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ACTA DE LA 45a ASSEMBLEA GENERAL 

Dia: 12 d’abril de 2018 

Hora: 16h00 

Lloc: Auditori C/ Rocafort, 242 bis 2a planta 

 

Assistents: 

1. Càritas Catalunya: Martí Batllori 

2. Coordinadora de comunitats terapèutiques i pisos de reinserció per a 

drogodependents: Maite Tudela 

3. Confederació ECOM: Josep Giralt  

4. Consell Territorial ONCE Catalunya: Enric Botí 

5. Creu roja Catalunya: Enric Morist, Juan Antonio Garcia, Adolf Díaz 

6. DINCAT: Pepa Muñoz 

7. Entitats catalanes d’acció social: Sònia Fuertes, Elisenda Xifré, Àngels 

Cobo.  

8. Federació catalana de la Unió democràtica de pensionistes: Àngel 

Marcos 

9. Federació catalana d’entitats contra el càncer: Ramon Maria Miralles 

10. Federació catalana de donants de sang de Catalunya: Antoni Serratosa 

11. Federació catalana de voluntariat social: Francina Alsina 

12. Federació d’associacions de gent gran de Catalunya – FATEC: Josep 

Carné 

13. Federació d’empreses d’inserció de Catalunya: Albert Alberich  

14. Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits – FEPA: Ana Villa 

15. Federació d’entitats d’atenció a la infància i a l’adolescència: Josep 

Rodríguez 

16. Federació d’entitats d’atenció a la tercera edat – FEATE: Josep 

Serrano, Joaquim Amaré 

17. Federació d’entitats de paràlisi cerebral de Catalunya: Mercè Batlle 

18. Federació d’organitzacions catalanes de gent gran: Pilar Rodríguez  

19. Federación de entidades latinoamericanas de Catalunya: Javier 

Bonomi 
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20. Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a 

Catalunya: Enric Arqués, Immaculada Pinar 

21. Fundació catalana de l’esplai: José Antonio Ruiz 

22. Fundació Pere Tarrés: Jesús Delgado 

23. Minyons escoltes i guies de Catalunya - Fundació Josep Sans: Marta 

Cots 

24. Salut Mental Catalunya: Xavier Trabado 

25. Sectorial de cooperatives d’iniciativa social: Joan Segarra 

26. UNICEF: Quima Oliver 

 

VOTS DELEGATS:  

27. COCARMI 

28. Federació catalana d’entitats d’ajuda al drogodependent 

 

Excusen l’assistència: 

29. Escoltes Catalans – Fundació Escolta Josep Carol 

30. COHABITAC 

31. Federació d’associacions de persones adultes – FACEPA 

32. Federació d’Associacions de Familiars de malalts d’Alzheimer - 

FAFAC 

33. Moviment laic i progressista - MLP 

34. Federació Voraviu 

35. Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 

 

 

 

Persones convidades: 

- Equip tècnic: Anna Albareda, Rai Barba, Anna Martínez, Xènia Carné, 

Soledad Rodríguez, Jordi Serratosa. 
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Benvinguda 

La Presidenta dóna la benvinguda i recorda que avui és el darrer dia d’en Rai Barba, 

responsable de comunicació de la Taula durant els darrers set anys. Se li agraeix 

molt la feina feta i se li fa entrega d’un present.  

 

1. Nomenament dels interventors d’acta 

Es demanen dues persones voluntària per actuar com a interventors d’acta. 

S’ofereixen:  

 Pilar Rodríguez - FOCAGG 

 Josep Serrano – FEATE 

 

2. Aprovació de l’acta anterior 

La Secretària demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior, que ha estat 

revisada per ella mateixa, els interventors i la presidenta 

- Acords:  

o Aprovar l’Acta de la 44a Assemblea (per unanimitat de 37 vots 

representants) 

La presidenta explica que de les peticions rebudes en l’anterior Assemblea s’ha 

endegat l’organització d’una jornada sobre Migració i Refugi, i per la propera 

Assemblea s’entregarà un document amb informació sobre les reunions 

institucionals mantingudes. 

 

3. Presentació i aprovació de la liquidació dels comptes anuals 2017 

El Tresorer presenta el resultat dels comptes anuals del 2017, que ha estat de 

2.200 € positius. Explica els diferents detalls per partides, tant a nivell d’ingressos 

com de despeses.  

Explica que es va mantenir una reunió amb els auditors, els quals van mostrar una 

valoració de la Taula com a entitat estabilitzada. També es va compartir amb ells 

l’auditoria del darrer any d’Hàbitat3 i se’ls hi va demanar ajustar els honoraris.  

 

- Acords:  

o Aprovar la liquidació de comptes anuals del 2017 (per assentiment) 
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4. Presentació de les línies estratègiques 

La Vicepresidenta Sònia Fuertes presenta les línies estratègiques per el període 

2017-2020, que són de continuïtat però introdueixen alguns conceptes de major 

exigència.  

S’explica que es vol seguir enfortint l’àrea d’incidència política i impulsar 

l’assessorament jurídic per enfortir les entitats socials.  

Es demana que en l’apartat de Millora del marc laboral i jurídic, s’elimini la paraula 

“laboral” perquè aquesta funció ja es treballa des d’un altre espai. Es debat entre 

les entitats membres, que la majoria es mostra a favor de l’esmena.  

- Acords 

o Aprovar les línies estratègiques (amb l’esmena presentada)(38 vots a 

favor, 3 abstencions) 

 

5. Informacions diverses 

M4Social: El responsable del projecte, Adolf Díaz, explica les novetats del projecte 

i el canvi de rumb per apropar-se més a les entitats socials. Es projecte el vídeo 

promocional del projecte.  

Es felicita per el projecte i el fet que sigui una eina per enfortir les entitats. Es 

demana que els vídeos siguin accessibles.  

Acte del 15è aniversari: El Vicepresident Enric Morist explica que el 19 de juliol 

farem un acte per celebrar el 15è aniversari. Es vol que sigui un acte auster però 

molt digne en el que es visibilitzin les 35 federacions.  

VI Congrés: L’Anna Martínez presenta la imatge gràfica del VI Congrés i explica 

que tindrà lloc tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de novembre. L’objectiu és posar en 

valor la tasca de les entitats i les administracions locals. Destaca els espais com 

l’speakers corner i la recuperació de la Mostra d’entitats, que s’ha fet un nou web i 

es farà una App. Es recupera el dinar de càtering que haurà d’assumir cada 

congressistaa banda de l’entrada.  

Dins el Congrés farem visible el projecte m4social a través d’un programa paral·lel 

de xerrades, mostra d’Apps, eines tecnològiques i un espai de consultoria.  

Fundació Hàbitat3: La presidenta explica que un dels principals objectius del 

mandat és replantejar-se la qüestió de la Fundació Hàbitat3. La Junta està en un 

procés intern de debat sobre aquesta qüestió, en el que la Junta Directiva s’ha 

compromès a arribar al desembre acompanyant a la Fundació en la seva 

recuperació, i aleshores reprendre el debat.  

ECAS comenta que més enllà dels resultats econòmics caldrà analitzar i debatre 

quin és l’ús que ha de tenir la Fundació Hàbitat3 per el tercer sector.  
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La presidenta respon que a nivell econòmic no hi ha hagut una mala gestió sinó un 

incompliment d’acords per part de l’Ajuntament i La Caixa d’aportació econòmica 

que finalment no s’ha donat.  

Les entitats comenten que és important socialitzar el debat en Assemblea, i que el 

problema en sí no és Hàbitat3 sinó que des de la Taula no s’havia socialitzat bé la 

informació que arribava. La Fundació Hàbitat3 és una entitat que està sent útil per 

el sector i que sempre ha mostrat transparència en els comptes i les accions, i que 

ha dut a terme un pla de viabilitat econòmica. Vàries entitats coincideixen en que 

caldrà abordar el problema que tenim d’accés a l’habitatge social.  

6. Torn obert de paraules 

Es demana informació sobre la Cooperativa Finan’3. La Mercè Batlle de FEPCCAT 

com a actual presidenta explica que ja s’han finalitzat pràcticament els tràmits per 

a la seva dissolució i en breu es retornarà el capital social a les entitats membres.  

FOCAGG trasllada un escrit en relació al Dia Mundial de la Salut Mental.  

Des de Minyons mostren la seva preocupació per la vulneració dels drets civils, i 

demana saber què està fent la Taula. S’explica que com a Taula participem de 

l’Espai Democràcia i Llibertat i que reclamem la formació de Govern, que s’aixequi 

el 155 i que s’alliberin els presos polítics. Es comenta el cas concret d’una dona 

detinguda treballadora d’una entitat social.  

FEATE felicita la transparència mostrada en aquesta Assemblea, i demana 

reconèixer la feina de l’equip tècnic. La presidenta destaca la feina de l’equip tècnic, 

que ha sabut tirar endavant sense Direcció amb un esforç i dedicació important.  

I sense més comentaris, finalitza l’Assemblea a les 18h00 

 

Josep Serrano      Pilar Rodríguez 

Interventor 1       Interventora 2 

 

Maria José Muñoz      Francina Alsina 

Secretària       vist-i-plau de la Presidenta 
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