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Carta de la presidenta 

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

El repte de la reconstrucció social

La ciutadania catalana cada cop està més empobrida. A les gravís-

simes conseqüències socials de la pandèmia, ara, s’hi han afegit els 

efectes d’un preu de l’energia i la cistella de la compra que ho com-

plica molt, sobretot per a les persones en situació de vulnerabilitat. 

Afrontem aquesta crisi social de gran magnitud amb les pitjors dades de pobresa, exclusió 

i desigualtat dels últims anys. El risc de pobresa i exclusió s’enfila a pràcticament el 30% i 

les desigualtats s’han eixamplat. Cal aturar aquesta escalada de la precarietat i restablir 

uns bons nivells de benestar social. Les entitats socials, però, no podem fer-ho soles. El 7è 

Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya és l’espai per a aturar-nos a pensar i gene-

rar noves propostes davant els desafiaments socials, incorporant les visions d’altres agents 

socioeconòmics amb qui tenim aliances estratègiques. 

El ritme de treball i implicació del tercer sector social no ha afluixat. Des de la Taula, hem 

generat nombrosos estudis i informes que ens han ajudat a dimensionar l’impacte de la pan-

dèmia i l’abast real de la vulneració de drets socials. Hem pres part de la redacció i negociació 

del conveni històric que regula la pobresa energètica. Hem ampliat l’anàlisi del Baròmetre del 

Tercer Sector, incloent-hi Barcelona. Hem dissenyat diverses eines i recursos específics per 

enfortir les entitats, com els webs sobre Fons Europeus i l’eina autodiagnòstica d’avaluació. 

Hem avançat significativament per aconseguir la Llei del Tercer Sector Social i la Llei de l’Eco-

nomia Social i Solidària. Hem consolidat l’oficina d’internacional i hem facilitat l’accés de les 

organitzacions als programes i fons europeus, a més de reclamar internet com a dret fona-

mental. Les entitats socials volem ser part activa en la reconstrucció social. Estem prepara-

des, en tenim ganes i sabem que tenim idees i expertesa per sortir-nos-en col·lectivament.
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Fer front a la crisi social derivada de la Covid-19.

 
 

debats
‘Catalunya

Social’ 

3

debat
Europa
Social

1

jornada sobre
programes de
finançament

europeu

1

baròmetre del Tercer
Sector de l’Àrea

Metropolitana de
Barcelona

1
622 

persones
assistents

a actes

603
impactes

i atencions
a mitjans de
comunicació 

367 
participants en

formacions del Pla
d’Enfortiment 

del Tercer
Sector

Defensar la garantia dels drets i la millora de les 
condicions de vida de les persones en situació 
de vulnerabilitat a través de la incidència pública.

Impulsar línies d’acció que contribueixin a un sector 
més fort i innovador.

Incrementar el reconeixement del sector i iniciar 
la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social.

El 2021 
en xifres

Fons Propis 
11% 

Públics 
72,77% 

Privats
16,22%

D'on 
provenen 

els nostres 
ingressos

Com hem 
distribuït 

les despeses

[ 89.078,98€ ]
Comunicació

12,46% [ 97.262,85€ ]

M4Social
13,53%

[ 105.628,04€ ]

Actes i campanyes
7,33% [ 57.183,59€ ]

Serveis generals
16,53%

[ 128.996,67€ ]

Incidència política
29,56%

[ 230.708,09€ ]

Enfortiment
del sector
20,60%

[ 160.795,84€ ]

[ 589.208€ ]

[ 131.347€ ]

total
[ 809.634,04€ ]

total
[ 780.575,08€ ]
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Treballem per a la interoperabilitat de 
dades entre administracions 

i entitats socials per crear un sistema 
de consulta d’informació comú. 

Elaborem un estudi sobre la
digitalització i simplificació dels processos

administratius de les convocatòries de
finançament públiques.

Presentem l’estudi ‘Internet, 
dret fonamental. 
Propostes per a reduir 
la bretxa digital i social’. 

Celebrem 2 comissions de seguiment 
amb 16 federacions participants.

1.676
visualitzacions

Impulsem dues formacions 
sobre comunicació digital
i metodologies innovadores.

50 participants 
Organitzem diversos esdeveniments 

sobre la transformació digital 
del tercer sector en col·laboració amb la 

Fundació Mobile World Capital Barcelona, 
Open Society Foundations, EAPN-ES i 

altres organitzacions de la societat civil.

Acompanyem 6 projectes 
per a l’elaboració d’un pla 
de transformació digital 
amb 9 persones voluntàries. 

+100 hores 
assessorament pro 
bono amb Enginyers 
Voluntaris

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

Reforcem les capacitats digitals del tercer sector i fem propostes per  
lluitar contra la bretxa digital i garantir internet com a dret fonamental ✔

m4Social Innovació  
social digital

■	Participem en la redacció i negociació del 
conveni entre la Generalitat i Endesa per 
fer front al deute de les llars en situació de 
vulnerabilitat energètica. 

■	 Incidim en el desplegament de la Renda 
Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim 
Vital i en les polítiques d’ocupació del SOC.

■	Desenvolupem el projecte Copèrnic per 
impulsar un canvi de model d’atenció més 
centrat en la persona i de base comunitària.

■	Recollim les necessitats de les entitats socials 
i incidim perquè l’administració millori les 
convocatòries de subvencions. 

■	Creem el grup de treball de Qualitat i 
Millora contínua amb més de 20 entitats 
participants.

■	Analitzem i debatem sobre la vulneració  
dels drets de la gent gran.

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)

Qualitat
i millora

Comunicació
(Comissió de
seguiment)

Grups de treball

assolim que se signi el conveni que regula la 
pobresa energètica entre el govern i endesa

presentem propostes de millora en la rgc i 
l’imv perquè aquests drets arribin a totes les 

persones en situació vulnerable

aconseguim millorar les convocatòries i 
programes del soc que permeten la inserció 
laboral dels col·lectius amb més dificultats 

acompanyem les entitats socials a obtenir 
finançament en els seus projectes d’atenció a 

la persona i a avaluar-ne el seu impacte 

proporcionem més eines i recursos a les 
entitats perquè facin front a situacions 

d’inseguretat jurídica en matèria de 
finançament

sensibilitzem sobre els reptes pendents per 
assegurar un envelliment digne

sensibilitzem les entitats perquè avancin 
cap a una cultura organitzativa més ètica, 

democràtica i transparent 

✔

PINCAT  
Plataforma d’infància de catalunya

Consolidem els espais 
de relació i la 

participació en xarxes 
de les quals formem 

part i establim 
col·laboració amb 
nous agents per 

reforçar la defensa 
dels drets de la 

infància i la denúncia 
de la seva vulneració. 

Establim un espai de 
coordinació bimensual 

amb la Secretaria 
d’Infància, Adoles-
cència i Joventut i 

amb la Direcció 
General d’Atenció a 

la Infància i 
l’Adolescència de la 

Generalitat de 
Catalunya. 

Consolidem la 
campanya #DretsInfància 
del Dia Internacional de la 

Infància (20N) amb 
l’elaboració de 3 vídeos 

sobre els seus drets, 
explicats des de la seva 

pròpia veu.

Enfortim 
l’organització
interna amb 

l’aprovació d’un 
reglament de règim 

intern i un annex 
sobre la nostra 

representació en 
altres organitzacions i 

plataformes.12.989 visualitzacions

12.000 reproduccions

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 General dels Serveis Socials

                  Taula de Pobresa Energètica

                    Comissió Permanent del Marc d’acció per 
                    a l’Abordatge del Sensellarisme 

                     Observatori dels Drets de l’Infant

                   Consell Municipal de Benestar Social 

                 Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

            Consell de Ciutat

Estructura de Drets Humans de Catalunya

AVANCEM CAP AL 

RECONEIXEMENT DEL TERCER SECTOR

FEM SINERGIES AMB ALTRES INSTITUCIONS 
I ORGANISMES PER DEFENSAR CONJUNTAMENT 

EL COMPLIMENT DELS DRETS SOCIALS

Treball
en

xarxa

SENSIBILITZEM LA SOCIETAT 
SOBRE LA FEINA DEL TERCER SECTOR 

I LA VULNERACIÓ DELS DRETS SOCIALS 

292.000
visualitzacions

23.000
reproduccions

Campanyes
digitals

‘Érem necessàries, 
ara som 
imprescindibles’ 

10 accions 
comunicatives 
a través de les 
xarxes socials

ANALITZEM LA REALITAT SOCIAL PER 
PROMOURE CANVIS EN LA SOCIETAT 

TENIM UN PAPER PROACTIU I PLANTEGEM 
PROPOSTES PER SUPERAR LA CRISI SOCIAL 

Covid-19

Elaborem dos informes que analitzen l’impacte de la pandèmia en els diferents àmbits d’actuació 
del tercer sector social i en l’ocupació i inserció de les persones en situació de vulnerabilitat. 

      Mantenim reunions amb el Govern per garantir l’accés del tercer sector social als fons Next Generation.

     Fem seguiment continu dels efectes de la pandèmia conjuntament amb 
     les federacions a través del Grup de Treball sobre la Covid-19.

Participem en les reunions de la Taula d’Emergència Social del Síndic de Greuges. 

European Anti Poverty Network (EAPN) - Espanya

European Social Network

La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya

Associació Economia Social Catalunya (AESCAT)

Diplocat

Consell Català del Moviment Europeu

Plataforma de Infancia estatal

Taula per a la Infància i Adolescència de Catalunya (TIAC)

Sareen Sarea

Fòrum SD

LaFede.cat

Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)

Ivàlua

Fundació Mobile World Capital Barcelona

Xarxa per a la Conservació de la Natura

Coneixement
Dossiers ‘Catalunya Social’: LGBTI-fòbia  
en l’accés als drets socials, barreres a la 
participació política i fronteres de paper.

Per la defensa del Tercer Sector 
Social a Catalunya.

Anàlisi per identificar el paper del Tercer 
Sector Social com a agent de provisió 
de la cartera de serveis socials.

Els fons europeus que inverteixen en 
les persones (2021-2027).

Guia per incorporar la perspectiva 
intercultural a la Taula del Tercer Sector.

Dret a l’habitatge social, 
una perspectiva europea.

Ara més que mai, garantim 
els drets socials.

Ara més que mai, garantim els 
drets de la infància.

En l’enfortiment i   millora del Tercer Sector

Aportem coneixement sobre l’impacte 
de la pandèmia per plantejar reptes 
que permetin superar la crisi social

✔

Inclou l’impacte 
de la Covid-19 en 
el tercer sector 
social i mesures 

per minimitzar les 
conseqüències de la 

pandèmia.

Contribuïm perquè el sector sigui més innovador i eficient✔

Formacions ■ Millorem els coneixements i les habilitats de  
les professionals de les entitats federades.

■ Organitzem un cicle de formacions específiques per 
incorporar l’avaluació en l’estratègia de les entitats socials.

367  
participants

Sense deute de les
administracions 
públiques

48,8%Amb deute de les
administracions públiques

51,2%

Barcelona
ciutat

Sense deute de les
administracions
públiques

78,1%

Amb deute de les
administracions públiques

21,9%

Resta àrea
metropo-

litana

Capacitem les entitats socials perquè accedeixin als fons europeus i 
traslladem propostes de millora al social economy action plan✔

■ Consolidem l’Oficina Internacional.

■ Creem el web fonseuropeus.tercersector.cat  
amb l’apartat ‘Enxarxa’t’ que fomenta les  
relacions entre entitats. 

■ Organitzem la 2a jornada per promoure  
aliances als fons europeus.

■ Impulsem webinars en 5 programes de finançament i 
una formació sobre programes europeus amb 80 entitats.

■ Mantenim trobades amb representants polítics d’àmbit 
europeu i de plataformes europees del tercer sector.

Internacio- 
nalització

Estrenem
web Fons Europeus!

Informació, consells i 
suggeriments per facilitar a les 

entitats la participació en un 
projecte europeu.

#WebFonsEuropeus

■ Publiquem el nou web de la Taula, més accessible, intuïtiu i clar.

■ Creem el web de l’eina autodiagnòstica d’avaluació  
amb recursos i eines per a les entitats socials.

■ Signem el Codi Ètic de la Taula amb els principis que  
guien la nostra acció i relacions.

■ Presentem la Guia de Transparència amb la informació  
necessària per complir amb la llei de transparència. 

■ Elaborem un Mapa d’actors i actrius per  
identificar aliances estratègiques.

Altres 
accions

En col·laboració amb 
l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB)

Baròmetre del Tercer Sector

Analitzem la realitat de les entitats socials de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, inclosa la capital catalana, amb especial atenció en la 
relació amb les administracions locals i altres agents del territori.

augmentem el reconeixement de la pincat i reforcem la seva 
tasca per fer visible la vulneració dels drets de la infància✔

✔

Consensuem un text articulat 
definitiu que presentem als 

grups parlamentaris. 

Consensuem amb l’AESCAT un text 
articulat de la Llei de l’Economia Social i 
Solidària que presentem al Govern. 

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

Incidim perquè govern i partits polítics donin suport  
a un marc legal que reconegui i enforteixi el tercer sector



Rocafort 242 bis 2n  08029 Barcelona

T 93 310 57 07      www.tercersector.cat

En conveni amb:Subvenciona:

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.

uneix-te per la infància


