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Tot i les dificultats,
seguim!

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.

El 2020 ha estat un any dur i complicat per a totes. La covid-19
ha colpejat amb cruesa la nostra societat i ha afectat de ple
l’activitat de les entitats. Des d’ECAS hem intentat acompanyar
i facilitar tota la informació dels canvis de normatives, mesures i restriccions que s’han anat aplicant perquè les tasques de
les organitzacions es poguessin desenvolupar amb la màxima
normalitat. Alhora, hem recollit l’impacte que la pandèmia ha
tingut en el funcionament i les necessitats de les entitats, hem
escoltat les inquietuds i els dubtes que els ha generat i hem
exercit d’interlocutors amb les diverses administracions.
Enmig d’aquesta emergència, ECAS ha celebrat unes eleccions
internes i s’ha dipositat de nou la confiança en la Junta Directiva que encapçalo fins el 2023. En aquests tres anys de mandat
aplicarem el nostre pla estratègic amb voluntat de servei,
corresponsabilitat i professionalitat, comptant sempre amb
la participació de les entitats que formem la federació. Un pla
que ens ha de permetre desplegar la governança en l’àmbit
territorial i temàtic, així com treballar en el desplegament de
la incidència pública en un moment en què és més necessari
que mai ser bel·ligerants per reclamar millores en la garantia
de rendes, el reforç de l’Estat de Benestar, unes condicions de
treball dignes i una major cohesió social. Alhora, hem de ser
capaços de generar coneixement i avançar en noves metodologies d’intervenció integral des de la lògica del projecte vital i
professional.

ECAS en xifres

114

Quan vam presentar la memòria de 2019, tot i que ja intuíem
alguns dels efectes de la pandèmia, encara no sabíem ben
bé quines conseqüències tindria a mitjà i llarg termini. Ara
sabem del cert que amb la crisi sanitària ha arribat una nova
i profunda crisi social que requerirà redoblar esforços per
mantenir una societat cohesionada. Des d’ECAS, amb més
força que mai, reclamarem que la resposta no sigui només
pal·liativa, sinó que sigui transformadora. Que s’afrontin les
causes estructurals de la pobresa i es replantegi d’una vegada
per totes el nostre model socioeconòmic.
Mentrestant, i malgrat totes les dificultats, les entitats i les
professionals seguim al peu del canó duent l’acció social arreu
del territori i treballant al costat de les persones en situació
de vulnerabilitat. I l’equip tècnic d’ECAS dona tot el seu suport
per captar les necessitats de les entitats i articular les accions
necessàries per incidir on calgui. La memòria recull la tasca
de totes durant el 2020 i no puc tancar aquesta salutació sense
agrair la feina que, aquest any més que mai, han fet. Moltíssimes gràcies a totes!

entitats

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

20.962

13.950

treballadors i treballadores

persones voluntàries

974.155

4

7

persones ateses

jornades

publicacions

13

5

10

pronunciaments

intervencions
en activitats
del sector

reunions
institucionals
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INFORME D’INDICADORS SOCIALS

ECAS publica dues edicions de l’Informe d’indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu,
l’INSOCAT: el número 11 és un monogràfic sobre les condicions de vida de les persones d’origen migrat
i el 12 és una actualització dels indicadors generals de pobresa i desigualtats.

INSOCAT 11: ‘Migracions i vulnerabilitat’
Les dades recollides a l’informe evidencien la vulnerabilitat que generen el
procés migratori, la Llei d’Estrangeria
i determinades polítiques públiques
excloents i discriminatòries, tant en
l’àmbit específic de l’acollida i la integració, com econòmiques, de benestar
social i de participació ciutadana.
GENER | Presentació en roda de pre-

msa amb Ferran Busquets, vocal de
pobresa d’ECAS; Gina Marín, autora de
l’informe, i Charo Sillero, responsable
del CRI d’Inclusió Hort de la Vila de St.
Joan de Déu Serveis Socials.

GENER | Presentació a Girona, amb

Ferran Busquets, vocal de pobresa
d’ECAS; Xavier Casademont, professor i
investigador a la Universitat de Girona,
i Pere Cortada, de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de les
Comarques Gironines.

Risc de pobresa
o exclusió AROPE
2018 a l'Estat espanyol
segons origen

La bretxa de pobresa
s’amplia després
de les transferències:
En la població autòctona es redueix
13 punts

27,3% 14,3%
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50,5% 47,9%
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L’INSOCAT núm. 12 analitza dades majoritàriament de 2019, que mostren que la
covid colpeja una societat ja fràgil i polaritzada, amb una desigualtat creixent.
L’informe inclou també un recull previ
de dades que sintetitzen els primers
efectes de la pandèmia sobre la població. La pandèmia afecta especialment
els col·lectius vulnerables, esquinça encara més la cohesió social i fa evidents
les mancances de l’insuficient sistema
de protecció. En la seva presentació,
demanem que s’incrementin la inversió
i la prevenció per evitar que es disparin
el risc de pobresa i d’exclusió.

DESPRÉS
DE TRANSFERÈNCIES

Les persones migrades de fora la UE
pateixen el doble d’atur

20,7 % vs 9,5%
MIGRANTS

POBLACIÓ
AUTÒCTONA

i una taxa de pobresa en el treball que
quadriplica la de la població autòctona

39,7 % vs 9,7%
MIGRANTS

POBLACIÓ
AUTÒCTONA

La taxa de pobresa baixa lleugerament
el 2019, però els pobres són més pobres:
el llindar marca uns ingressos inferiors
i les desigualtats s’incrementen.

12,1% -21%
TAXA DE RISC
DE POBRESA
EN EL TREBALL

GUANY MITJÀ
PER HORA ENTRE
2017 I 2018

La població autòctona té una renda
mitjana anual

+32,7 %

més alta que l’extracomunitària:

-8.343€
NOTA DE PREMSA

DADES DE 2018

premsa amb Ferran Busquets, vocal
de pobresa; Mercè Darnell, cap del
programa de necessitats bàsiques
de Càritas Diocesana de Barcelona, i
Esther Gil, cap de l’oficina de projectes
de la Fundació IReS.

Les transferències socials, claus en
la disminució del risc de pobresa el 2019
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El risc de pobresa és el triple pels
llogaters que pels propietaris

35,5% vs 12,5%
DELS LLOGATERS
EN RISC DE POBRESA

DELS PROPIETARIS
EN RISC DE POBRESA
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SOCIALS
TOTAL

MENORS
DE 18 ANYS

MAJORS
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Bretxa de gènere
Risc de pobresa

INFORME

DESEMBRE | Presentació en roda de

DESPRÉS
DE TRANSFERÈNCIES

Per a la població nascuda fora
de la UE baixa només 2,6 punts

20%

INSOCAT 12:
‘Una societat entre crisis’

Treball a temps parcial

20,7% vs 18,3% 22,5% vs 7,5%
DONES

HOMES

Ansietat

17,8% vs 8,8%
DONES

INFORME

HOMES

NOTA DE PREMSA

DONES

HOMES

Pensió mitjana en règim general

Depressió

14,9% vs 7,2%
DONES

912,5€ vs 1.560,3€
DONES

HOMES

HOMES
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“En una societat tan monetitzada i
en crisi constant com és la societat
capitalista, cal situar al capdamunt
de l'agenda política el fet de garantir
una renda suficient per viure, perquè de l'autonomia econòmica en
depenen drets bàsics, oportunitats
de desenvolupament i, especialment
en el cas de les dones, una reducció
de l'exposició a violències.”

GARANTIA DE RENDES

‘Per què un ingrés mínim
vital quan cal una renda
bàsica universal?’
En el marc del procés de reflexió al
voltant de les polítiques de rendes en
el sí d’ECAS, el 2020 neix en context de
pandèmia l’ingrés mínim vital i es constata ràpidament la seva insuficiència. La
prestació estatal a càrrec de la Seguretat
Social, aprovada el 29 de maig, arrenca
infradotada i llastada per la complexitat
dels requisits i la burocràcia. La gran
càrrega administrativa que genera desborda les vies d’accés a un ajut que no
permet sortir de la pobresa i que deixa
de banda amplis col·lectius i nombrosos perfils.
ECAS planteja avançar cap a una renda
bàsica universal mitjançant el document de posicionament Per què un ingrés
mínim vital quan cal una renda bàsica
universal? Reclama simplificar la gestió i
trencar amb l’estigmatització de les persones en situació de vulnerabilitat, així
com ampliar la cobertura de les rendes
mínimes mentre es revisa la fiscalitat
per obtenir els recursos que han de fer
viable una renda universal.
L’allau de sol·licituds de l’IMV i la confusió generada al voltant de la complementarietat amb les rendes autonòmiques
col·lapsen l’Administració de l’Estat, que
respon amb lentitud i un alt percentatge
de denegacions. Per tal d’analitzar la
implementació i fer aportacions per a
la seva millora, a l’octubre es comença a
preparar un estudi en col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques (IGOPUAB).

NOTA DE PREMSA 29.05.2020

SIRA VILARDELL, VICEPRESIDENTA D’ECAS

“Un dels principals problemes
d'aquesta renda és que hi ha d'anar
la persona i sovint és complex,
especialment per a persones sense
llar, que a més no tenen accés
a internet. Molts s'han quedat fora
per no saber fer els tràmits”.

La necessitat d’un nou pacte social s’ha
fet més evident arran de l’emergència pel
coronavirus i les polítiques de garantia
de rendes són un element clau.
La renda bàsica universal que volem
requereix canvis estructurals que no
es poden fer de manera immediata.
Assumim que es comenci per un ajut
més modest i limitat com a ‘fase
de rescat’ en el procés cap a una
renda bàsica capaç d’acabar amb la
pobresa en totes les seves dimensions, trencar amb l’estigma associat
a la manca de recursos econòmics i
proporcionar un mínim de seguretat
i estabilitat perquè cadascú projecti
amb autonomia el seu itinerari vital.

ADHESIÓ AL MANIFEST

NOTA DE PREMSA 09.07.2020

LES MANCANCES DE L’IMV...•
· Abast limitat
· Quantia insuficient per sortir
de la pobresa
· No complementarietat amb altres ajuts
· Incompatibilitat amb rendes del treball
si se supera el límit de l’IMV
· Requisits complexos i excessivament
restrictius
· Lentitud i col·lapse administratiu
· Principals col·lectius exclosos:
- Persones migrades en situació 		
irregular
- Joves de 18 a 22 anys
- Domicilis amb més de dues
unitats de convivència
- Persones no demandants
d’ocupació
- Persones que viuen en recursos
residencials
- Persones que han esgotat la 		
prestació d’atur i superen els 		
ingressos fixats
- Persones sense llar ni padró
- Persones que han estat a la 		
presó i no acrediten requisits

FERRAN BUSQUETS, VOCAL DE POBRESA D’ECAS

HABITATGE I SENSELLARISME

Col·lapse dels serveis
d’atenció a les persones
sense llar a Barcelona
La jornada ‘Habitatge i sensellarisme a
Barcelona: anàlisi i reptes’, organitzada
per ECAS i la Xarxa d’Atenció a Persones
Sense Llar (XAPSLL), reuneix més de 150
professionals de l’atenció al sensellarisme, que assenyalen la manca d’habitatge accessible i la insuficient implicació
de les administracions públiques com a
causa principal de l’increment de persones sense llar i el col·lapse del sistema
que les ha d’atendre. Els professionals
denuncien que els recursos actuals estan
desbordats i que calen mesures d’emergència per a les persones sense llar,
però també estructurals per acabar amb
la sagnia de desnonaments i garantir el
dret a l’habitatge.

NOTA DE PREMSA 27.2.2020

Els pressupostos 2020 del Govern
preveuen tan sols un milió d’euros
per desplegar l’Estratègia integral per
a l’abordatge del sensellarisme a
Catalunya, una dotació que queda molt
lluny del que caldria per fer-la efectiva.
S’han d’ampliar i adaptar tant els serveis
socials com els de salut i proporcionar
un acompanyament específic per a les
persones migrades en situació irregular.
Cal garantir i facilitar l’empadronament
a tota la població, una obligació que
incompleixen nombrosos ajuntaments.
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Projecte Lliures de pobresa,
d’exclusió i de desigualtats
El Projecte Lliures, impulsat per ECAS,
Òmnium Cultural i Coop57, es rellança
el mes de gener amb un acte a la Nau
Bòstik conduït per Mònica Terribas amb
representants de les quatre iniciatives
a les que dona suport. El mes de febrer
es presenta el projecte a Salt i al març
David Fernández, Jordi Cuixart i Teresa
Crespo demanen la implicació de la
ciutadania en un article a El Periódico.
Per Sant Jordi s’obre una campanya
d’arrodoniment solidari en les compres
al web llibreriesobertes.cat i el mes de
maig s’inicia la campanya de captació
‘Plou sobre mullat’ per donar resposta
a l’emergència social generada per la
covid. La iniciativa arrenca amb un webinar sobre el projecte Lliures a càrrec
de les tres entitats impulsores.
El juny s’obre una convocatòria per
a presentar projectes per rebre el
finançament de Lliures. El procés de
selecció es tanca el mes d’agost repartint 150.000 euros entre nou iniciatives.
A finals de novembre s’obre una nova
campanya de captació de fons amb el
lema ‘De la pobresa i l’exclusió social,
no te’n rentis mai les mans’, i l’1 de
desembre es presenten els nou projectes que acompanya Lliures en un acte
conduït per Laura Aznar.

WEB DEL PROJECTE LLIURES
ACTE A LA NAU BÒSTIK
WEBINAR
NOUS PROJECTES

POBRESA ZERO – JUSTÍCIA GLOBAL

Un nou contracte
social per combatre
les desigualtats, JA!
Amb motiu del 17 d’octubre, Dia internacional per a l’erradicació de la pobresa,
les més de 3.200 organitzacions que
conformen la plataforma Pobresa Zero –
Justícia Global elaborem un Manifest en
què demanem canvis radicals i estructurals per garantir els drets bàsics de
tota la població. La plataforma reclama
justícia fiscal i accés universal als serveis
públics i assenyala el punt d’inflexió que
suposa la covid i l’emergència social que
se’n deriva.

NOTA DE PREMSA

MANIFEST

“No volem una ‘nova
normalitat’, ens cal una
nova societat”
MANIFEST 2020 DE POBRESA ZERO
– JUSTÍCIA GLOBAL

S’insta els agents socials, polítics,
econòmics i mediambientals a:
1. Combatre la precarietat laboral
i la pobresa
2. Reforçar l'accés universal a serveis
públics de qualitat
3. Avançar cap a la justícia fiscal
i combatre la corrupció en tots
els àmbits de l’administració
4. Combatre els factors que afecten
els equilibris planetaris, entre ells
el canvi climàtic, i promoure la
sostenibilitat
5. Garantir els drets de tota la
ciutadania i combatre la xenofòbia,
el masclisme i els discursos d’odi

DADES 2020

6.664
PERSONES ATESES

7.267
DERIVACIONS

67%
DE DONES

79%
2.000
DE MÉS DE 35 ANYS

INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS EN RISC

El Programa
Làbora atén
6.664 persones

El Programa Làbora assoleix tots els
seus objectius amb percentatges superiors al 100%, excepte el de persones
contractades que queda en el 80%. En el
context de covid-19, el programa s’adapta i dona resposta en format digital a les
necessitats sorgides per la pandèmia,
sense deixar d’atendre cap dels seus
participants. Malgrat que no es reben
derivacions durant dos mesos, s’acaba
atenent quasi un 11% més de persones
respecte al nombre previst. El 2020 s’interessen pel programa 9.322 persones,
dos terços de les quals són dones, i se
n’atenen 6.664. De les 4.501 dones ateses,
quasi la meitat tenen més de 45 anys. Un
total de 1.207 persones acaben contractades, de les quals 792 són dones.

PERSONES NOVES ATESES
INICIEN ACCIONS DE MILLORA
COMPETENCIAL

1.207
1.711

PERSONES CONTRACTADES

CONTRACTES

711
EMPRESES CONTACTADES
PER CONÈIXER L’IMPACTE
DE LA COVID-19
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ALIANÇA FEPA-FEDAIA-ECAS PELS JOVES MIGRATS SOLS

Clam contra
l’enduriment
dels criteris
per renovar
la residència

ECAS, FEPA i FEDAIA denunciem
l’enduriment dels criteris per renovar
la residència als joves migrats majors
de 18 anys arran d’un canvi d’interpretació de la Llei d’Estrangeria que
els obliga a disposar de més de 2.100
euros al mes per a les segones renovacions. Aquests diners, a més, no poden
procedir de prestacions públiques
ni d’ajuts socials. Les tres entitats de
l’Aliança per la millora del sistema de
protecció a l’adolescència i la joventut
en situació de vulnerabilitat reclamem
a la Generalitat que flexibilitzi els
criteris perquè els joves obtinguin el
permís de residència i treball abans
dels 18 anys.

“No s’estan posant en valor les
circumstàncies específiques del
col·lectiu de joves migrats sols i
demanar uns mitjans de vida propis
a persones que disposen
de permís de residència sense
permís de treball les aboca a la
irregularitat i l’exclusió”.

DIVERSITAT I EQUITAT

Aportacions al
Pacte Nacional
per la
Interculturalitat
El Grup de Treball d’Interculturalitat de
la Comissió de Migracions d’ECAS elabora un document d’aportacions al Pacte
Nacional per la Interculturalitat impulsat
per la Generalitat de Catalunya. S’hi recullen propostes en matèria d’igualtat i
equitat, reconeixement de la diversitat
i interacció positiva. Entre d’altres, s’hi
demanen una nova Llei d’Estrangeria
més garantista i àgil i la modificació dels
criteris restrictius per accedir a l’Ingrés
Mínim Vital.

“Els Compromisos de Govern per a la Interculturalitat
necessiten un Pla d’Acció clar, amb prioritats, mesures
concretes, pressupost, responsables i indicadors
d’avaluació i seguiment. Actualment, plantejats
com a objectius destacats i compromisos de govern,
preocupa la manca de concreció, el seu plantejament
molt general, sense jerarquitzar i barrejats sense
ordre patent d’importància.”
APORTACIONS

INFRAHABITATGE I POBRESA ENERGÈTICA

Declaració per la mort de quatre persones
en l’incendi d’una nau a Badalona

ECAS s’adhereix al manifest de la Plataforma 12D contra l’actual Pacte Europeu
de Migració i Asil, que surt al carrer el
dissabte 12 de desembre en diverses
poblacions. El document exigeix que
s’obrin vies legals i segures per garantir
el dret a migrar i el dret d’asil; que es
preservi el dret a la vida; que s’activi un
programa de reubicació que permeti
traslladar persones bloquejades en els
diferents espais fronterers; que es posi fi
a les devolucions en calent; que es derogui la Llei d’Estrangeria; i que es reformi
l’actual Llei d’Asil.

NOTA DE PREMSA

TAULA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ

Campanya a favor
de la regularització
de la població
migrada

La Taula de Ciutadania i Immigració, de
la qual ECAS forma part, inicia una campanya a favor de la regularització amb
els objectius de garantir la plena ciutadania d’aquelles persones que viuen
a Catalunya i conscienciar la població
autòctona de la necessitat de comptar
amb la contribució de les persones migrades. En el marc d’aquesta campanya
subscrivim les declaracions ‘En defensa
d’un procés de regularització administrativa que ens ajudi a sortir de la
crisi abans i amb igualtat’ i ‘En relació al
manteniment de la regularitat administrativa dels joves migrats sols (entre 18
i 21 anys)’.

“Les persones immigrades no poden
exercir els drets i els deures que tenen
la resta de la ciutadania. Si volem
sortir de la crisi i volem fer-ho amb
igualtat, necessitem que totes les persones que viuen a Catalunya tinguin
accés a l’autorització de residència i,
si estan en edat de treballar, a l’autorització de treball.”

DECLARACIÓ 6.2020

DECLARACIÓ 9.2020

12D, mobilització
contra el Pacte Europeu
de Migració i Asil

El mes de desembre moren quatre
persones en l’incendi d’una nau ocupada al barri del Gorg, a Badalona. ECAS
denuncia la creixent precarietat i les
situacions cronificades d’infrahabitatge,
pobresa i exclusió que donen lloc de
manera constant a vulneracions de drets
i patiment.

“Parlem de vulneracions de drets
sistemàtiques per part d’un sistema
que no garanteix a la seva ciutadania
ni tan sols les necessitats més
bàsiques”.

DECLARACIÓ

MANIFEST

INFÀNCIA I FAMÍLIES - 13

12 - ÀMBIT PENITENCIARI

COVID I CONTRACTACIÓ PÚBLICA

PRESÓ I CONFINAMENT

Per una millora
de les tarifes dels serveis
d’infància, joventut
i famílies

Seguiment de
l’afectació de la covid-19
als serveis de l’àmbit
penitenciari

PRESÓ I CONFINAMENT

L’impacte de la pandèmia
en la relació entre persones
preses i famílies
La Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal d’ECAS organitza a l’octubre un
debat sobre ‘L’impacte de la COVID en
la relació entre les persones internes
i les seves famílies’. Hi intervenen Alba
Moldes, treballadora social de Brians 1;
Michaela, interna a la mateixa presó; i
Susana Almirón, mare d’un pres a Quatre Camins i membre d’Afatrac. Se celebra la introducció de les videotrucades
i es defensa el seu manteniment, però
les famílies posen de manifest el seu
malestar per la gestió de la pandèmia
dins els centres i, particularment, per la
manca d’informació rebuda. S’aplaudeix
i es demana que es mantingui i potenciï
l’increment de l’aplicació de l’article
86.4 del Reglament penitenciari, que
estableix que la persona que compleix
condemna en tercer grau, en règim
semiobert, pot pernoctar fora del centre
penitenciari si es poden substituir les
vuit hores d’estada mínima per un
control telemàtic.

“Con el coronavirus y las videollamadas me he dado cuenta de que mi vida
no está aquí, si no fuera. Tengo gente,
mi familia, que me quiere y me apoya.
Quiero disfrutar de la vida”.
MICHAELA, INTERNA A BRIANS 1

“Tot el que es feia a la presó va quedar
paralitzat i ens preguntàvem ‘què fan
allà tot el dia ficats, entre el pati i la
cel·la?’ La tensió que podia provocar
haver acabat amb les comunicacions
i veure a les videotrucades que no hi
havia mesures de protecció –tothom
anava sense mascareta!— generava
molt de neguit”.
SUSANA ALMIRÓN, MARE D’UN PRES A QUATRE
CAMINS I MEMBRE D’AFATRAC

Des de la irrupció del coronavirus,
ECAS lidera un grup de treball conjunt amb La Confederació i la Taula
de Participació Social per dialogar
amb el Departament de Justícia
sobre aspectes relacionats amb la
crisi de la covid-19. L’espai serveix
per fer seguiment de les incidències
i protocols de gestió de la pandèmia
als serveis. El mes de novembre,
el grup evoluciona i dona pas a
un treball conjunt de revisió dels
procediments de contractació i de
la col·laboració entre l’administració
pública i el tercer sector, amb l’objectiu de millorar la contractació dels
serveis de la Secretaria de Mesures
Penals, Reinserció i Atenció a la
Víctima per assegurar la qualitat de
l’atenció a les persones, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les
condicions dels professionals.

MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL
• Laia Grabulosa, directora de
La Confederació
• Pilar Núñez, Intress, entitat
membre de La Confederació
• Andrea Valls, Comissió d’Àmbit
Penitenciari i Execució Penal d’ECAS
• Natàlia Valenzuela, Junta d’ECAS
• Jordi Gusi, gerent d’ECAS
• Raimon Serret, Taula de
Participació Social
• Núria Fabra, Taula de Participació
Social

CRÒNICA

SERVEIS EN L’ÀMBIT DE L’EXECUCIÓ PENAL

Despeses extraordinàries per la covid
El mes de maig, la Comissió d’Àmbit
Penitenciari i Execució Penal d’ECAS i La
Confederació fem arribar una carta al
Departament de Justícia en què manifestem la incapacitat de les entitats d’assumir les despeses extraordinàries derivades del compliment de les mesures
CARTA AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

de protecció sanitària i seguretat arran
de la covid-19, que en altres àmbits
assumeix el departament corresponent.
En una reunió presencial, Justícia deriva
la qüestió a altres instàncies del Govern,
en entendre que les mesures haurien de
ser generals i no limitades a un sol àmbit
d’intervenció.

“Les entitats socials han de suportar
uns sobrecostos molt elevats en la
gestió dels serveis a causa de l’aplicació de les mesures sanitàries.
Imports que no hi ha cap possibilitat
de gravar en la prestació del servei
de forma directa a les persones ateses
(...) ni són assumides pel Departament de Justícia, titular dels serveis”.

Fons per als infants
amb les transferències
de l’Estat i d’Europa
El mes d’abril ECAS dona suport,
junt amb altres entitats que defensen els Drets dels Infants a Catalunya –com FEDAIA, FEPA i PINCAT-, a
la demanda de Save The Children
perquè el Govern de la Generalitat
creï un fons extraordinari per a la
infància amb les transferències que
arribin de l’Estat i d’Europa arran de
la crisi sanitària i social.

Observatori dels Drets
de la Infància per
recollir les dificultats
de les famílies
Des del mes d’abril, ECAS participa a l’Observatori dels Drets de la
Infància i en els diferents grups de
treball, i trasllada les dificultats
amb què es troben les famílies
arran de la pandèmia. Alhora, fa
aportacions al document de recomanacions pel Pla de desescalada
orientat a infants, adolescents i les
seves famílies. Paral·lelament, com
a federació participa en diversos espais als mitjans de comunicació per
deixar constància de l’increment
de situacions conflictives entre familiars i de l’augment de demandes
de suport i contenció emocional,
orientació en la gestió i tramitació d’ajuts econòmics i materials,
i orientació i acompanyament
socioeducatiu, entre d’altres, com a
conseqüència de la pandèmia.

L’Aliança formada per ECAS, FEPA i
FEDAIA per la millora del sistema de
protecció de la infància, l’adolescència i
la joventut en situació de vulnerabilitat
denuncia que les millores en les tarifes
d’alguns dels serveis del Conveni Col·lectiu d’Acció Social amb infants, joves i
famílies incloses al Decret Llei 39/2020,
de mesures extraordinàries de caràcter
social per fer front a les conseqüències

de la covid-19, són insuficients. Les
federacions reclamen un increment del
33% i igualitari per a tots els serveis,
inclosos els no recollits a la Cartera de
Serveis Socials en els àmbits de pobresa,
inclusió social, educació, justícia i interculturalitat, crònicament infrafinançats
mitjançant subvencions anuals, en el
millor dels casos.

“Des del 2008, la crisi financera i l’actual arran de la pandèmia han accentuat les
desigualtats i la precarietat. Les entitats han ampliat la seva cobertura i han donat
la resposta social que requeria la situació, incrementant l’eficiència per reduir despeses i poder garantir la continuïtat dels serveis. Les entitats, les professionals i els
serveis que atenen a la infància, la joventut i les famílies no han vist incrementades
les tarifes dels serveis durant aquesta dècada perduda.”

NOTA DE PREMSA

14 - ACCIÓ COMUNITÀRIA
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DRETS HUMANS I DE CIUTADANIA

El Parlament
aprova la Llei
d’Igualtat
de Tracte i No
Discriminació

GUIA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Brúixola comunitària:
una guia per promoure
l’acció comunitària
a les entitats socials

El novembre, els Consells Nacionals de Joventut, Gent Gran, Dones,
LGBTI i ECAS registren al Parlament
una petició perquè s’aprovi la Llei
d’Igualtat de Tracte i No Discriminació dins de la legislatura vigent.
El 18 de desembre se sotmet a
votació i és aprovada, establint una
regulació comuna i integral que
inclou les definicions fonamentals
del dret a la igualtat de tracte i
la no discriminació, així com les
garanties bàsiques que permeten
assolir una protecció real i efectiva
a la ciutadania.

“La llei és un marc per a la
inclusió de totes les diversitats
i per transversalitzar-les”.
CARME MÉNDEZ, VOCAL DE MIGRACIONS
I GRUP D’INTERCULTURALITAT D’ECAS

“La petició conjunta dels diferents
consells nacionals representa un
punt d’inflexió en la transversalització de la defensa dels drets humans
i la col·laboració seguirà amb la
voluntat de sumar col·lectius que
no estan representats enlloc“.
CLARA PALAU, MEMBRE DE LA COMISSIÓ
DE COORDINACIÓ DEL CONSELL NACIONAL LGBTI

Publicació

Presentació

El mes de juliol publiquem un nou títol
de la col·lecció IDEES I EINES PER A
L’ACCIÓ SOCIAL: ‘Brúixola Comunitària.
Guia per promoure l’acció comunitària
a les entitats socials’, elaborada per la
cooperativa Marges en base al projecte
‘Comunita’t’ del Grup de Treball d’Acció
Comunitària d’ECAS. La publicació proposa un marc i estratègies per orientar
el model d’acció comunitària i ofereix
eines perquè les entitats puguin impulsar-la.

El 13 de novembre es presenta públicament la guia. La sessió s’obre amb
una benvinguda institucional i a continuació s’exposa el procés d’elaboració
i la pròpia guia. La presentació inclou
un espai formatiu que convida a la
reflexió i l’autoanàlisi de l’estratègia i
les pràctiques de cada entitat, i ofereix
eines per concretar les seves actuacions comunitàries.

BRÚIXOLA COMUNITÀRIA

PRESENTACIÓ

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2020

Hi participen:
Xavier Puig, president d’ECAS
Teresa Llorens, coordinadora de l’Àrea
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
de la Diputació de Barcelona
Álvaro Porro, comissionat d’Economia
Social, Verda, Desenvolupament Local
i Política Alimentària de l’Ajuntament
de Barcelona
Anna Tomàs, referent del Grup de
Treball d’Acció Comunitària d’ECAS
Marta Ballester i Anna Lite, de la
Cooperativa Marges

Una inversió social insuficient

NOTA DE PREMSA / 4.11.2020
NOTA DE PREMSA / 18.12.2020

El mes de febrer es presenten els Pressupostos 2020 del Govern de la Generalitat i ECAS manifesta que presenten
una inversió social insuficient per fer
front a la cronificació de la pobresa i la
precarietat. Entre d’altres, assenyala que
cal actualitzar l’IRSC, congelat des de fa
10 anys; resoldre les dificultats d’accés
de la RGC; més recursos i determinació
política en habitatge; una aposta clara
en l’àmbit de la infància i acabar amb
l’infrafinançament del tercer sector.

“El sistema de protecció social fa
aigües per massa llocs, continua sent
pal·liatiu i amb prestacions baixes
perquè fa 10 anys que no s’actualitza
l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC), igual que les tarifes
que el Govern paga pels serveis que
prestem les entitats.”
XAVIER PUIG, PRESIDENT, AL DIGITAL CRÍTIC

NOTA DE PREMSA
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Emergència
social i adaptació
al context
de pandèmia

El col·lapse administratiu
deixa desemparada
la població en situació
de més vulnerabilitat
L’emergència social a causa de la pandèmia incrementa el volum de demanda de
les administracions i satura les vies telemàtiques, en molts casos inoperatives.
ECAS denuncia el mes d’octubre un
col·lapse en diverses instàncies de l’Administració i a diferents nivells competencials que incrementa el risc d’exclusió
de les persones i famílies vulnerables.

Alhora que creix la demanda, la manca
d’atenció presencial obliga la població a recórrer a mitjans digitals que
no sempre coneixen o dominen i que
sovint resulten inoperatius, fent evident
la bretxa digital i abocant la població
més desafavorida a greus situacions de
desempara.

“Hi ha mala planificació i els circuits no funcionen. Hi ha peticions del mes de
maig de l’Ingrés Mínim Vital que encara no s’han resolt. La lentitud de tot està fent
perdre oportunitats a gent que troba feina”,
SIRA VILARDELL, VICEPRESIDENTA D’ECAS

DOCUMENT

NOTA DE PREMSA

Transparència
i informació
pública en el context
de covid-19

Amb l’arribada de la pandèmia el
mes de març, ECAS s’adapta a la
nova situació i es posa al servei de
les entitats per facilitar en la mesura del possible la seva feina. El
2 d’abril es recullen en un primer
document intern les necessitats
i preocupacions de les entitats
d’ECAS en relació a la irrupció de
la pandèmia. L’equip tècnic i els
òrgans directius focalitzen els
seus esforços a ajudar les entitats
a fer front a l’emergència sanitària i social, oferir respostes a
les organitzacions sobre qüestions
econòmiques i centralitzar la interlocució amb les administracions.
Amb aquests objectius i per tal
de vehicular l’allau d’informació
en relació a la covid, s’adapten
els canals de comunicació interns. S’obre un espai al web on es
recullen informacions, comunicats
i recursos sobre les mesures en
relació a la pandèmia, s’emeten
64 circulars extraordinàries amb
informació sobre covid i, en una
segona fase, s’afegeix un apartat diferenciat a les circulars ordinàries
dels dilluns.

A finals d’abril la Comissió Territorial
d’ECAS a Girona, de la mà del Campus
Cohesió i Compromís Social de la Universitat de Girona, impulsen el cicle de
converses ‘La cohesió social en temps
de COVID-19’ amb l’objectiu de generar
espais de diàleg i reflexió entre acadèmics i professionals de diferents àmbits.

21.04.2020 | ‘Educació, virtualitat i famílies’, amb Lidón Gasull, directora de
la FaPaC, i Juan González, professor de
Pedagogia i membre del grup de recerca
UdiGitalEdu de la UdG | VÍDEO

ECAS elabora un estudi sobre 'Informació i transparència per a la millora
del retiment de comptes i les polítiques
públiques' per encàrrec de l’Agència de
Transparència de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. En base a un procés participatiu amb les entitats membres de la
federació, el treball recull la valoració del
grau de transparència de les administracions públiques –que es considera insu-

ficient— i identifica necessitats d’informació que permetrien afinar amb
el disseny de programes i amb l’atenció
directa que presten les entitats. El mes
de desembre, Agnès Felis, directora de
l’Agència de Comunicació Social d’ECAS,
presenta l’estudi al 5è Seminari Internacional de Transparència organitzat per
l’Agència de Transparència de l’AMB.

‘Reptes i oportunitats dels
serveis socials davant la covid-19’, amb
Teia Fàbrega, directora del Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa, i Xavi
Casademont, del Grup de Recerca CISA
de la UdG | VÍDEO

29.04.2020 |

‘Discapacitat i salut mental’,
amb Montse Cardona, de l’equip directiu
de la Fundació TRESC, i Maria Pallisera
Díaz, professora de Pedagogia i coordinadora del Grup de Recerca en Diversitat
de la UdG | VÍDEO

‘La dignitat de les cures, l’assignatura pendent’, amb Jessenia Lagos,
presidenta de l’associació Dones Endavant de Girona, i Salvador Martí, catedràtic de Ciència Política de la UdG | VÍDEO

27.04.2020 | ‘VALOR I TRACTE A LES PERSONES

07.05.2020 |

23.04.2020 |

amb Patrícia Cendrós, directora
de la Residència La Ginesta de la Fundació
Privada Sant Andreu de Castellcir; la Dra.
Pilar Monreal, cap del Grup de Recerca
ECiS (Psicologia UdG), i Lourdes Bermejo,
doctora en Ciències de l’Educació, consultora independent i vicepresidenta de
gerontologia de la SEGG | VÍDEO

GRANS’,

“Les entitats reclamen més i millor informació –actualitzada, exhaustiva,
segregada, interseccional— sobre els col·lectius amb què treballen, però
la precarietat de la seva situació ja abans de la covid-19 s’ha agreujat amb la
pandèmia i accentua la seva necessitat d’informació que els permeti planificar
i seguir prestant els seus serveis amb qualitat.”
ESTUDI

Cicle de converses:
‘La cohesió social en temps
de covid-19’

04.05.2020 |

‘Govern, democràcia i col·laboració’, amb Quim Brugué, professor
de la UdG, i Daniel Tarragó, sociòleg
i soci director de Neòpolis, consultora
estratègica d’innovació social | VÍDEO

11.05.2020 | ‘La protecció a la infància
en temps de covid-19’, amb Carme
Montserrat, professora de la UdG
i membre del Grup de Recerca Liberi,
i Laia Planagumà, de la Cooperativa
SUARA | VÍDEO

‘La gestió del sensellarisme
en moments d’excepcionalitat’, amb
Rosa Angelats, directora de ‘La Sopa’, i
Fran Calvo, investigador del departament
de Pedagogia i de l’Institut de Recerca
sobre Qualitat de Vida de la UdG | VÍDEO

13.05.2020 |

14.05.2020 | ‘Territori, vulnerabilitat,
comunitat’, amb Francina Planas, de
l’equip directiu de l’associació VINCLE,
i Ismael Blanco, de l’Institut de Govern
i Polítiques Públiques de la UAB | VÍDEO

| ‘Desigualtats educatives
i acció comunitària’, amb Albert Quintana, del Moviment Renovació Pedagògica de Girona i coordinador territorial
d’Educació 360, i Moisès Esteban-Guitart,
director de l’Institut de Recerca Educativa de la UdG | VÍDEO

20.05.2020

22.05.2020 | ‘La creixent vulnerabilitat
de les persones migrades’, amb Lluís
Puigdemont, director de la Fundació Ser.
Gi, i Mostafà Shaimi, professor de la UdG
| VÍDEO

-
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Una Europa més social
Seminari ‘Pobresa i ocupació: què volen
dir les entitats catalanes d’acció social a Europa?’

Propostes per una
Europa més social
El mes de novembre, i de la mà del Diplocat, ECAS presenta a la Unió Europea
el document ‘Propostes per una Europa
més social. Aportacions de les entitats d’acció social catalanes a la UE’. El
document és fruit del seminari celebrat
al juliol i recull propostes en matèria
d’educació, gènere, igualtat d’oportunitats, ocupació, infància, garantia de
rendes, persones amb discapacitat i
accés als serveis essencials. Algunes
de les que s’hi inclouen són la renda
bàsica de ciutadania, la recol·locació
de persones provinents de l’economia
submergida, la tramitació de permisos
per regularitzar la situació de persones
immigrants i programes de primera
contractació i formació professionalitzadora, serveis exprés d’orientació laboral i
programes d’ocupació juvenil.
DOCUMENT

La Vocalia d’Internacional i innovació
social d’ECAS coorganitza amb el Diplocat el seminari ‘Pobresa i ocupació: què
volen dir les entitats catalanes d’acció
social a Europa?’ el mes de juliol. La sessió reuneix representants de la Comissió
Europea i del Comitè Econòmic i Social
Europeu amb professionals de diverses
entitats amb l’objectiu d’extreure propostes per incidir en les polítiques socials
de la UE. Les entitats socials plantegen
la necessitat d’una renda bàsica europea,
apunten a la qüestió migratòria com una
prioritat a gestionar de forma coordinada des de la UE i reclamen millores en
la contractació pública per incrementar
la relació de les administracions amb el
tercer sector social.
CRÒNICA

VÍDEO

“Els plans nacionals d’inclusió
han servit per altres coses, però no
han reduït la pobresa, que era un
dels seus objectius primordials.
Hem de posar a l’agenda europea
el debat sobre la renda bàsica
universal perquè cal parlar
de fiscalitat i ha de ser un debat global
per una fiscalitat justa.”
XAVIER PUIG, PRESIDENT D’ECAS.

“No és que la UE hagi de tenir polítiques socials, sinó que Europa ha
de ser social. Hem d’encarar una
transició justa en termes climàtics
i de model econòmic i social, i un
element essencial és no deixar a
ningú enrere. Ni Estat membre, ni
regions, ni persones vulnerables.”
ISABEL CAÑO, VICEPRESIDENTA DEL COMITÈ
ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU.

ESAN reclama solidaritat per fer front a la crisi
socioeconòmica de la COVID-19
El 16 de març, arrel de l’inici de la pandèmia, ESAN reclama en un comunicat
solidaritat amb les poblacions en situació de pobresa d’Europa a través d’un
augment dels fons socials. El dia 30 del
mateix mes, adreça una carta a Ursula
von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, en què demana un mecanisme financer excepcional d’urgència
per donar suport a les entitats de base
que ajuden les persones desafavorides.
El 12 de maig s’obté resposta d’Ursula
von der Leyen indicant les mesures
d’emergència adoptades per la Comissió
Europea i el 25 de maig ESAN remet una

nova carta en què reafirma la necessitat
d’incrementar els recursos del Fons
Social Europeu i el FEAD. El 5 de març,
abans de la pandèmia, ESAN s’havia posicionat també contra les paraules d’Ursula
von der Leyen referint-se a Grècia com
a ‘escut d’Europa’ davant l’obertura de
fronteres anunciada pel president turc
Recep Tayyip Erdogan.
Durant l’any, ECAS segueix ocupant la
vicepresidència a ESAN i participa de les
diverses reunions de la directiva, totes
virtuals excepte la primera, celebrada
el 17 de gener a París. El 30 d’octubre

assistim a l’Assemblea General. A més,
col·laborem en un vídeo en què les
entitats i federacions d’ESAN expliquem
la nostra experiència amb la pandèmia,
que s’emet en una conferència sobre covid-19 al Consell d’Europa. ECAS participa
també en les reunions de Social Platform orientades al ‘Social Pillar Working
Group’, que treballa sobretot al voltant
d’ingressos mínims i ocupació laboral.

VÍDEO
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III JORNADA D’ACCIÓ SOCIAL

Comunicació no violenta
i acció social
Els dies 26 i 27 de novembre, la Comissió Territorial d’ECAS a Girona, el
Campus de Cohesió i Compromís
Social de la Universitat de Girona (UdG)
i la Facultat d’Educació i Psicologia
organitzen la ‘III Jornada d’acció social:
Comunicació no violenta’. Els dos dies
que dura l’esdeveniment es parla en
diversos formats i des de diferents
òptiques sobre la comunicació no
violenta, que promou el desenvolupament de l’escolta atenta i l’observació
sense judicis, tant per a la resolució
de conflictes com per comunicar des
d’una consciència més profunda i
efectiva.
PROGRAMA

Seminaris
d'Aliances
Tercer sector

Al llarg de l’any s’imparteixen a Girona
dos seminaris d’aliances entre tercer
sector, administracions locals i empreses de la mà de Frederic Cusí i Oriol Alsina que donen continuïtat al cicle iniciat
el 2019 amb la celebració d’un primer
seminari. S’hi tracten, entre d’altres, les
relacions estratègiques entre diferents
actors a l’hora de dissenyar projectes conjunts i les vies de col·laboració i captació
de fons amb empreses.

Hi participen:
Montserrat Vila, degana de la Facultat
d’Educació i Psicologia de la UdG
Xavier Puig, president d’ECAS
Sylvie Hörning, llicenciada i màster
en Dret, formadora i assessora
certificada pel CNVC
Lluís Puigdemont, membre d’ECAS
Girona i director de la Fundació Ser.Gi
Clara Rodríguez García, presidenta
de l’Asociación Española de Comunicación
No Violenta
Ángeles García Gordillo, sòcia de
l’Asociación Española de Comunicación
No Violenta
Pilar González Rivero, jurista, mediadora
i presidenta de l’Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE)
Judit Commeleran Moure, cofundadora
i membre de l’equip pedagògic i acompanyant de l’Associació El Planter
Francesc X. Rodríguez, coordinador
de la Comissió Territorial d’ECAS Girona
i director de VINCLE
Carme Montserrat, vicedegana de
Pràcticum i Mobilitat de la Facultat
d’Educació i Psicologia de la UdG

• Seminari d’Aliances 2: Relacions
Tercer Sector – Administracions
locals | 13.11.2020 | Per Frederic Cusí,
consultor i col·laborador d’ECAS en
diversos projectes d’aliances
• Seminari d’Aliances 3: Relacions
Tercer Sector – Món empresarial
03.12.2020 | Per Oriol Alsina, economista i director de fundraising
i comunicació

Participació
en actes del sector
Fòrum Ergon: Com fer més eficient la
gestió de l'ocupació i de les polítiques
actives en aquesta nova era? | Amb la
participació d’Ana Sesé
Debat i reflexió: Territorialització de
l'Estratègia d'ESS en els barris i districtes | Amb la participació de Sandra Tatay
Presentació de l’estudi d’m4social sobre
l’Impacte de la Bretxa digital en les
persones ateses per les entitats socials
| Amb la participació de María Felisa
Círez |
RESUM
5è Seminari Internacional de Transparència. Integritat global en temps de
pandèmia: demanda de bones pràctiques | Amb la participació d’Agnès Felis,
de l’Agència de Comunicació Social d’ECAS,
que hi presenta l’estudi ‘Informació i transparència per a la millora del retiment de
comptes i les polítiques públiques’
II Jornada de Comunicació Corporatva
del Col·legi de Periodistes | Amb la
participació d’Agnès Felis, de l’Agència de
Comunicació Social d’ECAS, en el debat
‘Comunicació amb propòsit’

Reunions institucionals
GENERALITAT DE CATALUNYA
- Consellera de Justícia, Ester Capella
- Conseller d’Educació, Josep Bargalló
- Directora del Servei d’Ocupació de
Catalunya, Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, Ariadna Rectoret
- Secretària d’Infància, Adolescència i
Joventut, Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, Georgina Oliva
- Director general d’Economia Social,
el Tercer Sector, les Cooperatives
i l’Autoempresa, Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, Josep Vidal
- Secretari de Mesures Penals, Reinserció
i Atenció a la Víctima, Departament de
Justícia, Amand Calderó
- Directora general d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil, Departament de Justícia, Gisela Torns
- Secretari d’Afers Socials i Famílies,
Francesc Iglesies

PARLAMENT DE CATALUNYA
- President del Parlament de Catalunya,
Roger Torrent
AJUNTAMENT DE BARCELONA
- Tinenta de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI, Laura Pérez
- Comissionada d’Acció Social, Sònia
Fuertes

COMUNICACIÓ - 23

22 - COMUNICACIÓ

Difusió i
presència pública

ECAS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
221 impactes
85 online
61 premsa
30 ràdio
21 agències
15 televisió
9 institucionals

·
·
·
·
·
·

XARXES

BUTLLETINS
· 23 infoACCIONS
· 23 info ACCIÓ SOCIAL
· 2 info ASSEMBLEA
NOTÍCIES AL WEB
· Actualitat ECAS: 66
· Les entitats informen: 152
· Tercer sector al dia: 182
· Opinem des de l’àmbit social: 83

APARICIONS SEGONS TEMÀTICA

FACEBOOK
· 1.928 seguidors
+4,7% respecte el 2019
· 76 publicacions
· 800 clics
· 1252 reaccions
TWITTER
· 9.198 seguidors
+15,4% respecte el 2019
· 434 tweets
-12,1% respecte el 2019
· 912.000 impressions de pantalla
+27,7% respecte el 2019
· 1.702 mencions
+17,5% respecte el 2019

Àmbit Penitenciari i execució penal
Altres - covid
Feminisme i drets de les dones
Garantia de rendes i IMV
Polítiques socials i eleccions
Habitatge i sensellarisme
Igualtat de tracte
Incidència - varis

2,1%

1,7%

Infància i famílies
INSOCAT 11
INSOCAT 12
Migracions
Pobresa i desigualtats
Projecte Lliures
Pobresa Zero - Justícia Global

0,8%
0,8%
5%

23,8%

OPINIÓ I POSICIONAMENTS
· 15 notes de premsa
· 28 articles d’opinió de 12 portaveus

9,2%

4,2%

1,7%
LOLI RODRÍGUEZ

MERITXELL
CAMPMAJÓ

TERESA CRESPO

SIRA VILARDELL

MARIONA
CANONGIA

MIJAIL ACOSTA

5,8%

12,5%

5%
5,8%

7,1%
XAVIER ORTEU

SÒNIA MORAGREGA

JORDI GUSI

RAUL MARTÍNEZ

NÚRIA ITURBE

IVÁN LÓPEZ

14,6%
ECAS ALS MITJANS
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Relleus a la Junta
Directiva,
les comissions
i les vocalies
El mes de gener, Laura Gómez
(Suara Cooperativa) entra a formar
part de la Comissió Permanent
de la Junta Directiva de la federació en substitució d’Elisenda
Xifre (de la mateixa entitat), que
havia deixat la seva plaça el juliol
anterior. El mateix mes, la Vocalia
d’Incidència pública d’ECAS incorpora tres membres: Mijail Acosta
(Acollida i Esperança), Carme Porta
(Fundació Surt) i Esther Sancho
(Femarec). El mes de febrer, la
Comissió d’Àmbit penitenciari
i execució penal d’ECAS amplia
l’equip de coordinació amb la
incorporació de Manuel Izquierdo
(Fundació Salut i Comunitat) que
se suma a Núria Iturbe i Meritxell
Campmajó (totes dues d’Intress). El
mes d’octubre, Aldana Menéndez
(Associació Benestar i Desenvolupament) es converteix en coordinadora de la Comissió de VIH/
sida i exclusió social, després que
Mijail Acosta deixés la direcció de
la Fundació Acollida i Esperança
el juliol i cedís pas en els llocs que
ocupava a ECAS.
NOVES ENTITATS SÒCIES:
• Fundación Quiero Trabajo
• Fundació Privada Teresa Gallifa
• Associació Amics del Moviment
Quart Món Catalunya
• Associació Antisida Lleida
• Fundació Jubert Figueras
• Fundació Cassià Just

Assemblea general

Junta Directiva,
Vocalies

Representa, dirigeix i administra la federació. 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.

Junta Directiva | COMISSIÓ PERMANENT
EQUIP
TÈCNIC

ESPAIS DE TREBALL
VOCALIES,
JUNTA DIRECTIVA

COMISSIONS
D’ÀMBIT

COMISSIONS
TERRITORIALS

– CODI ÈTIC

– FAMÍLIES

– GIRONA

– FAMÍLIES

– INSERCIÓ
SOCIOLABORAL

– TARRAGONA

– INCIDÈNCIA PÚBLICA
– INSERCIÓ
SOCIOLABORAL
– INTERNACIONAL 		
I D’INNOVACIÓ
SOCIAL

– MIGRACIONS
– PENITENCIARI
I EXECUCIÓ PENAL
– VIH/SIDA
I EXCLUSIÓ SOCIAL

GERÈNCIA

JORDI GUSI

Jgusi@acciosocial.org

– ACCIÓ COMUNITÀRIA
– HABITATGE

– MIGRACIONS

– INTERCULTURALITAT

– POBRESA

– JOVES MIGRANTS

– TERRITORIAL

– RENDA GARANTIDA
DE CIUTADANIA
– SUBVENCIONS I IRPF
– CONVENI COL·LECTIU

CEPS PROJECTES SOCIALS
President
Comissió Permanent
Suplent: Eulàlia Gorga
AMPARO PORCEL

ADMINISTRACIÓ
I PROJECTES

MÒNICA RUBIO

GRUPS
DE TREBALL

XAVIER PUIG

ecas@acciosocial.org
AGÈNCIA
DE COMUNICACIÓ
SOCIAL

INTRESS
Vicepresidenta
Comissió Permanent
i Vocalia de Codi Ètic
Suplent: Pilar Núñez
ROSA BALAGUER

(gener-juny)

CASAL DELS INFANTS
Vicepresidenta
Comissió Permanent
i Vocalia d’Incidència Pública
Suplent: Agnès Pàmies
(fins octubre de 2020); Xavier Muñoz
(des d’octubre de 2020

JORDI PLANAS

SIRA VILARDELL

DIRECCIÓ

AGNÈS FELIS

afelis@acciosocial.org

REDACCIÓ

MARIONA PICAS

comunicacio@acciosocial.org

comunicacio@acciosocial.org

(setembre-desembre)

FUNDACIÓ SURT
Vicepresidenta
Comissió Permanent
Suplent: Carme Porta

TONI GARÍN

SÒNIA MORAGREGA

ALFONS SANTOS

MARTA BÀRBARA
(des d’octubre de 2020)

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Comissió Permanent
Suplent: Sandra Tatay

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
Suplent: Marta García
DOMÈNEC DOMÈNECH

FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES
Suplent: Pere Molins

FERRAN BUSQUETS

ARRELS FUNDACIÓ
Tresorer
Comissió Permanent
i Vocalia de Pobresa
Suplent: Bea Fernández
LAURA GÓMEZ (juny-desembre)

SUARA COOPERATIVA
Comissió Permanent
Suplent: M. Victòria Galván
(fins octubre de 2020); Sergi Bota
(des d’octubre de 2020)

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS
Suplent: Tirsit Montserrat
M. DOLORES RODRÍGUEZ
(des d’octubre de 2020)
FUNDACIÓ IDEA
Suplent: David Rodríguez

FRANCESC XAVIER RODRÍGUEZ

VINCLE
Vocalia Territorial
Suplent: Judith Cobancho

ORIOL ESCULIES

(des d’octubre de 2020)
PROJECTE HOME CATALUNYA
Suplent: Jordi Feu

NATÀLIA VALENZUELA

FUNDACIÓ IReS
Vocalia de Famílies
Suplent: Carol Palau

JAVIER PRIETO

(des d’octubre de 2020)
SERVEIS SOCIALS SANT JOAN DE DÉU
Suplent: Teresa Bermúdez

RAÚL MARTÍNEZ

CEPAIM
Vocalia de Migracions
i GT d’Interculturalitat
Suplent: Atabbe Mane

XAVIER ORTEU

TERESA CRESPO

MIJAIL ACOSTA (fins juliol de 2020)

CARME MÉNDEZ

JESÚS RUIZ (fins octubre de 2020)
CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS
Suplent: Roger Fe

MARTA CID

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

INTERMÈDIA
Suplent: Encarna Serrano

ASSOCIACIÓ VENTIJOL
Vocalia de Pobresa
Suplent: Carme Bosch

FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO
Vocalia de Migracions i
GT d’Interculturalitat
Suplent: Miguel Ángel Román
ESTHER SANCHO

FEMAREC
Comissió Permanent i Vocalia
d’Inserció Sociolaboral
Suplent: Amèlia Clara
LLORENÇ GONZÁLEZ

INICIATIVES SOLIDÀRIES
Suplents: Astrid Domènech

(des d’octubre de 2020)
INSERCOOP
Suplent: Francesca Errico

FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
Suplent: Elena López

JORDI GARRELL (fins octubre de 2020)

FUNDACIÓ ACCIÓ CONTRA LA FAM
Suplent: Agustí Jorba
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Informe econòmic
Balanç

Compte d’explotació
INGRESSOS: 461720,38€
7.882,23€

PATRIMONI NET
187.985 €

74.237€

ACTIU CORRENT
1.386.391,80 €

PASSIU CORRENT
1.198.406,80 €
97.150€

Quotes socis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Direcció General d'Economia Social
Diputació de Girona
Làbora
Prestació de serveis

10.000€
229.207,48€

Acords i convenis
GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DEPARTAMENT DE TREBALL,
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

- Gerència d’Àrea de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI |
El conveni per a la realització del projecte anomenat "Dificultats implementació
Ingrés Mínim Vital i propostes d'actuació per a la millora al seu accés", per
l'import de 15.000,00€.

· Atenció a les persones | Conveni anual
dotat amb 10.000€ per a la promoció
d’aliances público-privades entre el món
local, el sector empresarial, el Tercer
Sector Social i les universitats.

15.000€

- F5 – COMUNITA’T. ACCIÓ
COMUNITÀRIA TERCER SECTOR |
Subvenció bianual dotada amb 12.150€
pel 2020 destinats a l’enfortiment conceptual i metodològic 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.

20.000€
8.243,67€

DESPESES: 444.124,21€

LÀBORA
183.207,48€

DESPESES
DE PERSONAL
163.506,13€

AMORTITZACIONS
424,94€

SERVEIS
PROFESSIONALS
25.367,82€

SUBMINISTRAMENTS
10.494,59€

SUBCONTRACTACIONS
22.946,70€

ALTRES
DESPESES
3.913,48€

QUOTES
ASSOCIATIVES
14.413,00€

REGULARITZACIÓ
PRORRATA IVA
5.723,94€

LLOGUER
13.065,42€

SERVEIS
BANCARIS
1.060,71€

- G1 – ACCIÓ SOCIAL: L’APOSTA
PER COMBATRE LES DESIGUALTATS
SOCIALS | Subvenció bianual dotada
amb 85.000€ pel 2020 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).
- Ajut econòmic a entitats del Tercer
Sector Social per fer front als efectes
de la Covid-19| Subvenció extraordinària amb una dotació de 20.000€.

- Institut Municipal de Serveis
Socials | El conveni per a la realització
del Programa Làbora inclou una dotació
de 35.000€ per al suport tècnic a les
federacions impulsores.

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Dipsalut | Subvenció nominativa de
8.243,67€ pel projecte Comissió
Territorial ECAS Girona – Programa 2020.
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Entitats associades
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FUNDACIÓ

Via Laietana 54, 6è-5a
08003 Barcelona
T. 932 955 946
ecas@acciosocial.org
www.acciosocial.org
@ecasacciosocial
/ecas.acciosocial

