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OBJECTIUS

1. Governança interna i participació entitats

2. Diversificar veus d’ECAS

3. Aprofundir en l’articulació del tercer sector

4. Transformació social i lluita contra les 
desigualtats

1 . Mandat de la JD: objectius
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OBJECTIUS

1. Governança interna i participació entitats

FINALITAT

Millor acollida de les noves entitats

Monitoritzar la participació

Conèixer millor les necessitats de les entitats 
sòcies

Implementació Intranet

Aprofundiment coordinació entre les comissions

Generació espais de treball amb lideratges des 
de la JD

Establir estratègies per a la millora flux 
d’informació

1. Mandat de la JD: objectius + 
finalitats
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OBJECTIUS

2. Diversificar veus d’ECAS

FINALITAT

Promoure la participació en generació d’opinió i 
en espais institucionals

Ordenar espais de representativitat

Millorar el retorn de la participació en aquests 
espais

1. Mandat de la JD: objectius + 
finalitats
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OBJECTIUS

3. Aprofundir en l’articulació del tercer sector

FINALITAT

Promoure les sinergies en l’àmbit acadèmic i el 
propi del tercer sector

Promoure activitats pe a la innovació i/o recerca

Generar projectes compartits amb altres 
federacions

Coliderar espais formatius

Aprofundir en dinàmiques de treball de 
col·laboració amb altres agents

1. Mandat de la JD: objectius + 
finalitats
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OBJECTIUS

4. Transformació social i lluita contra les 
desigualtats

FINALITAT

Seguiment implementació de la RGC i la seva 
incidència en l’aplicació

Confecció d’un Codi Ètic

Cerca i transmissió de pràctiques innovadores 
en quant l’acció social

1. Mandat de la JD: objectius + 
finalitats
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2. ECAS en xifresBalanç JD
2017-2020

EQUIP TÈCNIC
1 gerent

1 responsable administració
2 persones Agència Comunicació

112 

entitats 

sòcies

22 

membres 

Junta 

Directiva

7 comissions

3 vocalies

8 grups de 

treball

3 projectes: 

Làbora, Lliures, 

Pobresa Zero –

Justícia Global

55 espais 

representativitat

9 

subvencions 

i convenis
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2017 2020 increment

Número 
entitats

105 112 7 
entitats més

Número 
persones 
ateses

850.000 966.140 116.140 
persones més

Número 
treballador
s/es

12.000 20.943 8.943 
persones més

Número 
voluntariat

10.000 13.675 3.675 
persones més

2. ECAS en xifres
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FOCIR

Plenari d’Entitats Federatives 
de l’Àmbit dels Serveis 

Socials de la Direcció General 
de Protecció Social

COMISSIONS - Inserció sociolaboral (+ Gestora)
- Penitenciari i Execució Penal (+ Gestora)
- Migracions
- Famílies
- ViH/Sida i Exclusió Social
- Girona
- Tarragona

7

VOCALIES
- Incidència pública
- Internacional i innovació social
- Pobresa3
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2. ECAS en xifresBalanç JD
2017-2020

FOCIR

Plenari d’Entitats Federatives 
de l’Àmbit dels Serveis 

Socials de la Direcció General 
de Protecció Social

GRUPS DE 
TREBALL

- Governança
- Acció Comunitària
- Subvencions (IRPF)
- Renda Mínima d’Inserció
- Habitatge
- Joves Migrants
- Interculturalitat
- Ciutat de Barcelona

8
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Coordina el Directori d’Entitats Socials amb

Serveis a Famílies

� Jornada: “Polítiques Familiars a Catalunya:

Impacte, Reptes i nous models”

� Jornada: “Famílies Monoparentals: una realitat

invisible”

� Confecció vídeo “Famílies monoparentals: una

realitat invisible”

� Entra a formar part de l’Observatori Català de la

Família

COMISSIÓ DE 
FAMÍLIES
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Jornada “En règim d’aïllament perpetu: reflexió i

debat sobre l’estigma penitenciari”

� Disseny del projecte contra l’estigma

penitenciari

� Disseny de la jornada de presons “El doble valor

de les famílies (experiències en l’àmbit de

l’execució penal)

� Incidència política

COMISSIÓ 
D’ÀMBIT 

PENITENCIARI 
EXECUCIÓ 
PENAL
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Elaboració, juntament amb FEDAIA i FEPA, d’un

informe sobre el Dispositiu d’Atenció a Menors

Estrangers No Acompanyats (MENA) en procés

de determinació de la minoria d’edat per

encàrrec de la DGAIA.

� S’adhereix al manifest “Vot x Tothom” de la

Plataforma pel Dret a Vot de les Persones

Estrangeres.

� Creació del GT “Va de Joves” del qual sorgeix un

comitè d’enllaç entre ECAS, FEPA i FEDAIA per

elaborar un document de posicionament comú

respecte a l’abordatge de l’arribada d’adolescents i

joves que migren sols.

COMISSIÓ DE 
MIGRACIONS
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Creació Aliança ECAS, FEDAIA i FEPA per la

millora del sistema de protecció de la infància,

l’adolescència i la joventut en situació de

vulnerabilitat, 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.

� Reconeixement amb una medalla atorgada per la

Fundació Internacional Olof Palme en la seva XV

edició per la tasca d’acompanyament als joves

migrats sols.

� Participació en l’elaboració del protocol d’atenció

sanitària a joves migrats sols.

COMISSIÓ DE 
MIGRACIONS
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Participació a la Taula d’atenció integral d’infants

i joves migrats sols (des d’on fa el seguiment 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”)

� Creació GT Interculturalitat que participa en el

procés d’elaboració del Pacte Nacional per a la

Interculturalitat

COMISSIÓ DE 
MIGRACIONS
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Creació d’aquest grup en el mes d’octubre

2017 arrel de la creació per part del

Govern de la Taula d’atenció integral de

menors estrangers sense referents

familiars

GT JOVES 
MIGRANTS
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Febrer 2020 es crea aquest grup

� El seu objectiu és definir el posicionament d’ECAS davant el

Pacte per a la Interculturalitat i la incidència política que

volem tenir davant les administracions públiques en temes

de polítiques d’interculturalitat

� Elaboració d’un argumentari de posicionament

GT 
INTERCULTURALITAT
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Lidera el Programa Làbora

� Intervé en la Jornada “Aliances Locals per a

Municipis Inclusius”

� Fa incidència política per definir el Pla per a

l’ocupació de l’Ajuntament de Barcelona

� 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 sumant

quatre actors: administració, empreses, universitats i

entitats socials.

COMISSIÓ 
D’INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Jornada “Aliances locals per a municipis

inclusius. Claus d’èxit i noves experiències:

tercer sector, món local, empreses i

universitats”

� Taller “Cocreació d’aliances”

� Elabora informe final sobre el projecte “Entre

l’ocupació i el treball. Restituïm el valor social

del treball”

COMISSIÓ 
D’INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL
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2017 2020 increment

Número 
persones ateses

6.505 10.257 3.752 
persones més

Número 
insercions 
laborals

1.893 2.634 741
més insercions

Número 
empreses 
registrades a la 
Plataforma

2.621 4.102 1.481 
més empreses

Número de 
persones que 
realitzen el 
procés formatiu

1.570 2.105 535
persones més

3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

PROJECTE LÀBORA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Informe de 
gestió 2017

� Recollida anual de dades dels serveis de la Xarxa

Llars Residències, Pisos de Suport i Servei

d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA).

� S’aconsegueix (a nivell del SAVA) la validació del

model d’intervenció i del finançament com a

entitat de cartera de serveis del Departament de

Treball, Afers Socials i Famílies.

� Gestió de les demandes i llistes d’espera als serveis.

� Coordinació amb el Comitè 1r de Desembre per

realitzar accions d’incidència política.

COMISSIÓ DE 
VIH/SIDA I 
EXCLUSIÓ 
SOCIAL
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Informe de 
gestió 2017

� Jornada “Els serveis socials especialitzats de la

xarxa de ViH/sida i exclusió social”

� Realització del vídeo amb testimonis d’experiències

vitals des de les llars residència i els pisos de suport

COMISSIÓ DE 
VIH/SIDA I 
EXCLUSIÓ 
SOCIAL
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Presentació de la Guia d’Entitats d’Acció

Social a Girona.

� Organitza la I Jornada d’Acció Social: El

voluntariat com a eina de treball

comunitari? En col·laboració amb la Universitat

de Girona i amb el suport de Dipsalut

� Organitza juntament amb La Confederació una

formació sobre protecció de dades

� S’imparteix el seminari “Cocreació d’aliances.

Factors d’èxit”

COMISSIÓ 
TERRITORIAL 
DE GIRONA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� S’organitza la “II Jornada d’Acció Social:

Joves i segones oportunitats educatives”

� Presentació de l’INSOCAT núm. 11

“Migracions i vulnerabilitat”

COMISSIÓ 
TERRITORIAL 
DE GIRONA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

COMISSIÓ 
TERRITORIAL 

DE 
TARRAGONA

� Participació Recompte de Persones sense

Sostre

� Participació Taula Rodona “La política

territorial de benestar en Europa”

� 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 coordina la

comissió de sensibilització

� La Xarxa organitza la jornada “CONMVIVIM”

amb motiu del Dia Internacional de les persones

sense llar
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

COMISSIÓ 
TERRITORIAL 

DE 
TARRAGONA

� Organitza juntament amb la Federació Catalana

de Voluntariat i CoopCamp una sessió de

formació en protecció de dades

� Fa una anàlisi de l’oferta de casals de vacances

i esportius a Tarragona en col·laboració amb la

Xarxa d’Educació en el Lleure de Tarragona

� Col·labora amb la Càtedra d’Inclusió Social de

la Universitat Rovira i Virgili i amb el Mòdul Jean

Monnet del programa Erasmus +
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

COMISSIÓ 
TERRITORIAL 

DE 
TARRAGONA

� Presentació a Tarragona de l’Insocat número

10 en un acte organitzat per Càritas Tarragona

� Dóna suport a la creació del Catàleg de serveis

per a persones sense llar de Tarragona

� Jornada “Treball en xarxa, oportunitats per

a les persones sense llar”
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Col·laboració en la publicació de l’Informe sobre

Fam Oculta

� Coordinació de la publicació de l’Insocat núm. 8:

“La crisi no s’acaba, la pobresa es cronifica”

� Organitza la Jornada “Rendes, ciutat i tercer

sector”

� Dóna suport al GT 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) i

el presenta al Govern

VOCALIA DE 
POBRESA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Coordina l’elaboració de l’infome INSOCAT núm. 9:

“Les veus de la pobresa des de dins”

� Jornada: “Coproducció de Polítiques Públiques

davant els nous reptes de ciutat”

� Publicació de l’informe INSOCAT núm. 10: “Treball

precari, habitatge privatiu i manca d’inversió

social”

� Jornada “Mentrestant, no tenim una renda

bàsica. El sector opina”

VOCALIA DE 
POBRESA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Presenta al·legacions al Projecte de decret de

desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol,

de la Renda Garantida de Ciutadania.

� Col·laboració en la publicació de l’Informe sobre

Fam Oculta.

� Coordinació de la publicació de l’Insocat núm. 11

“Migracions i vulnerabilitat”

� Treball amb el Grup de Renda Garantida de

Ciutadania per oferir reflexions i propostes per a la

seva implementació.

VOCALIA DE 
POBRESA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Organitza la Jornada “Rendes, ciutat i tercer

sector”.

VOCALIA DE 
POBRESA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� És l’antic Grup de Treball Renda Mínima d’Inserció

� Dóna suport a la Iniciativa Legislativa Popular per tal

d’impulsar l’aprovació de la Renda Garantida Ciutadana

� En coordinació amb la Vocalia de Pobresa elabora

l’informe sobre l’aplicació de la Renda Garantida de

Ciutadania durant els primers mesos de vigència de

la llei

GT RENDA 
GARANTIDA DE 
CIUTADANIA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Coorganitza la jornada “L’alimentació, un

dret vulnerat?” amb el Síndic de Greuges de

Catalunya

� Organitza un diàleg sobre com garantir els

Drets Humans i avançar cap a una major

justícia social. Manifest 2019 “Un nou

contracte social per combatre les

desigualtats”

� S’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

PLATAFORMA 
POBRESA 
ZERO –

JUSTÍCIA 
GLOBAL
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Elaboració document de propostes en l’àmbit de

les polítiques socials amb motiu de les eleccions

del 21 de desembre 2017 al Parlament de Catalunya

� 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

� Participa en la roda de premsa de presentació de

l’INSOCAT núm. 9

� Elaboració document “Reflexions i propostes en

clau local” i es presenta a les diverses candidatures

amb motiu de les eleccions municipals del 26 de

maig de 2019.

VOCALIA 
D’INCIDÈNCIA 

PÚBLICA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� S’adhereix al manifest “Davant la sentència del

procés, una crida a la llibertat com a espai de

consens”

� Creació d’un grup motor que treballa una proposta

en base a quatre temàtiques clau per al Pla

d’Incidència d’ECAS 2020-2024

� Creació d’un grup de treball amb tècnics de les

entitats, coordinat per l’Agència de Comunicació

Social. Aquest grup rep dues sessions formatives

centrades en incidència política

VOCALIA 
D’INCIDÈNCIA 

PÚBLICA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

VOCALIA 
INTERNACIONAL 
I D’INNOVACIÓ 

SOCIAL

� Coordinació del Directori d’Entitats Socials

amb Activitat Internacional.

� Participació en la Junta Directiva de la Xarxa

Internacional European Social Action

Network (ESAN).

� Participació en la campanya de la Federació

d’Organitzacions Catalanes

Internacionalment Reconegudes (FOCIR)

per difondre l’activitat internacional de les

federacions catalanes de diferents àmbits
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

VOCALIA 
INTERNACIONAL 
I D’INNOVACIÓ 

SOCIAL

� Jornada “Pobresa i Ocupació: què volen dir

les entitats catalanes d’acció social a

Europa?”
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Signa un conveni amb l’Ajuntament de

Barcelona per impulsar un projecte que es

desenvoluparà fins el juny de 2018.

� Desenvolupa el projecte d’acció

comunitària iniciat l’any anterior

� Jornada “Acció comunitària: quin és el

rol de les entitats? Mirades en joc”

� Presentació projecte “Comunita’t, acció

comunitària, tercer sector i ciutat”

GT ACCIÓ 
COMUNITÀRIA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� El seu objectiu és fer una diagnosi de la

situació de la federació en termes de

governança interna i externa

� Impulsa la intranet i la creació del Grup

de Treball de Codi Ètic

� Dinamitza a l’AGO del mes d’abril del 2018

una reflexió conjunta sobre com s’entén

la governança a ECAS

� Presenta el “Protocol per a la

incorporació, acceptació i acollida dels

nous socis d’ECAS”

GT 
GOVERNANÇA



AGO | 14.10.2016 
Informe de gestió 
a 31.08.2016

3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Impulsa el “Projecte d’anàlisi de

l’organització i les entitats membres

d’ECAS en clau de governança”

� Presenta Informe de diagnosi i propostes

de millora, el qual inclou una radiografia de

les característiques de les entitats i la seva

participació a ECAS

GT 
GOVERNANÇA
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� A partir de la documentació generada i de

les bones praxis dels darrers anys,

desenvolupa un Reglament de Règim

Intern.

GT 
REGLAMENT 

RÈGIM 
INTERN
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Confecciona el Codi Ètic d’ECAS que es

va presentar i aprovar a l’AGO de l’abril del

2019. Com a marc reglamentari, permet

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 públiques o

òrgans de l’Administració en representació

d’ECAS

� Es crea la Comissió de Seguiment

GT CODI 
ÈTIC



AGO | 14.10.2016 
Informe de gestió 
a 31.08.2016

3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� 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 projectes

GT 
SUBVENCIONS 

(IRPF)
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

� Creació d’aquest grup en el mes de

setembre del 2017

� Jornada sobre habitatge i

sensellarisme a Barcelona

GT 
HABITATGE
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� Conveni entre ECAS, Òmnium Cultural i COOP57

� Desenvolupament d’un fons econòmic per finançar

projectes de transformació social arreu del

territori

� Procés de reflexió sobre l’estat de la iniciativa i la

seva viabilitat futura

� Pla de rellançament de la iniciativa

� El projecte s’acosta a la ciutadania a la Festa per

a la Llibertat

3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

PROJECTE 
LLIURES DE 
POBRESA, 
EXCLUSIÓ I 

DESIGUALTATS
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

PROJECTE 
LLIURES DE 
POBRESA, 
EXCLUSIÓ I 

DESIGUALTATS

� Campanya “4x200mil”, recollida de 200.000€

per als projectes escollits.

� Creació de dos òrgans per a l’avaluació social i

econòmica dels 15 projectes presentats.

� Selecció de 4 iniciatives.

� Es financien 4 projectes:

� Cooperativa Mujeres Pa’lante

� Ateneu Popular Coma Cros

� Escudella Solidària

� Lola no estás sola
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

PLA 
ESTRATÈGIC DE 

SERVEIS 
SOCIALS 2020 -

2024

� ECAS contribueix al procés participatiu 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 social
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més rellevants

Balanç JD
2017-2020

PROJECTE DE 
LLEI DE 

CONTRACTES DE 
SERVEIS A LES 

PERSONES

� En el marc de la tramitació parlamentària

del Projecte de Llei de contractes de

serveis a les persones (200-00003/12),

Sonia Fuertes, la presidenta d’ECAS, compareix

davant la Comissió d’Economia i Hisenda del

Parlament de Catalunya
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3. Projectes i esdeveniments 
més rellevants

Balanç JD
2017-2020

AGÈNCIA DE 
COMUNICACIÓ 

SOCIAL

� Celebració dels 10 anys d’activitat amb un acte

que va incloure la taula rodona “Es pot fer bon

periodisme i infoshow alhora?” i el debat en el

qual es van exposar 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

� Trobada amb responsables i tècnics de

comunicació 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
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Xarxa 
Sensellarisme

Pla 
d’Actuació 
per a 

l’Ocupació 

Consell 
General de 
Serveis 
Socials (2 
espais)

Lliures

Àmbit 
participat 
d’Economia 
Social i 

Solidària de 
Barcelona

Acord 
ciutadà 
per a una 
Barcelona 
Inclusiva

Consell de 
l’Associacionisme
i el Voluntariat 
de Catalunya

European
Social Action
Network 
(ESAN)

Plataforma 
Infància 
Catalunya 
(PINCAT)

Consell 
Municipal 

de 
Benestar 
Social (3 
espais)

Xarxa 
d’atenció 
integral per 
a persones 
sense llar de 
Tarragona

Plataforma 
Pobresa 
Zero –
Justícia 
Global

Consells 
Territorials 
d’Habitatge

Estratègia 
per a 

l’Ocupació de 
Barcelona

La 
Confederació 
(9 espais)

Consell 
Assessor de 
Contractació 
Público-
Privat

Consell 
Assessor 
pel Suport 
Municipal 
d’Inclusió

Consell  
d’Associacions 
de Barcelona

Làbora

Espai
Democràcia

i 
Convivència

Taula 
municipal 
contra la 

Feminització 
de la Pobresa

La Taula 
del Tercer 
Sector (6 
espais)

Consell de 
Ciutat

Taula de 
ciutadania i 
immigració

FOCIR

Plenari d’Entitats Federatives 
de l’Àmbit dels Serveis 

Socials de la Direcció General 
de Protecció Social

Observatori de 
la Infància i 
l’Adolescència
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AGÈNCIA DE 
COMUNICACIÓ 

SOCIAL

1.693

Notícies

67 INFO 

ACCIONS i 

INFO 

ACCIÓ 

SOCIAL

6 INFO 

ASSEMBLEA 1 

INFO 

PRESIDÈNCIA

1 CIRCULAR 

NADAL

598 

Aparicions als 

mitjans

10 notes de 

premsa

29 articles 

d’opinió
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5. Impacte mediàticBalanç JD
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AGÈNCIA DE 
COMUNICACIÓ 

SOCIAL

PUBLICACIONS

· Insocat núm. 8, 9 i 10

· Informe Fam Oculta a 

Catalunya

· Directori d’entitats 

socials amb serveis a 

famílies

· Guia Aliances Locals 

per a municipis 

inclusius

PUBLICACIONS

· Directori d’entitats 

socials amb activitat 

internacional

. Informe de l’aplicació 

de la Renda Garantida 

de Ciutadania
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