBIT PENITENCIARI   
 I EXECUCIÓ PENAL

– CODI ÈTIC

– FAMÍLIES

– GÈNERE

– GOVERNANÇA

– INCIDÈNCIA PÚBLICA

– INSERCIÓ 
 SOCIOLABORAL

– INTERNACIONAL 
 I D’INNOVACIÓ SOCIAL

– MIGRACIONS

– POBRESA

– TERRITORIAL

– FAMÍLIES

– INSERCIÓ 
 SOCIOLABORAL

– MIGRACIONS 
 I INTERCULTURALITAT

– PENITENCIARI 
 I EXECUCIÓ PENAL

– VIH/SIDA 
 I EXCLUSIÓ SOCIAL

– GIRONA

– TARRAGONA

– ACCIÓ COMUNITÀRIA

– CODI ÈTIC

– GOVERNANÇA

– HABITATGE

– INTERCULTURALITAT

– JOVES MIGRANTS

– ORGANITZACIÓ 
 INTERNA

– RENDA GARANTIDA 
 DE CIUTADANIA

– SUBVENCIONS I IRPF

VOCALIES, 
JUNTA DIRECTIVA

COMISSIONS
D’ÀMBIT

ESPAIS DE TREBALL
FERRAN BUSQUETS
ARRELS FUNDACIÓ
Tresorer (juny-desembre)
Comissió Permanent i Vocalia de Pobresa 
(octubre-desembre)
Suplent: Bea Fernández 

LAURA GÓMEZ (juny-desembre)
SUARA COOPERATIVA 
Comissió Permanent 
Suplent: M. Victòria Galván

TONI GARÍN (setembre-desembre)
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT 
Comissió Permanent
Suplent: Sandra Tatay (setembre-
desembre)

ANNA TOMÀS (gener-setembre)
FUNDACIÓ ELS TRES TURONS 
Vocalia d’Acció comunitària 
Suplent: Lluís Pérez (gener-setembre)

ALFONS SANTOS (octubre-desembre)
FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
Suplent: Marta García (octubre-desembre)

DOMÈNEC DOMÈNECH
FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
Suplent: Pere Molins 

FRANCESC XAVIER RODRÍGUEZ
VINCLE
Vocalia Territorial
Suplent: Judith Cobancho

NATÀLIA VALENZUELA (març-desembre)
FUNDACIÓ IReS 
Vocalia de Famílies 
Suplent: Carol Palau (març-desembre) 

RAÚL MARTÍNEZ
CEPAIM
Vocalia de Migracions 
Suplent: Atabbe Mane

TERESA CRESPO
ASSOCIACIÓ VENTIJOL
Vocalia de Pobresa (gener-setembre)
Suplent: Carme Bosch

CARME MÉNDEZ
FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO
Vocalia de Migracions 
Suplent: Miguel Ángel Román 

ESTHER SANCHO
FEMAREC
Vocalia d’Inserció sociolaboral
Suplent: Amèlia Clara

MIJAIL ACOSTA
FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
Vocalia de Governança
Suplent: Elena López

JESÚS RUIZ
CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS
Suplent: Roger Fe

LLORENÇ GONZÁLEZ
INICIATIVES SOLIDÀRIES
Suplents: Astrid Domènech 

MONTSE TOHÀ (gener-febrer)
FUNDACIÓ IReS 
Suplent: Natàlia Valenzuela (gener-febrer)

NATÀLIA ANGUERA (gener-abril)
ACCIÓ CONTRA LA FAM 
Suplent: Agustí Jorba

JORDI GARRELL (setembre-desembre)
ACCIÓ CONTRA LA FAM 
Suplent: Agustí Jorba

SALVADOR MANEU
SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS
Suplent: Manuel Lecha

SÒNIA MORAGREGA
INTERMÈDIA
Suplent: Encarna Serrano

Junta Directiva: 
nou vocal de pobresa
Al mes de maig, Ferran Bus-
quets, director d’Arrels Fundació 
i membre de la Junta Directiva, 
substitueix Teresa Crespo com a 
vocal de Pobresa de la federació. 
Busquets assumeix a més la tasca 
de tresoreria substituint Elisenda 
Xifre, que deixa de formar part de 
la Junta Directiva i és substituïda 
com a representant de Suara per 
Laura Gómez, directora de l’Àrea 
de Clients de l’entitat.

MEMBRES DELS ESPAIS DE TREBALL     ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

https://acciosocial.org/que-fem/espais-de-treball/
https://acciosocial.org/espais-de-participacio/


GENERALITAT DE CATALUNYA 

DESPESES: 442.448,62€

Compte d’explotació

AJUNTAMENT DE BARCELONA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Acords i convenis

Informe econòmic

DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

· Direcció General de Protecció Social 
Subvenció biennal per al projecte ‘Acció 
social: l’aposta per combatre les desi-
gualtats socials’ dotat amb 85.000 euros 
el 2019 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 Subvenció biennal 
pel projecte ‘Comunita’t, acció comu-
nitària, tercer sector i ciutat’ dotat 
amb 13.500 euros el 2019 destinats a 
l’enfortiment conceptual i metodolò-
gic de les entitats de l’àmbit social i a 
l’impuls de l’acció comunitària dins el 
model d’atenció social de les entitats 
del tercer sector.

· Àrea de Drets Socials Contracte de 
6.611,57 euros + IVA per a l’elaboració 
d’un informe de posicionament de les 
entitats socials en relació a la garantia 
de rendes.

· Direcció de Serveis d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària 
i Consum Subvenció anual dotada de 
12.700 euros per al projecte ‘Comunita’t: 
millorem la participació a ECAS i als bar-
ris’ amb l’objectiu d’impulsar de l’acció 
comunitària com a mètode d’intervenció 
social entre les entitats d’acció social.

· Participació i Associacionisme  
Subvenció de 3.200 euros per al projec-
te ‘La governança és la clau’, que dona 
impuls a la governança i a la comunica-
ció interna d’ECAS per tal d’aconseguir 
la qualitat democràtica que mereix la 
federació.

· Institut Municipal de Serveis Socials 
El conveni per a la realització del Progra-
ma Làbora inclou una dotació de 35.000 
euros per al suport tècnic de les federa-
cions impulsores.

· Atenció a les persones Conveni anual 
dotat amb 10.000 euros per a la promo-
ció d’aliances público-privades entre 
el món local, el sector empresarial, el 
tercer sector social i les universitats. 

Dipsalut Subvenció nominativa de 
10.000 euros per al projecte Comissió 
Territorial ECAS Girona – Programa 2019.

· Institut Municipal de Serveis Socials  
Conveni de 3.000 euros per a les accions 
que faciliten el desenvolupament 
de les polítiques socials innovadores 
a Tarragona.
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ACTIU CORRENT
1.291.599,07€

PASSIU CORRENT 
1.024.059,08€

PATRIMONI NET 
267.539,99€ 

Balanç

INGRESSOS: 442.554,11€

Quotes socis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Tarragona
Diputació de Girona
Làbora
Prestació de serveis

19.430,91€

215.870,79€

98.500€

69.085,40€

10.000€

15.900€

3.000€

10.767,01€

LÀBORA
180.870,79€

DESPESES 
DE PERSONAL

160.517,98€

LLOGUER
15.018,74€

SUBMINISTRAMENTS
10.256,11€

SERVEIS 
BANCARIS
1.085,70€

ALTRES 
DESPESES
5.744,26€     

REGULARITZACIÓ 
PRORRATA IVA

– 3.512,98€

SERVEIS 
PROFESSIONALS

25.505,72€

SUBCONTRACTACIONS
32.683,50€

QUOTES 
ASSOCIATIVES

14.278,80€
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Entitats associades



FUNDACIÓ   
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Via Laietana 54, 6è-5a

08003 Barcelona
T. 932 955 946
ecas@acciosocial.org
www.acciosocial.org

 @ecasacciosocial
 /ecas.acciosocial


