
Érem necessàries,  
ara som imprescindibles

m
em

ò
r
ia 20

20
Im

a
tg

e
: 
La

u
ra

 G
u
er

re
ro



Carta de la presidenta 

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

Som la xarxa de protecció social per a  
800.000 persones afectades per la Covid-19

No hi ha cap dubte que el tercer sector social està aturant l’impacte 

social de la pandèmia. Durant el 2020, les entitats socials centra-

des en l’emergència social han atès, acompanyat i ofert suports 

a 800.000 persones per cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació i l’habitatge, que 

s’han triplicat i duplicat respectivament. La duresa de la crisi social és ben palpable: un 

30% de les persones a les quals hem atès és la primera vegada que recorren a nosaltres.

La implicació, l’esforç i el treball del conjunt del tercer sector social ha permès que milers 

de persones hagin trobat en nosaltres una xarxa de protecció social efectiva que en nom-

broses ocasions, fins i tot, ha arribat allà on no ho han pogut fer les administracions. Per 

aquesta raó, seguim defensant la contribució decisiva de les entitats socials i continuem 

reivindicant el paper indiscutible del tercer sector social com a servei públic, un reconei-

xement que s’ha de traduir principalment en una Llei del Tercer Sector Social. Aquesta 

vocació ens ha guiat per desenvolupar projectes que volen donar resposta a les necessi-

tats tant de les federacions com de les persones. Formem part d’òrgans públics de reacti-

vació econòmica i social on hem pogut traslladar les nostres prioritats, hem signat l’Acord 

per una Catalunya Social i hem generat noves aliances estratègiques. Hem elaborat un 

baròmetre del tercer sector específic de l’àrea metropolitana de Barcelona, hem posat 

en marxa una plataforma de professionals del tercer sector, el nou cicle de Reflexions de 

Futur i diverses campanyes digitals i hem començat a treballar en la necessària interope-

rabilitat de dades entre les entitats i les administracions. Som conscients del repte majús-

cul que tenim davant, però també sabem que continuarem estant a l’altura d’aquest 

moment de màxima complexitat.

Junta directiva

Presidència: Francina Alsina Canudas

Vicepresidències:  
Enric Morist Güell 
Sira Vilardell Canal
Jesús Delgado Almendros
Rita Grané Moro

Secretaria: Carles Campuzano Canadès

Tresoreria: Xavier Trabado Farré

Vocalies:  
Anna Roig Llort
Mercè Batlle Amorós
Clara Rosàs Sabé
Elisenda Xifre Camps
Catalina González Keuchen
Albert Carbonell Quer

Equip tècnic

Direcció: Roger Civit Carbonell

Gerència: Anna Albareda Sanz

Comunicació i premsa: Laura Castro Renard

Participació i generació del coneixement:  
Xènia Carné Ureña i Elisenda Riera Soler 

Enfortiment del sector: Anna Martínez Aparicio  
i Patrícia Casanueva Osuna

Innovació digital (m4Social): Adrià Cuenca Lara

Estratègia i comunicació digital:  
Irene Parra Casado

Secretaria i administració: Soledad Rodríguez Lias

Suport de comunicació i premsa (voluntària):  
Roser Prenafeta Pastor

Suport de participació i generació del  
coneixement (voluntari): Alberto del Pozo Ortiz
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del Sector
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impactes i
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mitjans de

comunicació

Enfortir la incidència política per defensar els drets 
estructuralment vulnerats i millorar les condicions de 
vida de les persones en situació de risc i exclusió social

Impulsar les eines que contribueixen a un sector 
més fort i innovador

Impulsar la Llei del Tercer Sector Social 
i incrementar-ne el reconeixement

El 2020 
en xifres

Propis 
11% 

Públics 
87% 

Privats
2%

D'on 
provenen 

els nostres 
ingressos

Com hem 
distribuït 

les despeses

[ 86.234,08€ ]
Comunicació

11% [ 86.617,03€ ]

Congrés
2% [ 15.169,91€ ]

M4Social
18% [ 137.523,97€ ]

Actes i campanyes
7% [ 54.438,24€ ]

Serveis generals
16%  [ 121.755,74€ ]

Incidència
política
23%

[ 178.008,74€ ]

Enfortiment
del sector

23%
[ 181.705,43€ ]

[ 691.010,72€ ]

[ 15.000,00€ ]

total
[ 792.244,80€ ]

total
[ 775.219,06€ ]
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Acompanyem
6 projectes per a

l’elaboració d’un pla de
transformació digital.

Comencem a treballar en un sistema que
permeti la interoperabilitat de dades entre
administracions i entitats socials per crear

un sistema de consulta d’informació comú.

Celebrem 3 comissions de seguiment
amb 16 federacions participants.

250
entitats

Realitzem el 
Digital Checkup 
per conèixer el grau 
de maduresa digital 
de les entitats del 
tercer sector

Promovem la cultura de dades per millorar els 
serveis d’atenció a les persones entre les entitats 
socials en col·laboració amb DataforGood Barcelona

Presentem l’estudi de 
‘Bretxa Digital en les 
persones ateses per en- 
titats del Tercer Sector’. 

Participem en 10 esdeveniments promoguts per 
entitats socials, administracions, sector acadèmic 
i organitzacions de la societat civil.

100 hores
assessorament
pro bono amb

Enginyers
Voluntaris

Impulsem 9 sessions
formatives sobre

innovació social digital
i eines tecnològiques

30 hores

 280
participants

3.700 visualitzacions
estudi  

1.000 visualitzacions 
presentació

QUÈ HEM FET PER DONAR RESPOSTA   A LA CRISI SOCIAL DE LA COVID-19

La bretxa digital  
en les persones ateses  

per entitats socials

m4Social
I N C L U S I V E  M O B I L E

Informe

Enfortim les capacitats digitals del tercer sector  
i plantegem mesures per combatre la bretxa digital✔

m4Social Innovació  
social digital

■	Participem i col·laborem  
amb EAPN Espanya.

■	Fem seguiment de la 
implementació de la renda 
garantida de ciutadania  
i l’ingrés mínim vital.

■	 Interlocutem i ens coordinem 
amb el SOC en relació amb  
les polítiques d’ocupació  
a Catalunya.

■	Participem i ens coordinem 
amb la Generalitat per definir 
mesures de lluita contra la 
pobresa energètica, gestió dels 
deutes de les famílies i relacions 
amb les principals empreses 
subministradores. 

Dret a l’habitatge
i a l’energia

Inclusió
social i
pobresa

Inserció
socio-

laboral

Model
d'atenció a
la persona

Envelliment Finançament

Internacional
(Comissió de
seguiment)

m4Social
(Comissió de
seguiment)

Comunicació
(Comissió de
seguiment)

Grups de treball

aconseguim que les aportacions del tercer sector  
s’incloguin al pla estratègic de serveis socials.

Incidim perquè s’aprovi el reglament de la renda garantida de ciutadania.

Consolidem un espai d’interlocució directa amb el soc.

Reclamem a les empreses energètiques que signin  
el conveni de compliment de la llei 24/2015.

✔

PINCAT  
Plataforma d’infància de catalunya

FEM VISIBLE LA VULNERACIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA 

I INCIDIM PERQUÈ SIGUIN EFECTIUS I REALS

Elaborem l’’estudi 

‘Infància i adolescència. 

Anàlisi de l’estat actual 

de la garantia de drets 

a Catalunya’ i el 

document per a les 

eleccions al Parlament 
de Catalunya ‘Ara més 

que mai, garantim els drets 

de la infància’ 

● Impulsem la campanya Dia 
Internacional de la Infància 20N  
#ActuemPerLaInfància: impacte 
de la pandèmia en els seus drets.

● Ens adherim a la campanya Fons 
extraordinari per a la Infància i 
l'Adolescència.

70.200 visualitzacions 
1.274.000 impressions
hashtag

Participem en:

● Plataforma de Infancia estatal

● Grup d’Igualtat d’Oportunitats en la Infància

● Observatori dels Drets dels Infants

● Taula de Governança d’Educació en el Lleure 

● Consell Assessor Bullying de la Fundació 
Barça

● Comissió de Seguiment del Pacte contra la 
Segregació Escolar

● Taula per a la Infància i l’Adolescència de 
Catalunya

En la incidència per  
defensar els drets socials

FEM PROPOSTES I PARTICIPEM ACTIVAMENT EN EL 
DISSENY DE LA SORTIDA A LA CRISI SOCIAL DE LA COVID-19

SUMEM ESFORÇOS PER 
ASSEGURAR ELS DRETS SOCIALS

Covid-19

Signem l’Acord per una
Catalunya Social amb el 
Govern de la Generalitat.

Participem en 
òrgans públics 

de reactivació 
econòmica i social:

◗ Comissió de Mesures 
d’Urgència de la Comissió 
per a l’elaboració del Pla 
per a la Reactivació 
Econòmica i Protecció 
Social (Generalitat de 
Catalunya) 

◗ Pacte per Barcelona
(Ajuntament de Barcelona)

◗ Taula d’Emergència Social 
(Síndic de Greuges)

Mantenim reunions amb 
el Govern i representants 
dels grups parlamentaris. 

 

            Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

                Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania

                  Pla Estratègic de Serveis Socialsa

                   Consell Municipal de Benestar Social (Ajuntament de Barcelona)

                  Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

                Consell Assessor Estructura de Drets Humans de Catalunya

           Reunió amb el Relator Especial de les Nacions Unides 
           sobre l’extrema pobresa i els drets humans

AVANCEM CAP A UN 
TERCER SECTOR MÉS

RECONEGUT I INFLUENT 

ENFORTIM ALIANCES
ESTRATÈGIQUES PER 

A LA DEFENSA 
DELS DRETS SOCIALS

Participació
en òrgans i 
projectes 

estratègics i 
reunions insti-

tucionals

SENSIBILITZEM LA SOCIETAT SOBRE LES 
CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19 EN LES

PERSONES EN SITUACIÓ VULNERABLE

114.550
visualit-
zacions

Campanyes
digitals
pròpies

 Construir un 
  Futur Millor

        Som Essencials

       Trenquem el cercle
      de la pobresa

  Actuem per la infància

Pacte per una Economia 
per la Vida (AESCAT)

Adhesions
a 

campanyes

17 vídeos i podcasts 

Estudi sobre l’impacte de la Covid-19
en el tercer sector social

        Informe amb les 16 mesures de la Taula d’entitats 
        del Tercer Sector Social de transformació social 
        per fer front a la crisi generada per la Covid-19

   Anàlisi per identificar el paper del tercer sector 
   social com a agent de provisió de la cartera 
   de Serveis Socials

    NOVETAT       
Cicle ‘Reflexions de futur’:

persones expertes que ofereixen
una mirada constructiva i

inspiradora sobre reptes de futur
per al tercer sector

Coneixement

European Anti Poverty Network (EAPN) - Espanya

     Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) 

       La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya

        Plataforma Pobresa Zero

        Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores Locals de Catalunya

      Sareen Sarea

 Xarxa per a la Conservació de la Natura 

Treball
en

xarxa

NOVA
ALIANÇA

APROFUNDIM EN 
L’ANÀLISI DE LA REALITAT

SOCIAL I PLANTEGEM
PROPOSTES DE

TRANSFORMACIÓ
SOCIAL

Decàleg de Barcelona pel 
Dret a l’Habitatge (Ajuntament 
de Barcelona)

Crida a un Pacte per a 
l’Habitatge 2020-2030 (FAVB)

En l’enfortiment i   millora del Tercer Sector

Generem una eina 
útil que afavoreix 

la coproducció 
de polítiques  

socials i aportem 
solucions per 

superar la crisi 
social

✔

Inclou  
l’impacte de la 

Covid-19 i com el 
tercer sector social 
ha donat resposta 
a les necessitats 

sorgides. Recull 
quines  

mesures són 
prioritàries 

per pal·liar els 
efectes de la 
pandèmia. 

■ Treballem amb el conjunt 
d’entitats del tercer sector 
per consensuar una pro-
posta d’articulat de llei.

■ Celebrem una jornada per 
conèixer altres lleis referents.

Treballem amb l’AESCAT per 
reconèixer el paper de les entitats 
com a agents socials i econòmics 
i per transformar l’economia cap  
a una mirada més social i justa.

Llei del Tercer Sector Llei de l’Economia 
Social i Solidària

oferim coneixements perquè les entitats 
siguin més eficients i innovadores✔

Formacions ■ Impulsem accions formatives per millorar les 
competències professionals de les entitats.

■ Formem el sector per incorporar l’avaluació a 
l’estratègia de les entitats.

380 
participants

A Població per municipi 
i percentatge AMB (2019) 

Font: IDESCAT

Població
total

264.923

Percentatge AMB
amb Barcelona

Percentatge AMB
sense Barcelona

8%

16%

Piràmide de població 
(2019)  Font: IDESCAT

L'Hospitalet 
de Llobregat

21.364,80

anys 1% 2% 3% 4% 5%

0 a 4
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10 a 14
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40 a 44
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50 a 54
55 a 59 
60 a 64
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+ 99

5% 4% 3% 2% 1%

Densitat de població 
(hab./km2) (2019) Font: IDESCAT

239

Catalunya

AMB sense
Barcelona

3.098

Facilitem a les entitats socials l’accés a fons europeus i a altres recursos  
de la ue i ampliem la incidència en les polítiques socials d’àmbit europeu✔

■ Creem l’oficina d’internacionalització i organit-
zem una jornada de dos dies sobre l’accés de les 
entitats socials als fons europeus.

■ Mantenim trobades amb representants europar-
lamentaris i responsables del Fons Social Europeu 
(FSE) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) i amb xarxes europees del tercer sector.

Internacio- 
nalització

Treballem en la definició del 4t Pla de  
Suport que doti d’eines al tercer sector social.

Pla de Suport  
al Tercer 

Sector

Enfortim les entitats 
socials en un context 
de gran complexitat 

social 

✔

■ Creem una Plataforma de Professionals del 
Tercer Sector Social per facilitar la recerca 
de feina dels professionals del sector. 

■ Posem en marxa un servei de suport a 
les federacions per fer front a situacions 
d’inseguretat jurídica.

■ Obrim un mòdul d’informació actualitzada 
sobre subvencions.

Altres 
accions

Baròmetre del Tercer Sector

Posem el focus en la realitat de les entitats socials 
amb especial atenció en la relació que tenen amb  
les administracions locals i altres agents del territori.

En col·laboració amb 
l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB)

Incidim perquè govern i partits polítics 
donin suport a l’impuls de normatives 

d’enfortiment del tercer sector

✔



La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una institució nascuda l’any 
2003 que agrupa i representa 35 federacions i grans organitzacions que aglutinen més 

de 3.000 entitats socials catalanes que atenen i ofereixen serveis i suports a persones en 
situació o risc d’exclusió social. L’acció de la Taula se centra sobretot a fer incidència per 

defensar els drets socials i enfortir el tercer sector social.

Hem rebut la Medalla d’Honor de Barcelona com a reconeixement  
a la feina de les més de 1.000 entitats socials barcelonines 

que donen resposta a l’impacte de la Covid-19. 

Rocafort 242 bis 2n  08029 Barcelona

T 93 310 57 07      www.tercersector.cat

uneix-te per la infància

 

En conveni amb:Subvenciona:


