
RESUM MEMÒRIA 2021

Salutació
La vacunació ens ha permès, a poc a poc, recuperar una certa sensació 
de normalitat que, malauradament, no ha tornat per a les desenes de 
milers de persones que han caigut o que han vist agreujada la situació 
de pobresa i exclusió social desencadenada per la pandèmia. Des d’ECAS 
ho hem denunciat i hem fet propostes per combatre-les a través del 
nostre informe anual INSOCAT, hem treballat per posar la Renda Bàsica 
Universal a l’agenda política, hem fet propostes per millorar l’Ingrés Mínim 
Vital i la seva harmonització amb la Renda Garantida de Ciutadania, hem 
continuat impulsant projectes i programes en aliança amb actors públics i 
socials, com són el Lliures i el Làbora per combatre la pobresa i promoure 
la inserció sociolaboral i hem fet incidència al voltant de les eleccions al 
Parlament i la formació del nou Govern.

Xavier Puig, president d’ECAS

Temps d’aprenentatge per 
a un nou pacte social
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INCIDÈNCIA
ECAS vol ser un interlocutor vàlid 
per a la societat i l’administració 
per tal d’aconseguir canvis 
vers una societat més justa i 
equitativa.

UTILITAT
ECAS vol ser una eina de 
vertebració del sector i de 
generació de sinergies en l’acció 
social. A més, serà facilitadora de 
recursos per als associats.

REPRESENTATIVITAT
ECAS vol defensar els interessos 
de les entitats d’acció social des 
d’una estructura basada en el 
treball en xarxa i comunitari.

EQUIP TÈCNIC
Direcció General: Mariona Puigdellívol 
Incidència pública: Agnès Felis 
Administració i projectes: Mònica Rubio 
Comunicació: Jordi Planas 
Internacional: Clara Pastor

Organigrama
JUNTA DIRECTIVA 
Xavier Puig (CEPS), president; Amparo Porcel (Intress), vicepresidenta; Rosa Balaguer 
(Casal dels Infants), vicepresidenta i vocal d’Incidència; Sira Vilardell (SURT), vicepresidenta 
i vocal de Gènere; Marta Cid (Plataforma Educativa), secretària i vocal d’Internacional i 
Innovació Social; Ferran Busquets (Arrels), tresorer i vocal de Pobresa; Laura Gómez (Suara), 
vocal de Governança; Toni Garín (Fundació Salut i Comunitat); Carme Méndez (Secretariat 
Gitano), coordinadora d’Interculturalitat i Diversitats Culturals; Esther Sancho (Femarec), 
coordinadora d’Inserció Sociolaboral; Francesc X. Rodríguez (VINCLE); Natàlia Valenzuela 
(IReS), referent en l’Àmbit Penitenciari i Execució penal; Raúl Martínez (Cepaim), coordinador 
d’Interculturalitat i Diversitats Culturals; Oriol Esculies (Projecte Home); Alfons Santos (Els 
Tres Turons); Domènec Domènech (Mercè Fontanilles); Loli Rodríguez (Idea), coordinadora 
de l’Aliança amb FEPA i FEDAIA per la Infància, la Joventut i les Famílies en situacions 
de vulnerabilitat social; Llorenç González (Iniciatives Solidàries); Marta Bàrbara (Maria 
Raventós); Sònia Moragrega (Intermèdia); Javier Prieto (Sant Joan de Déu Serveis Socials); 
Xavier Orteu (Insercoop); Teresa Crespo (Ventijol)

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

Valors

CoherènciaConfiançaCorresponsabilitat Participació

https://acciosocial.org/qui-som/
https://acciosocial.org/qui-som/


Què hem fet el 2021?
• Publiquem el document “Reflexions en 

l’àmbit de les polítiques socials” per 
les eleccions al Parlament i ens reunim 
amb els grups parlamentaris, així com 
els càrrecs del nou Govern.

• Reivindiquem la necessitat d’uns 
pressupostos socials que posin el 
focus en la prevenció i en la garantia 
de drets socials. 

• Presentem el “Compromís per la 
Infància, la Joventut i les seves 
famílies” amb FEPA i FEDAIA. 

• S’assoleix la modificació del 
reglament estrangeria, demandat per 
l’Aliança d’ECAS amb FEPA i FEDAIA. 

• Publiquem notes de premsa, 
pronunciaments, articles d’opinió i 
intervenim als mitjans de comunicació 
en la defensa de la justícia social.

INCIDÈNCIA UTILITAT

ÀMBIT PENITENCIARI

• Contribuïm a l’elaboració 
i aprovació de 
recomanacions per la 
contractació pública dels 
serveis prestats per les 
entitats socials en l’àmbit 
de justícia.

ACCIÓ COMUNITÀRIA

• Organitzem una formació 
interna sobre cures i 
acció comunitària.

• Celebrem la jornada 
“L’abordatge de les 
cures des de l’acció 
comunitària”.

COVID

• Demanem la vacunació 
prioritària al personal 
que fa atenció social 
directa i entrega de 
material de protecció.

GARANTIA RENDES

• Celebrem la jornada de 
Renda Bàsica Universal: 
un full de ruta realista, 
on es comparteixen 
experiències 
internacionals i idees 
concretes per fer-la 
realitat. 

• Presentem l’Estudi sobre 
la implementació de 
l’Ingrés Mínim Vital i fem 
seguiment de l’elaboració 
del seu reglament. 

• Demanem que 
l’harmonització entre IMV 
i RGC sigui prioritària en 
el diàleg bilateral entre 
Generalitat i Gobierno.

INTERCULTURALITAT I DIVERSITATS CULTURALS

• Dialoguem amb el 
Departament d’Igualtat 
i Feminismes de la 
Generalitat amb relació 
al desplegament del 
Pla Nacional per a la 
Interculturalitat.

• Elaborem el diagnòstic 
sobre la inclusió 
de la perspectiva 
intercultural a les 
entitats d’acció social.

INSERCIÓ SOCIOLABORAL

• Dialoguem i ens 
coordinem amb el SOC 
i el Departament de 
Treball per la millora 
de les polítiques 
d’ocupació dels 
col·lectius en situacions 
de vulnerabilitat.

• Seguim impulsant, en 
aliança amb actors 
públics i socials, el 
Programa Làbora. 

 POBRESA I DESIGUALTATS

• Publiquem l’INSOCAT 
13: Sobreviu 
l’economia, pateix la 
ciutadania, posant 
el focus en l’impacte 
social de la pandèmia a 
Catalunya.

• El Projecte Lliures 
finança amb 120.000€ 
7 nous projectes, que 
reben la mentoria de 
les entitats d’ECAS, 
i llança la campanya 
#LaXarxaMésSocial.

INTERNACIONAL

• Organitzem l’Assemblea de la European Social Action 
Network (ESAN) a Barcelona.

• Celebrem una trobada institucional amb el DIPLOCAT, 
el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la 
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per abordar 
la col·laboració entre administracions i entitats socials 
amb relació a l’acompanyament de les persones més 
vulnerables

https://acciosocial.org/les-entitats-daccio-social-demanen-que-els-pressupostos-es-portin-a-la-practica-posant-el-focus-en-la-prevencio-i-la-garantia-dels-drets/
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2021/02/ECAS_eleccions-14F-2021.pdf
https://acciosocial.org/lalianca-fedaia-ecas-fepa-celebra-la-modificacio-del-reglament-destrangeria/
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2021/02/COMPROM%C3%8DS-PER-LA-INF%C3%80NCIA-I-LA-JOVENTUT.pdf
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2022/04/Relatoria-de-la-Jornada-de-Renda-Basica-Universal.pdf
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2021/03/ECAS-BCN-IGOP_Informe-IMV_2021.pdf
https://acciosocial.org/lharmonitzacio-de-limv-i-la-rgc-per-assegurar-uns-ingressos-minims-a-la-poblacio-vulnerable-ha-de-ser-una-prioritat-en-el-dialeg-estat-generalitat/
https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2021/12/INSOCAT13_Economia-vs-Societat_ECAS_Desembre2021-2.pdf
https://projectelliures.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=iYV9ERLJ36I
https://acciosocial.org/que-fem/labora-programa-dinsercio-laboral/


Informe econòmic
INGRESSOS DESPESES

TOTAL
501.476,92 €

Públics
392.793,85 €

Làbora
264.437,90 €

Administracions*
128.355,95 €

Quotes socis
108.179,48 €

*Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona i Diputació de Girona

TOTAL
485.182,91 €

Làbora
223.437,90 €

Representativitat
26.534,52 €

Serveis generals
58.158,62 €

Incidència Pública
61.599,60 €
Comunicació
21.775,47 €

Utilitat
93.676,80 €

ECAS en xifres

115 
entitats

21.021 
persones treballadores

977.429 
persones ateses

14.371 
persones voluntàries

5 
jornades

14 
pronunciaments

5 
publicacions

28 
reunions institucionals

9 
intervencions 

en activitats del sector

ECAS és membre activa 
de...

Taula del Tercer Sector 
Vicepresidència

La Confederació 
Vicepresidència

ESAN 
(European Social Action Network) 

Vicepresidència

Programa Làbora 
Organització impulsora

Projecte Lliures 
Organització impulsora

Descarrega la 
memòria completa

https://laconfederacio.org/
https://www.tercersector.cat/
https://www.esan-aisbl.eu/
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca/labora/presentacio
https://projectelliures.cat/
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