
Desigualtats socials,  
solucions locals

m
em

ò
r
ia 20

18



Informe econòmic 

Congrés 
 

del Tercer
 

Sector

1

debats
‘Catalunya 

Social’

3

Jornades

10

reunions 
institucio- 

nals

90

Baròmetre 
del Tercer 

Sector

1

persones
assistents a
actes de la 

Taula

2.927

impactes en
mitjans de

comunicació

340 participació
en jornades i 

reunions òrgans 
externs

260

 Missió
europea

1El 2018 
en xifres

Propis 
15% 

Públics 
65% 

Privats 
20% 

D'on 
provenen 

els nostres 
ingressos

Gestió interna

28%

Incidència
política
24%

Enfortiment
del sector

25%

6è Congrés
23%

Com hem 
distribuït 

les despeses

[ 120.025,08€ ]

[ 222.344,1€ ]

[ 200.165,73€ ]

[ 182.368,17€ ] [ 187.525,07€ ]

[ 522.950,27€ ]

[ 155.955,24€ ]

total
[ 798.930,59€ ]

total
[ 792.403,07€ ]

Línies de  
treball  

estratègiques

Un model polític i econòmic socialment més just.

Un sistema de benestar més avançat.

Un Tercer Sector més reconegut i influent.

Una cooperació més intensa i eficaç amb  
les administracions públiques.

Un sector i unes entitats més eficients i innovadores. 

Una institució capaç d’assumir nous reptes.

Carta de la presidenta 

Francina Alsina i Canudas
Presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Solucions locals per fer front a les desigualtats socials

No sempre les dades es corresponen amb la realitat però les de 

pobresa, malauradament, sí. Novament, les xifres evidencien una 

cronificació de la pobresa que ens obliga a articular accions i a 

donar respostes, sobretot des de la proximitat, perquè qui millor que les entitats socials, 

que coneixem els suports que necessiten les persones i els recursos de la comunitat, i 

els ens locals, les administracions més properes a la ciutadania, per vertebrar solucions 

locals i conjuntes a les desigualtats socials? I aquí és on, precisament, hem posat el 

focus aquest any a través del 6è Congrés del Tercer Sector, on hem debatut i reflexionat 

sobre com enfortir les sinergies entre les administracions locals i el sector social per 

desenvolupar polítiques socials valentes i decidides, i del Baròmetre del Tercer Sector, una 

eina que ens ha permès aprofundir en la relació que s’estableix entre les administracions 

locals i les entitats socials.

En la lluita contra la pobresa, també hem volgut fer visible dues de les seves cares: la 

pobresa energètica i la feminització de la pobresa, impulsant debats i dossiers ‘Catalunya 

Social’ sobre el preu de l’energia com a factor clau que impedeix garantir el dret a l’energia i 

sobre monoparentalitat femenina i pobresa, a més de coorganitzar el 2n Congrés Català de 

Pobresa Energètica, que ha analitzat les causes que agreugen aquesta problemàtica social.

Tot això hem pogut portar-ho a terme, malgrat els moments de bloqueig institucional. I 

és que el Tercer Sector ha demostrat de nou la seva capacitat de resiliència i les entitats 

socials, fidels i compromeses amb la missió de servei públic, s’han mantingut al costat de 

les persones. Tot un orgull col·lectiu. 

Junta Directiva

Presidència: Francina Alsina

Vicepresidències:  
Josep Giralt 

Enric Morist 

Sònia Fuertes  

i Núria Valls

Secretaria: Pepa Muñoz

Tresoreria: Jesús Delgado 

Vocalies:  
Francesc Roig 

Antonio Guillén 

Ramon Mª Miralles 

Ignasi Parody 

Xavier Trabado  

i Enric Arqués

Equip tècnic

Direcció: Roger Civit

Gerència: Anna Albareda

Comunicació i premsa: Laura Castro

Innovació digital: Jordi Serratosa i Adrià Cuenca

Comunicació m4Social i estratègia digital:  
Toni Noguera

Participació i generació del coneixement:  
Xènia Carné

Gestió de projectes: Anna Martínez

Secretaria i administració: Soledad Rodríguez

Comptabilitat: Marta Quiroga

Suport de comunicació i premsa (voluntària):  
Roser Prenafeta

Suport de participació i generació del  
coneixement (voluntari): Alberto del Pozo



■	Fem seguiment de la implementació de la Renda 
Garantida de Ciutadania i participem en la redac-
ció de l’Agenda Urbana de Catalunya, la Plataforma 
Pobresa Zero i les activitats d’EAPN España.

■	Fem incidència per redefinir el model de reparti-
ment del 0,7% de l’IRPF i millorar els models de justi-
ficacions del 2018.

■	Coorganitzem el 2n Congrés Català de Pobresa 
Energètica, ens reunim amb les principals empreses 
subministradores per defensar la llei 24/2015, treba-
llem en l’aplicació del nou decret del bo social i parti-
cipem en el projecte ASSIST2gether.

■	Creem un grup de treball amb el SOC per millorar 
la seguretat jurídica de les subvencions vinculades als 
Fons Socials i Europeus, la Taula i La Confederació i 
col·laborem amb l’Associació Empresarial Pedrosa.

■	Finalitzem la diagnosi sobre la situació i pers-
pectives del model d’atenció comunitària en 
el Tercer Sector a Catalunya i teixim aliances amb 
altres agents sociopolítics per canviar el model 
d’atenció i apropar-nos a l’atenció comunitària cen-
trada en la persona.

■	Assistim als Consells Territorials Consultius i de 
Coordinació de Salut Pública de Lleida, Alt Pirineu 
i Aran i Girona i participem en l’informe ‘Integració de 
l’Atenció Social i Sanitària’ del CTESC i en el grup de 
treball sobre l’abordatge de l’atenció integrada social 
i sanitària de l’Ajuntament de Barcelona.

■ Conèixer millor el funcionament legislatiu europeu.

■ Identificar possibles línies i fons de finançament 
comunitaris.

■ Definir millor les xarxes associatives i plataformes 
europees de relació amb el Tercer Sector.

■ Potenciar la interlocució i la incidència política en 
l’àmbit europeu. 

PINCAT
m4Social

1 2 3

Participem en l’Observatori 
de la Infància i en el Consell 
Assessor del FC Barcelona.

Ens adherim a 
l’Aliança Educació 360.

Teixim aliances 
per defensar 
els drets de 
la infància

Fem seguiment i participem en les 
activitats de la Plataforma de Infancia.

Avancem en la incidència derivada 
del treball dels grups.

Augmentem la participació activa 
en organismes i xarxes externes.

atenció
socio-

sanitària

model
comunitari

subvencions

inserció
sociolaboral

dret a
l’habitatge
i l’energia

inclusió 
i pobresa

Què hem  aconseguit?En la incidència  
per defensar  
els drets  
socials

■ Conferència inaugural

■ 7 debats + 2 col·loquis: drets socials, model  

d’atenció centrada en la persona i comunitària,  

el món local generador de polítiques socials, 

cooperació públicosocial, garantia d’ingressos, 

construcció d’una ciutadania activa, dret a  

l’habitatge i l’energia o reptes digitals.

■ Mostra d’entitats

■ Social Speakers’ Corner: 84 experiències innovadores

■ Espai tecnològic m4Social: apps, robòtica, realitat 

virtual, impressió 3D i circuits en l’àmbit social. 

Reunions
institucionals

d’alt nivell

1 presidència
del Parlament

1 presidència de
la Generalitat

5 conselleries

EAPN España 
(Red Europea de 

Lucha contra la Pobreza)

Plataforma Tercer Sector

Plataforma Pobresa Zero

AESCAT

Aliança Educació 360

Agenda Urbana
de Catalunya

dret a l’habitatge

dret a l’energia

Reforcem el 
treball amb 

xarxes estatals 
i generem noves 

aliances 
estratègiques

Situem en 
l’agenda pública 

prioritats 
socials

Compromís 
per treballar 
en el 4t Pla 
de Suport al

Tercer Sector

pobresa
Renda Garantida 

de Ciutadania

pobresa energètica

fenomen migratori i refugi

pensions

funcionament congrés 

qualitat espais de debat

70 persones participants

100% accessible

1.452 assistents

14  reunions 
Junta Directiva

3 assemblees

36 reunions de treball

90 reunions 
institucionals

260 participació en 
jornades i reunions 
òrgans externs

Grups  
de treball

En l’enfortiment   i millora  
6è Congrés del  

Tercer Sector Social  
de Catalunya

Espai de debat i reflexió sobre la relació entre el món local i 
les entitats socials en les polítiques socials que milloren el 
benestar i la qualitat de vida de les persones, sobretot les 
que estan en situació de vulnerabilitat. Baròmetre  

del Tercer Sector
Anàlisi de les relacions entre el món local (ajuntaments,  
consells comarcals i diputacions) i les entitats socials catalanes.

Els ajuntaments són l’ens 
local que més 

contribueixen al finançament 
de les entitats socials.

De 100 euros
 rebuts

85
50%

provenen dels
ens locals

de vegades 
hi ha una relació 
econòmica que 

crea llocs 
de treball 

dels casos hi ha 
oportunitats laborals
 per a persones amb 

especials 
dificultats

Els ens locals participen 
activament en la 

generació d'ocupació del 
Tercer Sector Social.

30%

del Tercer Sector
1ª missió  

de la Taula  
a Europa

Una delegació d’entitats federades viatja a Brussel·les per visitar el 
Parlament Europeu i mantenir reunions amb plataformes i xarxes associ-
atives europees (Social Services Europe, ENIL, EAPN Europe i CIRÉ) i així:

Actualització  
del Mapa  
d’Entitats

Fem millores per actualitzar el mapa 
d’entitats i introduïm els serveis que 
ofereixen les organitzacions

Millorem les capacitats i habilitats digitals 
d’entitats, professionals i voluntariat 

de les entitats socials. 

■	Curs d’agents d’innovació
 Acreditat com a curs 

d’especialització per la UPF

■	Curs per formar-se com a delegat de 
protecció de dades (valoració 9,8)35 participants

30 federacions participants

Generem espais de trobada entre el 
tercer sector, el tecnològic i les 

administracions.

■	Mobile World Congress

■	Smart City Expo

■	6è Congrés del 3r Sector

■	Jornades R+D+I

8 participació en  
actes com a ponents

Impulsem projectes de cocreació 
entre el sector social i el tecnològic 
per desenvolupar solucions a 
necessitats socials. 

Projecte Cellnex i m4Social
Posem en marxa la prova pilot 

de sensorització de 6 habitatges 
socials amb entitats de la Taula.

Creixement de més del 
30% en visites al web 
i en la comunitat 
de seguidors a 
les xarxes socials, 

sobretot a Twitter i 
Youtube.

Fem visible la feina de  
les entitats socials  

catalanes i fomentem  
l’economia social i solidària.

✔

Obrim noves oportunitats  
de finançament per a les entitats   

i promovem el treball en xarxa  
amb agents europeus.

✔

Consolidació de m4Social com a  
projecte de referència per a les  

entitats en innovació i digitalització.

✔

Potenciem les sinergies entre el món local  
i el sector social per millorar l’atenció  

i els suports a les persones.

✔
Visibilitat de la feina de les entitats socials 

i enfortiment de la relació entre les 
administracions locals i el sector social  

per millorar la gestió i la qualitat en  
l’atenció a les persones.

Pas endavant per ser un sector més fort,  
compromès, reconegut i influent.

✔

✔

1 2 3 4

Organitzem les jornades ‘Migració 
i refugi. Acollir per a una major 
cohesió social’ i ‘Invertir en 
infància és garantir drets’.

Compareixem a la Comissió 
d’Infància del Parlament de Catalunya 
i elaborem l’informe ‘Polítiques 
familiars i de natalitat’ del CTESC. 

Fem incidència 
per garantir 

el compliment 
dels drets 

dels infants

Presentem les propostes electorals 
‘La infància, una prioritat’ als 
grups parlamentaris i a 
l’administració pública.

Mantenim reunions institucionals amb 
l’adjunta del Síndic de Greuges pels drets 
d’infants i adolescents, diversos grups 
parlamentaris i la Unió Catalana de Centres 
de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç.

✔

✔

✔

✔

✔

conferència inaugural ‘On som?

col·loqui defensa dels drets socials

debat model d’atenció centrada 
en la persona i comunitària



uneix-te per la infància

uneix-te per la infància

Federació Catalana de Voluntariat Social 

En conveni amb: En col·laboració amb:

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una institució nascuda 
l’any 2003 que agrupa i representa 34 federacions i organitzacions que aglutinen 

més de 3.000 entitats socials que atenen i ofereixen suports a les persones.  
L’acció de la Taula se centra sobretot a fer incidència per defensar  

els drets socials i a enfortir el tercer sector.

Rocafort 242 bis 2n  08029 Barcelona

T 93 310 57 07      www.tercersector.cat


