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La visibilitat i el reconeixement del tercer sector

L’any 2003, bona part de les entitats sense afany de lucre 
d’iniciativa social més significatives del país vàrem constituir 
la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
Cinc anys després, el tercer sector ha guanyat en visibilitat i 
reconeixement i s’ha incorporat com a nova realitat en  
l’Estatut i en les lleis de Serveis Socials i en molts àmbits de 
la societat catalana.

Amb aquesta memòria de l’any 2008 volem rendir comptes, 
d’acord amb el compromís per la transparència que vàrem 
assumir en la Carta de Qualitat signada públicament el 
desembre de 2007.

Vull destacar  aquí cinc fites principals assolides el 2008:  
Primer, la presentació del 1r Pla Estratègic del Tercer Sector 
Social de Catalunya 2008-2011, després d’un procés molt 
participat que ens ha dut a definir on som i on volem ser com 
a sector en els propers anys. 

En segon lloc, l’aprovació per part del Govern de Catalunya 
del Pla de Suport al Tercer Sector Social 2008-2010, una vella 
demanda que ha vist finalment la llum i situa una estratègia 
de govern a favor del nostre sector.

En tercer lloc, l’activació del 1r Anuari i del 2n Congrés 
del tercer sector social català, dues iniciatives de gran 
valor estratègic, més encara en l’actual context de crisi i de 
desplegament de les noves lleis socials.

En quart lloc, l’avenç pel que fa al reconeixement del sector, 
i de la Taula com a la seva plataforma representativa, per part 
d’administracions, partits, sindicats, mitjans de comunicació 
i el mateix sector. Els Convenis pluriennals establerts amb les 
institucions públiques en són una bona expressió.

Finalment, l’important nivell de participació, cohesió i 
compromís per part de les entitats que conformen la Taula i en 
particular de la seva Junta Directiva i l’equip tècnic. Sense la 
conjunció de tots aquests esforços, res hagués estat possible. 

El meu reconeixement i gratitud a tots les persones, 
entitats i institucions que han permès presentar avui aquest 
balanç tan positiu.

Carles Barba 
President 
Barcelona, març de 2009
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Inclusió social
L’impuls de politiques d’inclusió social constitueix un dels objectius 

fonamentals de la Taula i un dels seus signes d’identitat. Com a representant 

d’EAPN (The European Anti-Poverty Network) a Catalunya, la Taula treballa des 

de la seva creació l’any 2003 per introduir en l’agenda política la lluita contra la 

pobresa i l’exclusió social

D’acord amb el compromís dels països de la Unió Europea, signat a Lisboa 

l’any 2000, de desenvolupar plans d’inclusió social per disminuir les diferències 

socials i els índexs de pobresa, el govern de la Generalitat de Catalunya va 

definir l’any 2003 un plantejament d’impuls d’un Pla per a la Inclusió Social, i alhora 

va promoure plans d’inclusió locals que van començar a prendre forma a partir 

de 2007 en una vintena de municipis.

En el 2008 la Taula va constituir un grup de treball intern sobre inclusió social 

per donar seguiment a aquests Plans d’Inclusió, va participar en el Consell Rector 

del Pla d’Inclusió de Catalunya, i va proposar que la Generalitat es dotés d’un pla 

d’acció, amb mesures concretes i pressupost, que fes efectiu el Pla per a la Inclusió 

Social de l’any 2003 i donés resposta a la crisi econòmica del moment, i que és 

previst que es concreti en el 2009.

En l’àmbit local, la Taula va analitzar els plans locals d’inclusió en procés 

d’elaboració a 20 municipis catalans, i va impulsar la participació i la implicació 

de les entitats del tercer sector presents en aquests municipis.

Primer any de desplegament  
de les noves lleis socials
L’any 2008 fou el primer any de l’entrada en vigor de la Llei de Serveis Socials i 

de la Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de 

dependència, aprovades l’any anterior. Ambdues lleis han suposat un avenç 

importantíssim en el procés d’aprofundiment de l’estat del benestar al nostre 

país, i en la millora i la modernització de les polítiques socials. Per primera 

vegada s’ha reconegut el dret subjectiu a accedir als serveis socials i la seva 

universalitat.

Després de la seva important contribució als debats i al procés d’aprovació 

d’aquestes noves lleis l’any 2007, en el 2008 la Taula va donar seguiment al seu 

procés de desplegament per mitjà de la participació en òrgans consultius i 

en reunions específiques amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de 

la Generalitat. També va dur a terme trobades i tallers interns amb les seves 

entitats sòcies per definir el seu posicionament, particularment durant el 

procés d’elaboració i aprovació de la primera Cartera de Serveis Socials 2008-

2010. L’aplicació de la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència va patir 

endarreriments i entrebancs d’ordre organitzatiu i financer que van contrastar 

amb l’expectativa que havia generat la seva aprovació. La Taula, que es va fer 

ressò d’aquesta situació, va plantejar la necessitat de reforçar els dispositius 

tecnològics i organitzatius, així com la necessitat de redimensionar el 

finançament de la llei i la major implicació de l’Administració General de l’Estat i 

la seva coordinació amb la Generalitat.

1. Activitats realitzades

1.1 Més i millors

polítiques socials
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1.1 Més i millors

polítiques socials

Una de les principals prioritats de la 

Taula en el 2008 fou el seguiment del 

procés de desplegament de les noves 

lleis socials

La crisi econòmica iniciada al 2008 

va fer més necessàries que mai les 

polítiques d’inclusió social i el treball 

de les entitats socials

El treball per la inclusió social fou el tema 

principal de reflexió del 1r Congrés del 

Tercer Sector Social de Catalunya de 2007. 

El llibre d’aquest 1r Congrés fou presentat 

per la Taula el 16 de gener de 2008
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Pacte Nacional per a la Immigració
El 18 de desembre de 2008 els principals agents polítics, econòmics i socials 

de Catalunya, entre ells la Taula, van signar al Palau de la Generalitat el Pacte 

Nacional per a la Immigració, en presència del president José Montilla. Amb aquest 

acte s’escenificava l’assoliment d’un ampli consens de la societat catalana en un 

tema social de primera magnitud i sense precedents en les polítiques socials del 

nostre país.

Catalunya ha rebut en els darrers anys més d’1 milió de persones immigrades, i 

la seva plena participació i integració a la societat catalana constitueix un repte 

prioritari per a les polítiques d’inclusió i cohesió social del nostre país.

El Pacte, al que la Taula i les seves entitats sòcies havien contribuït amb 

nombroses aportacions, ha suposat un avenç molt important en les polítiques 

d’immigració i un reconeixement explícit de la tasca que les entitats socials 

realitzen en l’acollida i la integració de les persones nouvingudes. I significava 

un salt qualitatiu i quantitatiu en el compromís de totes les institucions 

públiques i privades de Catalunya amb les polítiques d’immigració.

Reforma i territorialització  
del 0,7% de l’IRPF
L’any 2008 el sistema de recaptació de l’IRPF per finançar programes socials de 

les ONG va passar del 0,52% al 0,7%. Era, per aquest motiu, un moment idoni 

per a abordar la reforma pendent i la territorialització d’aquest sistema, per 

tal de fer efectives les competències de la Generalitat en l’acció social, i per un 

criteri de proximitat que donés millor resposta a les entitats i als col.lectius més 

vulnerables. A més, el fet de disposar de més recursos permetia plantejar una 

nova fórmula de distribució en la qual ningú no hi sortís perdent. 

Per això, i en el context de les Eleccions Generals del 9 de març de 2008, la 

Taula va presentar als partits polítics catalans una proposta de reforma del 

sistema del 0,7% de l’IRPF que plantejava el traspàs del 50% d’aquests fons als 

governs autonòmics, en raó de les seves competències exclusives en polítiques 

socials. L’acollida per part dels partits fou molt bona, fins al punt que tant PSC, 

com CiU, ERC i ICV van incorporar la proposta de la Taula en els seus programes 

electorals.

Aquest procés, després de moltes etapes i gestions posteriors, va culminar 

en l’aprovació pel Congrés dels Diputats, el 17 de setembre, d’una moció que 

obria la porta a la territorialització de la gestió del 0,7% de l’IRPF, malgrat les 

resistències plantejades des de determinades instàncies socials, polítiques i 

administratives d’àmbit estatal.

La Taula ha jugat un paper decisiu, propositiu i de recerca de debat i de 

consens en l’impuls del canvi del sistema, tant dins del sector com en l’àmbit 

polític i de les administracions.

Signatura del Pacte Nacional per a la 

Immigració el 18 de desembre de 2008 

al Palau de la Generalitat.

El 30 d’abril de 2008 la Taula i la 

Generalitat van presentar una 

campanya conjunta per demanar als 

ciutadans de marcar la casella del 0,7% 

de l’IRPF per a fins socials.

Les entitats socials han jugat un 

paper clau en l’acollida del més d’1 

milió de nous ciutadans que ha rebut 

Catalunya els darrers anys.

1. Activitats realitzades

1.1 Més i millors

polítiques socials

1. Activitats realitzades

1.1 Més i millors

polítiques socials
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1r Pla Estratègic 2008-2011
El 14 de juliol de 2008 la Taula va presentar el 1r Pla Estratègic del Tercer Sector Social 

de Catalunya 2008-2011, que havia estat debatut i treballat durant vuit mesos amb 

una àmplia participació de totes les entitats sòcies. Aquest Pla marca les línies 

futures per al conjunt del tercer sector social català i suposa un avenç molt 

important en la definició d’un discurs i d’una estratègia compartida per totes 

les entitats. 

El Pla s’estructura en tres eixos: la garantia dels nous drets socials amb la 

provisió de serveis de qualitat per part del tercer sector; la generació d’espai 

públic sobre la base de la participació ciutadana i la cohesió social; i el 

reconeixement social i institucional del tercer sector com agent social.

Pla de Suport al Tercer  
Sector Social 2008-2010
El Govern de Catalunya va aprovar el 14 d’octubre de 2008 el Pla de Suport al 

Tercer Sector Social de Catalunya 2008-2011. Es tracta d’un Pla que la Taula venia 

reclamant des de feia anys, i que el president Montilla i la Consellera Capdevila 

es van comprometre a impulsar davant del 1r Congrés del Tercer Sector Social l’any 

2007. Liderat pel Departament d’Accio Social i ciutadania, el Pla implica a 

la major part dels Departaments del Govern de la Generalitat i consta de 25 

mesures encaminades a l’enfortiment de les entitats, la millora de l’ocupació 

i el reconeixement del sector. A més, té un gran valor polític en la mesura que 

suposa un compromís del govern en favor del tercer sector social. En la seva 

elaboració la Taula hi va tenir una participació activa, havent pogut realitzar-hi 

nombroses aportacions. 

1r Pla Nacional d’Associacionisme  
i Voluntariat
Aquest Pla del govern català fou aprovat el mes de març i presentat públicament 

l’1 d’abril de 2008 pel Conseller de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat, Jordi Ausàs. El Pla consta de 98 mesures que el govern i les entitats 

representatives del sector, entre elles la Taula, es doten per a promoure i fer 

créixer el món de l’associacionisme i el voluntariat català durant el propers 4 

anys, a partir de les següents idees força: el creixement quantitatiu i qualitatiu 

del sector, l’impuls a la seva modernització i innovació, el compromís de 

transparència i l’exigència per la qualitat, el foment del treball en xarxa i la 

col·laboració, l’aprofundiment de la democratització i la participació a les 

entitats, l’increment de la incidència política d’aquestes organitzacions i 

l’aposta sense complexos per a la justícia social.

1. Activitats realitzades

1.2 Enfortiment del sector

1. Activitats realitzades

1.2 Enfortiment del sector

Membres de la Junta i representants 

de les entitats sòcies de la Taula amb 

la Consellera Carme Capdevila en la 

presentació del Pla de Suport al Tercer 

Sector Social 2008-2010 a l’INEFC el dia 

1 de desembre de 2008

Mes de 150.000 persones voluntàries 

participen a les entitats del tercer 

sector social català

Acte de presentació del 1r Pla Estratègic 

del Tercer Sector Social de Catalunya 

2008-2011 a l’Institut d’Estudis Catalans 

el 14 de juliol de 2008.
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Prestació de serveis i clàusules socials
La cooperació i la concertació de les entitats socials amb els poders públics 

ha estat sempre un dels eixos de treball de la Taula des de la seva creació. La 

resposta a les necessitats socials l’han liderada en molts casos les entitats 

socials molt abans que ho fessin els poders públics. I, per aquest motiu i de 

forma natural, el tercer sector social ha estat sempre el principal aliat de les 

administracions públiques en la gestió i la prestació de serveis socials, i és lògic 

que ho continuï essent en el futur. Entre d’altres coses, perquè el tercer sector 

social aporta uns valors i representa un capital social del que la societat no en 

pot prescindir.

A fi de posar de manifest aquest paper protagonista del tercer sector social 

en les polítiques socials, la Taula va treballar en el 2008 per posicionar millor 

les entitats per a la prestació de serveis en concertació i cooperació amb les 

administracions. Això ho va fer amb la creació d’un grup de treball format per 

les seves entitats sòcies, que en alguns casos tenen ja una llarga trajectòria de 

treball intern per a l’enfortiment de les seves entitats membres, i amb l’obertura 

d’un diàleg amb les administracions públiques per millorar les fórmules de col.

laboració mútua i de concertació dels serveis.

En primer lloc, la Taula va endegar actuacions per estudiar l’impacte sobre el 

tercer sector de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor 

l’abril de 2008. Entre d’altres coses, va organitzar una jornada sobre la nova llei 

el 6 de juny a l’auditori de l’ONCE a Barcelona; i va elaborar i aprovar el 17 de 

juliol un Document de bases sobre tercer sector i prestació de serveis a les persones, que 

posicionava el sector en relació als diferents aspectes de la contractació pública 

i obria un debat públic al voltant d’aquest tema.

Vinculat també a la contractació, la Taula va iniciar el mes de setembre 

l’elaboració d’una Guia de Clàusules Socials adreçada a tècnics de les 

administracions públiques amb l’objectiu de posar en valor l’aportació diferencial 

de les entitats socials en la prestació de serveis socials i d’atenció a les persones. 

En col.laboració amb la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat 

va organitzar quatre sessions per facilitar la inscripció de les entitats socials al 

nou Registre Electrònic d’Empeses Licitadores (RELI). I, finalment, va encarregar un 

estudi i iniciar accions polítiques en relació al nou tractament de l’IVA en els 

concursos públics que resulta discriminatori per a les entitats no lucratives.

Finalment, en l’àmbit de l’ocupació, la Taula va realitzar nombroses gestions 

durant 2008 davant dels diversos agents implicats, patronals, sindicats i 

Departament de Treball de la Generalitat, per tal d’avançar cap a un marc 

laboral més coherent i ordenat dins del tercer sector social català, i fou la 

impulsora de l’estructuració d’una confederació de les patronals del sector no 

lucratiu de Catalunya.

Qualitat i transparència
El compromís per la qualitat i la millora contínua constitueix un dels eixos de 

treball centrals de la Taula. Això va quedar expressat el desembre de 2007 en la 

Carta de Qualitat, signada públicament per totes les entitats sòcies de la Taula, 

que recull 18 compromisos en relació a les persones, a les organitzacions i a la 

societat.

En el 2008 la Taula va seguir impulsant els compromisos de la Carta, amb el 

suport d’un grup de treball intern,  per mitjà de diverses iniciatives d’anàlisi, 

reflexió i sensibilització del sector. Així, va realitzar i publicar dos estudis 

encarregats a l’Observatori del Tercer Sector, L’estat de la qualitat a les ONG socials, i 

Els costos de la qualitat a les ONG socials, i va organitzar la III Jornada de Qualitat en la 

qual s’hi van debatre aspectes com la transparència i la rendició de comptes.

El 6 de juny de 2008 la Taula va 

organitzar una jornada, a l’auditori de 

l’ONCE,  per debatre l’impacte sobre 

el tercer sector de la nova Llei de 

contractes del sector públic.

El 30 de setembre de 2008 la Taula va 

organitzar la III Jornada de Qualitat al 

Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 

amb la participació de prop de 70 

representants de les entitats sòcies.

El compromís per la qualitat quedà 

expressat en la Carta de Qualitat 

signada públicament per totes les 

entitats a finals de 2007.

1. Activitats realitzades

1.2 Enfortiment del sector

1. Activitats realitzades

1.2 Enfortiment del sector
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Institucions públiques
La cooperació i l’aliança amb els poders públics en la construcció de les 

polítiques socials constitueix un signe d’identitat del tercer sector social. La 

Taula ha promogut un enfortiment d’aquesta cooperació des de la seva creació 

per mitjà d’iniciatives molt diverses, i va aconseguir el seu reconeixement en 

textos legislatius com en el nou Estatut de Catalunya o en la Llei de Serveis Socials 

de 2007.

En el 2008 la Taula va donar passes molt importants per avançar en aquest 

reconeixement i en l’establiment d’aliances amb les administracions públiques. 

A més de la participació en molts consells assessors, reunions de treball, 

intercanvi de documents, etc. va concretar un nou escenari de col.laboració 

institucional amb la signatura de tres nous convenis pluriennals amb el 

Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que s’afegiren al conveni signat al 2006 

amb el Departament de Governació i Administracions Públiques.

Impuls de l’Anuari i del 2n Congrés del 
Tercer Sector Social
A principis de 2008 la Taula va decidir impulsar conjuntament amb l’Observatori 

del Tercer Sector la realització de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya. 

Després del Llibre Blanc del Tercer Sector Cívico-social de Catalunya de l’any 2002, 

el sector no disposava de cap nou estudi que dimensionés la seva evolució 

i característiques. L’objectiu era realitzar, de forma biennal, un estudi sobre 

l’estat del sector per tal d’anar avaluant la seva evolució. En el 2008 es va iniciar 

la primera edició d’aquest Anuari, i es va desenvolupar el treball de camp amb 

més de 900 entitats i un centenar d’entrevistes de tipus qualitatiu. Es previst en 

el 2009 explotar les dades i publicar i presentar aquest primer Anuari dins del 

primer semestre de l’any.

Després de la presentació pública el 16 de gener de 2008 del llibre del 1er 

Congrés del Tercer Sector Social que es va celebrar el març de 2007, la Taula va definir 

el plantejament del 2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya, a realitzar el 

mes de març de 2009 i en va iniciar els seus preparatius. Atès el context d’inici 

de desplegament del nou sistema de serveis socials, el Comité Científic va 

determinar de posar l’accent en l’atenció a les persones i en el posicionament 

del sector en la prestació dels serveis socials. I alhora donar més entitat al 

Congrés, tant en termes de participació com en la vessant relacional.

El Comitè Científic de l’Anuari i del 

2n Congrés,  format per 22 experts 

externs i membres de la Taula i de 

l’Observatori del Tercer Sector, es va 

reunir en quatre ocasions al 2008.

L’Observatori del Tercer Sector actua 

com a responsable dels continguts del 

Congrés i dirigeix tècnicament l’Anuari

2. Relacions, aliances

i acords institucionals

1. Activitats realitzades

1.2 Enfortiment del sector

Signatura del conveni de col·laboració 

pluriennal amb el president de la 

Diputació de Barcelona, Sr. Antoni Fogué

Reunió de la Junta Directiva de la 

Taula amb la Consellera d’Acció Social 

i Ciutadania, Carme Capdevila, el 7 de 

gener de 2008.
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Agents polítics, econòmics i socials
La col.laboració i l’aliança amb la resta dels agents polítics, econòmics i socials 

és també una línia d’actuació estratègica de la Taula. Per això en el 2008 la Taula 

va realitzar un important esforç relacional amb entitats del tercer sector social 

no vinculades a la Taula; amb plataformes i federacions del tercer sector no 

social (cultural, mediambiental, de cooperació internacional, etc.); i amb partits 

polítics, sindicats, associacions empresarials i col.legis professionals.

Una expressió d’aquesta xarxa de relacions creixent fou la participació al llarg 

de l’any en nombrosos congressos, conferències i assemblees d’aquestes altres 

organitzacions per tal d’escoltar els seus punts de vista o aportar-hi l’opinió 

del tercer sector social. Alhora la Taula va ingressar en algunes xarxes noves, 

com l’Associació Barcelona per l’Acció Social (ABAS) o l’Associació Projecte 

FIARE a Catalunya.

EAPN (The European  
Anti-Poverty Network)
La Taula és membre d’EAPN, la xarxa europea d’entitats de Lluita contra la 

Pobresa i l’Exclusió Social, per mitjà de la xarxa espanyola d’EAPN de la qual forma 

part de la seva Junta Directiva. Com a representant d’EAPN a Catalunya, la Taula 

treballa per introduir aquests temes en l’agenda política de les institucions del 

nostre país, i per promoure i intensificar l’efectivitat de les accions a favor de la 

inclusió social dels col.lectius més vulnerables de la societat.

Durant 2008 la Taula va participar activament a EAPN, tant en el seu Comitè 

Executiu com en grups de treball, assemblees, seminaris i trobades. I a través 

d’EAPN va poder incidir en les polítiques socials d’Espanya i d’Europa. Entre 

les activitats realitzades l’any 2008 per EAPN a Espanya destaca l’impuls 

d’un manual de bones pràctiques en inclusió, una guia metodològica sobre 

participació de persones en situació de pobresa, o un estudi sobre les 

tendències de la nova legislació de serveis socials.

Una delegació de la Taula va participar 

del 28 al 30 d’agost de 2008 al V Encuentro 

de personas en situación de pobreza y exclusión 

social, celebrat a Saragossa.

2. Relacions, aliances2. Relacions, aliances

i acords institucionalsi acords institucionals

Representants de CiU, PSC, ERC, PP, 

ICV i Ciutadans en un acte de la Taula 

el 16 de gener de 2008

Jornada de presentació de l’Institut Català 

d’Avaluació de Polítiques Públiques 

(IVÀLUA) el 21 de novembre de 2008. 

Intervenció del president de la Taula, 

Carles Barba, al costat de representats del 

Consell de Cambres de Catalunya, CECOT, 

Cercle d’Economia, CCOO i UGT
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Mitjans de comunicació
El tercer sector social i la Taula volen fer sentir la seva veu i la dels col.lectius 

socials que representen en tots els temes importants de la vida política i social 

catalana. Es tracta d’un sector molt important, tant en termes organitzatius 

(més de 7.000 entitats), com humans (més de 100.000 professionals i més de 

150.000 voluntaris) i econòmics (3% del PIB català), que l’opinió pública ha de 

conèixer i escoltar.

Per això la Taula s’ha esforçat des dels seus inicis per establir una relació fluïda 

amb els mitjans de comunicació i per fer-los conèixer els punts de vista del 

tercer sector sobre els esdeveniments més rellevants de la vida del país. En el 

2008 això s’ha traduït en una presència creixent de notícies i de declaracions de 

la Taula en diaris, ràdios, TV i mitjans digitals, en relació a temes diversos com 

l’impacte de la crisi econòmica, el desplegament de la “llei de la dependència”, la 

reforma del 0,7% de l’IRPF o les polítiques migratòries.

Òrgans directius
L’Assemblea General de la Taula, l’expressió màxima de la vida associativa de 

l’organització, es va reunir en 3 ocasions l’any 2008, amb una participació 

gairebé unànime de totes les entitats sòcies. Fou un any intens en reflexió, 

generació de discurs i aprovació de documents. 

En la dimensió interna, es va aprovar l’ingrés de noves entitats sòcies, i es van 

elaborar i aprovar un conjunt de propostes de millora en relació a la participació 

de les entitats sòcies, als procediments d’elecció de la Junta Directiva i a 

determinats aspectes del funcionament intern, en forma de nous reglaments 

interns i de modificacions dels Estatuts.

En l’àmbit extern, l’Assemblea va aprovar també importants documents, com 

el 1r Pla Estratègic del sector, el Document de Bases sobre prestació de serveis o 

una Declaració sobre l’IVA en la contractació pública.

La Junta Directiva es va reunir mensualment, amb un alt nivell de compromís i 

de dedicació dels seus 21 membres titulars i suplents, tant pel que fa a l’assistència 

a les reunions com a l’assumpció de responsabilitats diverses i tasques de 

representació i participació en esdeveniments i reunions institucionals.

Titulars:

Carles Barba, President  
(Fundació Catalana de l’Esplai)

Francina Alsina, Vicepresidenta 
(Federació Catalana de Voluntariat Social)

Teresa Crespo, Vicepresidenta, 
coordinadora del grup de treball sobre 
Inclusió Social i membre del comitè 
executiu de l’Anuari  
(Entitats Catalanes d’Acció Social)

Enric Morist, Vicepresident  
(Creu Roja)

Rafael Ruiz de Gauna, Vicepresident 
i coordinador del grup de treball sobre 
Qualitat  
(Fundació Pere Tarrés)

Francesc Pérez, Secretari  
(COCARMI)

Salvador Maneu, Tresorer  
(Càritas)

Guillem Correa, Vocal  
(AIRES)

Lluís Dietrich, Vocal i coordinador 
del grup de treball sobre Participació, 
entitats sòcies i quotes  
(FATEC)

Francesc Estellés, Vocal i membre del 
comitè executiu del 2n Congrés  
(FEDAIA)

Felisa Pérez, Vocal i membre 
del comitè executiu de l’Anuari 
(Federació Catalana d’entitats d’ajuda al 
drogodepenent)

Suplents:

Carme Borbonès  
(Càritas)

Adolf Díaz, coordinador del Pla 
Estratègic i membre del comitè execu-
tiu del 2n Congrés  
(Creu Roja)

Antònia Fernàndez de Cora, coor-
dinadora del grup de treball sobre 
Règim electoral  
(COCARMI)

José Manuel Gil  
(Fundació Catalana de l’Esplai)

Àngels Guiteras, coordinadora 
del grup de treball sobre Prestació 
de Serveis i Clàusules Socials 
(Federació Catalana d’entitats d’Ajuda al 
Drogodepenent)

Manuel Martín  
(FEDAIA)

Eulàlia Mas  
(Fundació Catalana de Voluntariat Social)

Xavier Puig, representant al Comitè 
Executiu d’EAPN-Espanya  
(Entitats Catalanes d’Acció Social)

Josep Oriol Pujol  
(Fundació Pere Tarrés)

Montserrat Sarri  
(FATEC)

El president de la Taula, Carles Barba, 

va atendre els mitjans de comunicació 

en nombroses ocasions, un signe del 

creixent reconeixement del nostre 

sector.

3. Organització2. Relacions, aliances

i acords institucionals

L’Assemblea General es va reunir en 

3 ocasions l’any 2008 per debatre i 

aprovar documents i posicionaments 

del tercer sector social català.
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Participació, seminaris  
i grups de treball
La participació de les entitats sòcies, a tots els nivells, constitueix un dels 

principis i dels objectius fonamentals del funcionament intern de la Taula.

Al llarg de 2008 hi ha hagut un nivell molt alt de participació de les entitats 

sòcies en les activitats programades: presentació del llibre del 1r Congrés, 

seminaris i presentació del Pla Estratègic, Jornada sobre Contractació Pública, 

IV Jornada de Qualitat, etc. 

Alhora han funcionat 3 grups de treball permanents sobre Inclusió Social, 

Qualitat i Prestació de Serveis; i 4 grups de treball temporals sobre el pla 

estratègic, règim electoral, participació i clàusules socials. També s’han 

convocat reunions ad hoc en relació a la Cartera de Serveis, el Pacte Nacional per 

a la Immigració, el Pla de Suport al Tercer Sector, la problemàtica de l’IVA en la 

contractació, etc.

Equip tècnic  
i infraestructura
D’acord amb diversos objectius de millora interna que l’Assemblea General 

de la Taula havia aprovat l’any 2007, la Junta Directiva va impulsar en el 2008 

la construcció d’un Equip Tècnic de la Taula adequat a les noves necessitats i 

reptes de l’organització, amb una nova Direcció General i amb professionals 

nous en els àmbits de la comunicació, de projectes i participació, de preparació 

del 2n Congrés, i de secretaria. 

La tasca d’aquest nou equip de persones, amb un nivell important 

d’implicació amb el projecte i la missió de la Taula, va permetre de desenvolupar 

i assolir de forma satisfactòria la major part dels reptes i dels objectius 

plantejats en el pla d’actuació de 2008 que l’Assemblea General i la Junta 

Directiva havien aprovat.

Alhora, la Junta de la Taula va impulsar en el 2008 un canvi de seu social per 

resoldre les necessitats d’espai derivades del creixement de l’equip tècnic i de 

l’activitat de la Taula. El procés de recerca endegat el mes de juny va concloure el 

mes de desembre, amb el trasllat i la inauguració d’una nova seu social al carrer 

Balmes 7 1r pis de Barcelona, compartida amb l’Observatori del Tercer Sector.

La configuració de l’èquip tècnic fou 

un dels principals reptes organitzatius 

de la Taula en el 2008. (dreta)

Equip tècnic

Toni Codina, Direcció General

Anna Albareda, Àrea Social

Antoni Majó, Àrea Suport Entitats

Mar Alegret, Comunicació

Joao Lobo, 2n Congrés del Tercer Sector Social

Remedios Covas, Secretaria

Edifici de Balmes 7 de Barcelona, on 

s’hi van traslladar les noves oficines de 

la Taula a partir de desembre de 2008.

3. Organització3. Organització

Al llarg de 2008 hi ha hagut un 

nivell molt alt de participació de les 

entitats sòcies en els grups de treball, 

seminaris i actes públics de la Taula
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La Taula estava formada per 25 entitats 

sòcies a finals de 2008, que agrupaven 

en conjunt a més de 3000 entitats que 

actuen en el camp social: associacions, 

fundacions, cooperatives, empreses 

d’inserció i centres especials de treball.

Aquests milers d’entitats, sorgides de 

la lliure iniciativa de persones i grups de 

la societat civil catalana, es caracteritzen 

per actuar sense ànim de lucre al servei 

del benestar de la ciutadania i dels col.

lectius més vulnerables de la societat: 

infants i joves, gent gran, persones 

nouvingudes, discapacitats psíquics, 

físics i sensorials, drogodepenents, sense 

sostre, víctimes de violència de gènere, 

persones amb dificultats d’inserció 

laboral, etc. I els seu programes d’actuació 

són molt diversos: de sensibilització, de 

formació, de prevenció, assistencials, de 

foment del voluntariat i la participació 

ciutadana, així com de recerca i 

d’enfortiment del tercer sector.

Càritas és una entitat de l’Església 

catòlica que treballa contra la desigualtat 

i l’exclusió social dels sectors més pobres 

de la societat. És un pont de solidaritat 

entre les persones, que tenen mitjans 

–materials, culturals, humans– i els qui en 

necessiten. La Càritas de cada diòcesi és 

autònoma en la seva organització i gestió 

de mitjans, i a Catalunya compta amb una 

xarxa de prop de 600 Càritas parroquials i 

interparroquials. Pel fet del coneixement 

pròxim que té de les necessitats de 

l’entorn, posa en marxa els equipaments 

i serveis que veu més necessaris en cada 

moment.

p	www.tarraconense.cat

La Confederació ECOM Catalunya és l’ens 

de referència en l’àmbit català d’ECOM, 

un moviment associatiu creat el 1971 

per les organitzacions de persones amb 

discapacitat física, 130 a Catalunya, que 

actua per promoure una major inclusió 

i qualitat de vida per al col·lectiu, per 

fomentar l’exercici dels seus drets i per 

la millora dels serveis i prestacions. 

També dóna suport a les seves entitats 

i les representa i en defensa els seus 

interessos, així com els del col·lectiu 

en general, davant les Administracions 

Públiques i els organismes de participació 

del sector.

p	www.ecom.cat

El Comitè Català de Representants 

de Persones amb Discapacitat 

(COCARMI), és una plataforma de 

tercer nivell de la qual en formen part 

APPS, COCEMFE CATALUNYA, ECOM, 

FESOCA, ACAPPS, FECAFAMM i ONCE, 

que agrupen en conjunt a prop de 500 

entitats. COCARMI es declara una 

associació constituïda sense ànim de 

lucre, amb la voluntat de participar de 

ple en la vida social i política catalana per 

defensar els drets de les persones amb 

discapacitats, que són gairebé un 9% de 

la població catalana. 

p	www.cocarmi.cat

La Coordinadora de Tallers per a Persones 

amb Discapacitat Psíquica de Catalunya 

és una associació que representa i 

aglutina més de 70 entitats sense 

afany de lucre que gestionen serveis 

d’atenció i inserció laboral (Centres 

Ocupacionals, Centres Especials de 

Treball, Inserció laboral a l’empresa 

ordinària, Llar-residència i Programa de 

Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar) per 

a persones amb discapacitat psíquica en 

edat adulta. 

p	www.lacoordi.cat

La Creu Roja és un moviment 

internacional amb presència a més de 

180 països. A Catalunya compta amb 95 

delegacions, i hi actua des de 1863 com 

a organització humanitària i d’acció 

voluntària arrelada a la societat, que dóna 

respostes integrals des d’una perspectiva 

de desenvolupament a les víctimes de 

desastres i emergències, a problemes 

socials, de salut i mediambientals. 

p	www.creuroja.org

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 

és una associació que neix el juny de 2003 

com a fruit de la fusió d’organitzacions 

que treballen a Catalunya en l’àmbit social 

amb la voluntat de donar resposta a les 

necessitats de col·lectius amb situació de 

marginació o risc d’exclusió. La intervenció 

de les 69 entitats membres es fonamenta 

en la lluita per la igualtat d’oportunitats 

per a tota la població, gràcies a la 

participació al món laboral, la incorporació 

a la societat i l’accés a la formació. 

p	www.acciosocial.org

moviment
laic i progressista

El Moviment Laic i Progressista (MLP) 

es defineix com una eina per a una 

transformació en profunditat de la 

societat partint de la base de l’ideari 

laic i progressista. Les més de 130 

entitats de base que formen part del 

MLP ho fan per voluntat pròpia per 

actuar coordinadament des de diferents 

perspectives de l’activisme social i cultural, 

tot generant sinèrgies per ser més fortes 

i més lliures, i optimitzar i compartir 

esforços, recursos i capital humà.

p	www.mlp.cat

La Federació d’Associacions de Gent Gran 

de Catalunya (FATEC) és una entitat sense 

ànim de lucre que agrupa més de 500 

associacions i casals de persones grans de 

Catalunya. Promou activitats i accions a 

favor de la promoció de les persones grans 

a la nostra societat, recolzant la vida 

activa de la gent gran i cercant millores 

i solucions a problemes concrets davant 

dels poders públics.

p	www.gentgran.org

La Federació d’Associacions Culturals i 

Educatives de Persones Adultes (FACEPA) 

és una federació d’11 entitats que treballen 

bàsicament en el camp de l’educació i la 

cultura per a promoure la superació de 

les desigualtats socials, la participació 

ciutadana en tots els seus àmbits i les 

relacions solidàries entre persones i 

col·lectius.

p	www.facepa.org

La Federació d’Associacions de Familiars 

d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) 

és una organització de caràcter no 

lucratiu que treballa contra els múltiples 

efectes que produeixin les demències. 

A més, serveix de nexe d’unió entre 12 

associacions de familiars de malalts 

d’Alzheimer i altres demències. Treballa 

també per a sensibilitzar la societat, 

ajudar en investigació i reclamar a les 

administracions, les ajudes necessàries 

perquè tant el malalt, com els familiars o 

cuidadors visquin aquesta malaltia amb 

qualitat i dignitat humana.

p	www.facac.info

4. Les entitats sòcies 4. Les entitats sòcies
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La Federació Catalana d’entitats contra el 

Càncer (FECEC) és una entitat sense ànim 

de lucre que integra els esforços en la 

lluita contra les malalties oncològiques de 

les seves 12 entitats membres. La federació 

treballa principalment en quatre àrees: 

la divulgació i la prevenció, la recerca 

psicosocial, el voluntariat i l’ educació i 

la informació, per portar a terme la seva 

missió fundacional.

p	www.fecec.org

La Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda 

al Drogodependent (FCD) agrupa 25 

entitats sense ànim de lucre que treballen 

en el camp de les drogodependències 

d’arreu de Catalunya atenent de forma 

professional i especialitzada a persones 

afectades per l’ús o l’abús de substàncies 

que poden generar dependència, i a les 

seves famílies.

p	www.fcd.cat

La Federació Catalana de Voluntariat 

Social (FCVS), creada el 1989, és un espai 

de treball conjunt, i una organització de 

suport, per a les entitats que treballen 

amb voluntariat en l’àrea social, contra 

l’exclusió i en el suport a col·lectius 

vulnerables. Agrupa més de 300 

organitzacions catalanes contra l’exclusió 

i pel creixement de les comunitats i els 

individus.

p	www.federacio.net

La Federació d’Entitats amb Projectes i 

Pisos Assistits (FEPA) es va constituir el 

1999 amb l’objectiu d’aglutinar entitats 

i projectes en matèria d’atenció a joves 

tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió 

social, tant de Catalunya com d’altres llocs 

de l’Estat. Avui compta amb 33 entitats 

associades.

p	www.fepa18.org

La Federació d’Entitats d’Atenció i 

d’Educació a la Infància i a l’Adolescència 

(FEDAIA), és una federació sense ànim 

de lucre nascuda l’any 1994 que agrupa i 

representa 73 entitats d’iniciativa social 

d’arreu de Catalunya que treballen amb 

infants, adolescents i joves desemparats o 

en risc d’exclusió social i les seves famílies. 

En aquest àmbit, és l’agent social referent 

a Catalunya i treballa amb el suport, la 

col·laboració i el reconeixement de les 

diferents organitzacions del tercer sector i 

les diferents administracions competents.

p	www.fedaia.org

La Federació d’Entitats d’Assistència a 

la Tercera Edat (FEATE) té la finalitat de 

donar serveis útils i propers, així com 

defensar i promocionar els interessos 

socials, econòmics i culturals dels seus 

associats; fomentar la solidaritat entre 

les 52 entitats federades amb la creació, 

organització i planificació de serveis 

i activitats comunes de naturelesa 

assistencials; i organitzar programes de 

formació, investigació i desenvolupament 

per a la promoció dels Centres 

Assistencials i la formació del personal 

que té cura i col.labora amb els serveis 

que s’ofereixen en aquests centres.

p	www.feate.org

La Federació d’Entitats Llatinoamericanes 

de Catalunya (FEDELATINA) engloba 

més de 80 associacions dedicades a 

la integració i la cohesió social de la 

societat catalana envers les persones 

immigrades que provenen d’Amèrica 

Llatina i les retornades. Neix amb 

clara vocació democràtica i amb 

valors de transparència, pluralitat 

i representativitat per a reconèixer 

plenament els interessos generals 

d’aquests col·lectius.

p	www.fedelatina.org

La Federació d’ Organitzacions Catalanes 

Gent Gran (FOCAGG) és una entitat que 

desenvolupa al voltant de tota Catalunya 

programes i accions encaminats a 

dinamitzar, representar, donar suport 

i facilitar informació a les 30 entitats 

federades, i fer arribar les inquietuds 

dels col·lectius representats a les 

administracions i a la societat en general.

La Fundació Catalana de l’ Esplai es 

va constituir l’any 1996 amb la missió 

d’educar els infants i els joves en el lleure i 

promoure el desenvolupament associatiu, 

amb voluntat transformadora i d’inclusió 

social. La Fundació integra 120 entitats, 

amb quaranta anys d’història, que 

han fet pinya entorn uns mateixos 

objectius. Treballa amb la comunitat 

educativa, amb la xarxa social i amb les 

administracions públiques, amb una 

orientació i presència especial en els 

territoris i col·lectius més necessitats.

p	www.esplai.org

La Fundació Escolta Josep Carol és una 

entitat creada per Escoltes Catalans per 

a promoure l’educació dels infants i joves 

en la ciutadania responsable i en els 

valors de l’escoltisme. Escoltes Catalans 

és l’associació laica de l’escoltisme 

català que aplega 4.000 infants i joves en 

una quarantena d’agrupaments d’arreu 

del país. 

p	www.josepcarol.org

La Fundació Pere Tarrés i la Coordinació 

Catalana de Colònies, Casals i Clubs 

d’Esplai són una entitat no lucrativa d’acció 

social i educativa amb la finalitat de 

promoure l’educació en el lleure d’infants 

i joves, que agrupa 260 esplais i entitats 

de base. Amb el temps, la seva acció s’ha 

ampliat  a altres àmbits de l’acció social 

com ara la formació, la recerca i la gestió 

en el Tercer Sector. La tasca social de la 

Fundació Pere Tarrés està avalada per 50 

anys d’experiència i per més de 335.000 

beneficiaris i beneficiàries.

p	www.peretarres.org

La Fundació Sant Joan de Déu (FSJD) és 

una entitat sense ànim de lucre creada 

per l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu 

(Província Sant Rafael) amb la finalitat 

de crear un àmbit d’actuació en el que 

puguin convergir sinèrgies relacionades 

amb la recerca i la docència entre els 

diferents centres i professionals que 

formen part de l’Orde, principalment els 

de Catalunya (Hospital Sant Joan de Déu 

d’Esplugues; Sant Joan de Déu - Serveis 

de Salut Mental; Escola Universitària 

d’Infermeria Sant Joan de Déu; Institut 

Borja de Bioètica; Sant Joan de Déu, 

Serveis Socials).

p	www.fsjd.org

4. Les entitats sòcies 4. Les entitats sòcies
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Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 

(MEG) és una entitat d’educació en el 

lleure sense ànim de lucre que ofereix als 

nens, nenes i joves l’aventura de créixer 

i aprendre mitjançant el mètode escolta 

i guia, per mitjà de 137 agrupaments en 

tot el territori de Catalunya. La Fundació 

Josep Sans (FJS) és una entitat sense afany 

de lucre d’àmbit català, que té coma missió 

col·laborar en l’educació dels infants i 

joves mitjançant el suport a moviments 

i institucions de joventut catalanes que 

emprin el mètode escolta i guia.

p	www.escoltesguies.cat

La Federació de Cooperatives de 

Treball de Catalunya (FCTC) és una 

organització de base associativa que 

agrupa les cooperatives de treball de 

Catalunya amb els objectius de donar 

una resposta coordinada en la defensa 

del cooperativisme, contribuir a la 

consolidació d’un teixit cooperatiu sòlid, 

i potenciar i donar suport als processos 

que incorporen els valors de la democràcia 

i l’autogestió a l’empresa. La Sectorial de 

Cooperatives d’Iniciativa Social, formada 

per més de 70 cooperatives no lucratives, 

treballa en el si de la FCTC per avançar en 

el desenvolupament d’un model propi de 

gestió dels serveis d’atenció a la persona.

p	www.cooperativestreball.coop

Voraviu és una entitat que coordina els 

esforços de 5 organitzacions que treballen 

per a la integració social i laboral de 

les persones amb intel·ligència límit i 

millorar-ne llur qualitat de vida, a l’hora 

que promoure un millor coneixement i 

conscienciació de la realitat del col·lectiu 

al qual nosaltres atenem i que es troba en 

terra de ningú.

En el 2008 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va realitzar activitats 

per valor de 470.185 euros. Pel que fa a les despeses, el pressupost s’ha distribuit 

aproximadament en tres parts. El primer terç correspon a l’Anuari del Tercer Sector 

Social de Catalunya,un 37%. Un segon terç, un 29%, s’ha dedicat a la resta de programes. 

I el darrer terç, un 34%, a comunicació, presència social, participació i serveis generals

Amb un plantejament de diversificació de les fonts de finançament, les quotes de 

les entitats sòcies van representar el 18%, l’aportació del Departament d’Acció Social 

i Ciutadania un 32%, la del Departament de Governació i Acció ciutadana un 26%, 

l’Ajuntament de Barcelona va aportar un 12% i la Diputació de Barcelona va contribuir 

en un 9%. La signatura dels Convenis pluriennals amb aquests institucions ha permès 

donar un escenari financer d’estabilitat de cara el futur.

Els estats financers que presentem a continuació han estat  auditats per BDO Auditors. 

Una còpia completa de l’informe d’auditoria està disponible a:  

p	www.tercersector.cat

Balanç de situació
(31-12-08)

4. Les entitats sòcies 5. Informe econòmic

Immobilitzat 17.193,88
Immobilitzacions materials 8.672,59
Cost 12.049,65

Amortitzacions (3.377,06)

Immobilitzacions Financeres 8.521,29
Cost 8.521,29

 

Actiu circulant 507.623,12
Deutors 492.384,69
Deutors diversos 6.686,61

Administracions públiques 488.003,58

Provisions (2.305,50)

 

Tresoreria 15.238,43

Total Actiu 524.817,00

actiu passiu

Fons propis 85.011,38
Fons Socials 94.561,90

Pèrdues i guanys (9.550,52)

 

Subv. i donatius pluriennals 255.050,00
Subvencions pluriennals 222.050,00

Donatius pluriennals 33.000,00

 

Creditors a curt termini 184.755,62
Deutes amb entitats de crèdit 59.820,56
Creditors comercials 111.397,13
Altres deutes no comercials 13.537,73
Administracions Públiques 9.823,44

Remuneracions pendents pagament 3.714,49 

 

Total passiu 524.817,00
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Compte de pèrdues i guanys
(31-12-08)

distribució de la despesa 2008

fonts d’ingressos 2008

5. Informe econòmic 5. Informe econòmic

serveis generals, 

comunicació i participació

1r - 2n Congrés

Pla Estratègic

foment de la qualitat

prestació de serveis

plans d’inclusió

1r Anuari

altres

1%

34%

12%

2%

3%

9%

1%

37%

quotes entitats sòcies

Dep. Acció Social - Generalitat

Dep. Governació - Generalitat

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Patrocinadors i altres

Quotes d’entitats sòcies 69.980,07
Subvencions i donacions imputats al resultat de l’exercici 389.968,23
Generalitat - Departament d’Acció Social i Ciutadania 153.000,00

Generalitat - Departament de Governació i AAPP 125.000,00

Diputació de Barcelona 40.000,00

Ajuntament de Barcelona 54.000,00

Patrocinadors i altres 17.968,23

Altres ingressos d’explotació 482,2

  Total ingressos d’explotació 460.430,50
 

Despeses de personal 124.976,22
Sous, salaris i assimilats 99.861,70

Càrregues socials 25.114,52

Dotacions per amortitzacions d’immobilitzats 1.621,11
Variacions de les provisions de tràfic 2.305,5
Variacions de provisions i pèrdues de crèdits incobrables 2.305,5

Altres despeses d’explotació 341.282,28
Serveis exteriors 324.684,32

Tributs 16.597,96

  Total despeses d’explotació 470.185,11
 

Resultat d’explotació (9.754,61)

Altres interessos i ingressos assimilats 93,07

Total ingressos financers 93,07

Resultat financer 93,07 

Resultat de les activitats ordinàries (9.661,54)

Ingressos extraordinaris 132,37

Total ingressos extraordinaris 132,37
 

Despeses extraordinàries 21,35

Total despeses extraordinàries 21,35 

Resultat extraordinari 111,02
 

Resultat abans d’impostos (9.550,52)
 

Resultat de l’exercici (9.550,52)

18%

32%

26%

9%

12%



La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és 
una organització de tercer nivell constituïda l’any 2003, que 
agrupa 25 federacions d’entitats que aglutinen en conjunt a 
més de 3.000 entitats no lucratives que actuen en el camp 
social: associacions, cooperatives, fundacions, empreses 
d’inserció i centres especials de treball.

Balmes 7 1r
08007 Barcelona
T 93 310 57 07
www.tercersector.cat

Membre de: Amb el suport de:


