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Carta de la presidenta 

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

Sempre a primera línia

Una vegada més ho hem demostrat: som i fem un servei públic, 

essencial perquè les persones més vulnerables tinguin una vida 

digna i amb oportunitats. Estem davant una nova crisi social que 

amenaça de ser més excloent, injusta i desigual que la del 2008 i les entitats socials 

hem estat al peu del canó.

Des de la Taula, seguirem reivindicant el compliment dels drets socials per no tornar a 

deixar ningú enrere i reclamant totes les eines que les entitats socials necessiten per 

ser més fortes. Durant el 2019, hem elaborat 5 baròmetres territorials; hem potenciat 

la internacionalització; hem establert noves aliances amb el Fòrum de Síndics 

i Síndiques Locals i amb la Mesa unitària en defensa del sector social i hem treballat 

en la futura Llei de l’Economia Social i Solidària i en el 4t Pla de Suport. També hem 

elaborat propostes electorals i organitzat el primer debat amb tots els i les alcaldables 

a Barcelona i hem situat en l’agenda pública qüestions com les dificultats de la renda 

garantida, la pobresa energètica, l’assetjament escolar per orientació sexual, identitat 

i/o expressió de gènere o la necessitat de disposar de dades interoperables. A més, 

hem potenciat les formacions i els seminaris; hem elaborat una proposta de codi ètic 

i hem millorat la participació interna. Tot amb l’objectiu d’estar més preparades per a 

moments com el d’ara, que ens exigeixen ser més imaginatives, innovadores i eficients 

que mai. Durant l’emergència de la COVID-19, hem estat capaces de readaptar-nos amb 

rapidesa i agilitat per donar resposta a les persones i estic segura que ho continuarem 

fent davant els reptes que sorgiran.
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Informe econòmic 

Consolidar el paper d’agent social de la Taula
❱ incrementar la representativitat i la incidència a 

Catalunya i Europa 
❱ posicionar el sector com a agent clau per a l’Agenda 2030 
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Impulsar i promoure un model comunitari centrat
en la persona, innovador, generador de 
coneixement, sostenible i avaluable

Consolidar i millorar la governança de la Taula 
per incorporar totes les sensibilitats i una perspectiva ètica

El 2019 
en xifres

Propis 
11% 

Públics 
77% 

Privats 
12% 

D'on 
provenen 

els nostres 
ingressos

Gestió
interna

24%

Incidència política

Enfortiment
del sector

38%

Com hem 
distribuït 

les despeses

[ 83.963,64€ ]

[ 172.884,82€ ]

[ 269.024,92€ ]

38% [ 268.393,35€ ]

[ 570.378,72€ ]

[ 90.000,00€ ]

total
[ 744.342,36€ ]

total
[ 710.303,09€ ]
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objectius   
estratègics



■	Fem seguiment de la implementació de la Renda 
Garantida de Ciutadania, el desenvolupament 
de la concertació territorial del SOC i l’elaboració 
del futur Pla Estratègic de Serveis Socials. 

■	Fem seguiment i participem en la definició de les 
mesures per lluitar contra la pobresa energètica 
conjuntament amb la Generalitat. 

■	 Fem incidència per millorar l’estat actual de les bases 
de les convocatòries de subvencions que afecten 
les entitats socials per disminuir les incidències. 

■	Elaborem estudis sobre RGC, prestacions socials, 
sistema de subvencions i reserves de mercat per a 
empreses d’inserció i centres especials de treball.

■	Elaborem documents de propostes electorals per 
a les eleccions municipals i europees.

Avancem en la incidència generada 
pels grups de treball.

Augmentem la participació interna  
i en organismes i xarxes externes.

atenció
socio-

sanitària

model
comunitari

subvencions

inserció
sociolaboral

dret a
l’habitatge
i l’energia

inclusió 
i pobresa

[comissió de 
seguiment]

[comissió de 
seguiment]

COMUNICACIÓ

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

Reunions 
institucionals
i participació 
en òrgans i 

projectes
estratègics

 Comissió de Govern Renda Garantida de Ciutadania

            Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

                Pla Estratègic de Serveis Socials

                  Pla de Drets Humans de Catalunya

                   Agenda Urbana de Catalunya

                  Consell de Ciutat (Ajuntament Barcelona)

                Acord Ciutadà (Ajuntament Barcelona)

           Estratègia de Ciutat ESS

Compareixences al Parlament
projecte llei de contractes 
de serveis i aplicació 155 

COOPEREM
MÉS INTENSA

I EFICAÇMENT AMB
ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

SITUEM EN L’AGENDA
POLÍTICA LES 

PRIORITATS DEL 
TERCER SECTOR

Eleccions
municipals

Acords

Direcció General
   d’Economia Social,
    Tercer Sector i 
     Cooperatives 

   Àrea Metropolitana
 de Barcelona

EAPN España

               Sareen Sarea 

                    Fòrum SD

                       La Confederació

                       AESCAT

                        Mesa unitària en defensa del sector social 

                       Col·legi Economistes de Catalunya

                    Plataforma Pobresa Zero

               Xarxa NUST

 Aliança contra la Pobresa Energètica

Treball
en

xarxa

acord model comunitari 
a Euskadi i Catalunya

futura Llei ESS

‘Compromisos per una

Barcelona social’: primer

debat amb tots els i les

alcaldables de Barcelona

AVANCEM CAP A 
UN TERCER SECTOR 
MÉS RECONEGUT 

I INFLUENT 

Adhesions
a 

campanyes

Segones
   oportunitats

      Housing for all

     Manifest per
    una Escola 
 Inclusiva

UNIM ESFORÇOS
EN LA DEFENSA

DELS DRETS
SOCIALS

REFORCEM 
i GENEREM 
ALIANCES 

ESTRATÈGIQUES

APROFUNDIM EN
EL CONEIXEMENT
I ANÀLISI DE LA 
REALITAT SOCIAL

Estudis

 Reserves de mercat 
  en la contractació 
   pública

 IRSC

Grups  de treball
PINCAT

Innovació digital

En l’enfortiment   i millora  

Baròmetre del 
Tercer Sector

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

Reunions amb Secretaria
d’Acció Exterior de la Generalitat

i Selveje Danmark, plataforma
danesa entitats socials 

Missió de coneixement de
fons europeus

Congrés European Social Services Network

beca 11 entitats

Jornada amb ACCIÓ 
‘Fons i programes europeus 
per a empreses socials'

‘Europa: l’oportunitat per garantir
els drets socials’: debat amb 
candidatures  al Parlament Europeu

Eleccions europees

del Tercer Sector

Internacionalització Desenvolupament d’una línia d’incidència política en institu-
cions i òrgans sobretot de l’àmbit europeu per representar i 
enfortir el sector, identificar fonts de finançament i poten-
ciar el treball en xarxa amb altres agents europeus. 

Generem una eina útil que  
contribueix a la coproducció  
de polítiques socials locals

✔

Facilitem a les entitats socials l’accés a finançament europeu

Fomentem el coneixement i la interacció amb plataformes europees
✔

✔

1 2 3 54 6

Signem i formem part 
del Pacte contra la
Segregació Escolar

a Catalunya

Elaborem ‘Són per 
a tu una prioritat?’ 

47 propostes per a les 
eleccions municipals

Som reelegits per a 
la junta directiva de 
la Plataforma de 

Infancia de España

Elaborem el dossier 
LGBTI-fòbia entre 

infants i adolescents

Reivindiquem el necessari
compliment de la 

Convenció dels Drets 
de l’Infant en els 30 anys

Mantenim 
reunions amb 
departaments

d’Educació
i Salut

26 impactes
comunicatius 3 articles opinió

INCIDIM PER
AVANÇAR EN
LA GARANTIA
DELS DRETS

DE LA 
INFÀNCIA

NOVETAT  
5 baròmetres territorials  

Barcelona, Lleida,  
Girona, Tarragona  

i Catalunya Central

Anàlisi i 
coneixement  de 
la inversió en 

polítiques  socials 
als territoris. 

Ús per fer-ne 
incidència  

política amb les 
 administracions 

locals.

Acompanyem les entitats perquè siguin més eficients✔

Renovem la col·laboració amb  
IVÀLUA per continuar oferint eines  
i formació a les entitats socials. 

■ seminaris de formació

■ anàlisi dels assessoraments

■ elaboració d’un toolkit

Avaluació

■ Creem una comissió mixta 
amb membres de junta 
directiva i federacions no 
membres de la junta. 

■ Elaborem una proposta 
adaptada a la singularitat 
de la Taula.

Codi 
  ètic

Formem part de nous espais de
participació i debat Mobile Talks,

Barcelona International Community
Day, iLab i Torre Jussana.

Iniciem l’estudi sobre les
conseqüències de la bretxa digital.

Elaborem nous plans de transformació
digital dins les entitats socials gràcies

a noves col·laboracions.

+44 

Celebrem la reunió del Consell Assessor
i les comissions de seguiment.

Ajudem a sensoritzar 
habitatges socials

Presentem l’estudi sobre accessibilitat 
digital en licitacions i compra pública.

Financem un curs de formació en 
delegats de protecció de dades amb 
la col·laboració de Barcelona Activa.

Organitzem l’m4Social Day 2019:
interoperabilitat de dades

Enfortim les capacitats digitals de les entitats socials
Incidim en la necessitat de treballar amb dades interoperables

✔

La Comissió de Govern de la RGC adapta  
la proposta de reglament a les necessitats 

de les entitats socials.

Acord amb Govern, administracions locals, 
entitats municipalistes i Tercer Sector per 

la proposta de conveni amb les subministra-
dores sobre el deute energètic.

Millores significatives i modificacions  
en les bases i el calendari de les  

subvencions, sobretot les del DTASF.

✔

Valorem el 3r Pla de Suport 
de manera participada amb les 
federacions i recopilem propostes 
de millora per al 4t.

Pla de Suport  
al Tercer 

Sector
Enfortim el paper  

de les entitats socials

✔

■ Analitzem i modifiquem el 
reglament intern per millorar 
criteris d’equitat de gènere, 
dinàmiques de participació i 
procediments electorals.  

■ Formem una persona de  
l’equip com a delegada  
de protecció de dades.

Altres 
accions

Avancem cap a 
una gestió més  

participativa  
i ètica

✔

Potenciem la seva utilitat oferint  
dades obertes.
■ Les dades es poden descarregar segons 

múltiples filtres.

■ S’afegeixen productes i serveis de les 
entitats socials i es vinculen  
amb el directori en línia  
de Barcelona Activa. 

Mapa 
d’entitats

tercersector.cat/mapa

Projectem l’acció 
social de les entitats

✔



En conveni amb:

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una institució nascuda 
l’any 2003 que agrupa i representa 33 federacions i grans organitzacions que 

aglutinen més de 3.000 entitats socials que atenen i ofereixen serveis  
i suports a les persones. L’acció de la Taula se centra sobretot a fer  
incidència per defensar els drets socials i enfortir el tercer sector.

Rocafort 242 bis 2n  08029 Barcelona

T 93 310 57 07      www.tercersector.cat

uneix-te per la infància

 

El nostre record i homenatge a Josep Mª Gasol, president de COHABITAC.  
El tercer sector social ha perdut una persona tenaç  
i compromesa en la defensa del dret a l’habitatge.  


