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MEMORIA DE LES ACTIVITATS 2005 
 
 

1. PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT 
 
 

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya  neix al mes de  juliol 
de 2003, desprès d’un any de treball previ de definició del projecte com a entitat 
sense afany de lucre amb la missió de’ aglutinar, amb el consens més ample 
possible, les entitats del tercer sector social, amb l’objectiu de treballar  per a la 
millora del benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes i de 
manera prioritària per a la seva inclusió social, la consolidació de les pròpies 
entitats i el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les 
administracions públiques i el conjunt de la societat catalana, cercant la incidència 
en les polítiques socials a Catalunya. 

 
Formem part de l'entitat 22 organitzacions de segon nivell  que representem a 
més de 2000 entitats de Catalunya entre associacions, empreses d’inserció, 
fundacions i cooperatives que  treballem a favor de la inclusió social dels 
col�lectius més desafavorits i per a modificar les condicions que generen exclusió. 

 
 
Promovem programes de sensibilització, preventius, assistencials, de foment del 
voluntariat i la participació ciutadana, així com en l’àmbit de la recerca i el 
reforçament del tercer sector.  

 
 
Les nostres  actuacions van dirigides a col�lectius com: infància i família, 
dones, joves, gent gran, discapacitats, malalts crònics, drogodependents, 
immigrants, refugiats i asilats, minories ètniques, reclusos i ex-reclusos, persones 
amb dificultats d’inserció sociolaboral, persones sense sostre, col�lectius en 
situació d’emergència per catàstrofe i d’altres. 
 

 
La Taula d’entitats representa a Catalunya a la xarxa europea de lluita contra 
l'exclusió (EAPN) i ens coordinem a nivell estatal amb la Plataforma de ong’s 
de acción social. 
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2. QUINES ENTITATS LA COMPOSEN 
 

• AIRES (Plataforma catalana d’empreses d’inserció) 
• CÀRITAS 
• COCARMI (Comitè Català de Representants de Minusvàlids) 
• COORDINADORA DE TALLERS PER A MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE CATALUNYA 
• CREU ROJA A CATALUNYA 
• ECAS (Entitats Catalanes d’Atenció Social) 
• ESPLAC (Esplais Catalans. Moviment Laic i Progressista) 
• FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya)  
• FEDERACIÓ D’ENTITATS D’ASSISTÈNCIA A LA TERCERA EDAT (FEATE) 
• FECC(federació d’Entitats Catalanes Contra el Càncer) 
• FEPA (Federació d’Entitats amb Pisos Assistits)  
• FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància)  
• FCD (Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent) 
• FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) 
• FOGGC (Federació d’organitzacions de Gent Gran de Catalunya 
• FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
• FUNDACIÓ CATALANA D’ESCOLTISME LAIC JOSEP CAROL 
• FUNDACIÓ PERE TARRÉS – COORDINACIÓ CATALANA DE COLÒNIES, CASALS 

I CLUBS D’ESPLAI 
• FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU 
• MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA 
• SECTORIAL DE COOPERATIVES D’INICIATIVA SOCIAL (Federació de 

Cooperatives de Treball de Catalunya)  
• VORAVIU 

 
 
3. EL PLA DE TREBALL 2005  

 
L’any 2005 es va presentar com un any clau en la consolidació del treball intern de 
la Taula i de les seves relacions externes, molt especialment centrades en assolir el 
ple reconeixement com interlocutors del sector pel govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’any 2005 va estar marcat per la finalització del primer mandat de dos anys de  
junta directiva de la Taula i la celebració de l’assemblea per a la renovació de 
càrrecs. Moment en el que es va avaluar el model de funcionament de la nostra 
organització, els resultats obtinguts, i es van fer els plantejaments de futur 
apropiats. 
 
En aquest context el pla de treball va fixar els elements claus prioritaris, dins del 
conjunt de temes que el sector té, a efectes de concentrar les nostres capacitats en 
allò que vam considerar realment important per aquest període. 
 
El pla de treball pel 2005 quedava centrat en tres àrees prioritàries 
 

� Relacions amb les administracions públiques 
� Discurs de sector 
� Treball intern 
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Relacions amb les administracions públiques 
 

1. Centrar les nostres relacions amb les administracions públiques i molt 
especialment amb la Generalitat de Catalunya. 

 
2. Assegurar la interlocució amb els diversos departaments de la Generalitat 

abans de juliol 
 
3. Assegurar el nostre posicionament en relació als grans temes de l’agenda 

política del curs 
 
4. Adoptar un paper actiu en l'elaboració de propostes pròpies del sector i 

assegurar la seva negociació en les taules pertinents 
 
5. Estar amatents als canvis en els escenaris per l’augment de transferències 

la mon local i l’augment de pes del sector mercantil en la prestació de 
serveis 

 
6. Assolir alguns resultats concrets del conjunt de propostes per enfortir el 

sector 
 
 

Discurs de sector 
 
 

7. Aprofundir i projectar el nostre discurs i els posicionaments del sector 
 
8. Implicar sectors socials rellevants en el discurs del sector 
 
9. Cercar les aliances necessàries per assolir el reconeixement del sector 
 
10. Celebrar unes jornades del sector 

 
 
Treball Intern 
 
 

11. Enfortir el nostre  model de funcionament intern millorant  l'eficiència en la 
gestió dels recursos propis i millorar la coordinació amb els recursos 
disponibles per les entitats de segon nivell. 

 
12. Reforçar el sector millorant les competències entre segon i tercer nivell 
 
13. Disposar d’un pla de comunicació interna i externa que ens permeti fer 

arribar la nostra opinió i els nostres posicionaments 
 

14. Incrementar el coneixement que es te de les entitats del sector, tant 
intern com extern 
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15. Adaptar el funcionament dels grups de treball als temes de treball 
prioritaris 

 
 
16. Obrir el debat sobre el model de futur de funcionament dels òrgans de 

govern de la Taula. 
 
Els temes sobre els que es van treballar en el decurs del 2005 van ser 
prioritàriament els següents: 
 

• Llei de serveis socials 
• Estatut de Catalunya 
• Pressupost Generalitat 2005 i finançament del tercer sector 
• Seguiment acord de govern 
• Pla d’inclusió i immigració 
• Pla suport tercer sector 
• Comunicació 
• Discurs del sector 
• Qualitat 

 
 
4. ACTIVITATS 2005  

 
Inclusió social 
 
• Coordinació de la participació de les entitats d’iniciativa social al pla d’inclusió 

social de Catalunya 
• Seguiment del pla d'inclusió social d’Espanya 
• Seguiment de la implementació de plans locals d’inclusió a Catalunya 
• Elaboració d’un posicionament del sector sobre els plans d’inclusió 
• Participació a les quartes jornades europees sobre persones excloses 
• Participació en els òrgans de govern de la  EAPN a Espanya 
• Elaboració d’un manual de bones pràctiques per a la inclusió social a les 

entitats 
• Participació en el seminari anual de la EAPN a Espanya 
• Elaboració de propostes al pla de ciutadania i immigració de la Generalitat de 

Catalunya  
• Incorporació com entitat de suport al projecte Consens Social per a la 

Immigració 
• Participació en la campanya per una europa social 
• Adhesió a la campanya a favor dels equipaments i serveis d’atenció a 

persones drogodependents 
• Adhesió a la campanya Pobresa 0 
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Qualitat 
 
• Realització d’unes jornades de treball sobre la qualitat al tercer sector 
• Elaboració d’una carta de qualitat del tercer sector 
• Realització d’un estudi del tercer sector  per conèixer el nivell d’implantació de 

la qualitat en les entitats 
• Elaboració d’una proposta de programa de suport a la qualitat per la 

Generalitat de Catalunya 
• Organització d’un curs d’iniciació a la gestió de la qualitat per responsables de 

qualitat de les ong 
• Incorporat al projecte de cercles de qualitat de l’àrea de benestar social de la 

Diputació de Barcelona. 
• Participació al Fòrum de qualitat dels 4 sectors impulsat per la Generalitat de 

Catalunya 
 

 
Marc Legal 
 
• Coordinació de la participació del sector a la nova llei de serveis socials de 

Catalunya. 
• Elaboració de les propostes del sector a l’avantprojecte de llei de serveis 

socials 
• Realització d’unes Jornades de Treball sobre la Llei de Serveis Socials. 
• Seguiment de l’aplicació de les propostes de la Taula sobre l’aplicació del 

reglament de mínimis a les subvencions de la Generalitat. 
• Elaboració i seguiment  de les propostes del tercer sector a la reforma de 

l’estatut 
 
 
Relacions Institucionals 
 
• Formulació de propostes per a l’impuls d’un pla de suport al tercer sector. 
• Coordinació amb el Parlament de Catalunya, comissions de treball i grups 

parlamentaris 
• Compareixença a la comissió de política social del Parlament de Catalunya 
• Coordinació del sector a la campanya de participació per a la reforma de 

l’estatut de Catalunya. 
• Elaboració de les propostes a la reforma de l’IRPF 
• Elaboració de la proposta per un Pla ocupació del sector al departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya 
• Elaboració de propostes per a la trobada amb el President de la Generalitat de 

Catalunya 
 
 
 
 
 


