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1. Carta de la Presidenta

Em plau presentar vos la memòria 2009 de la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya.
L’any 2009 ens va deixar una intensa activitat. Un any en què vam
organitzar amb gran èxit el 2n Congrés del Tercer Sector Social, vam publicar
un primer Anuari del Tercer Sector i vam impulsar la Guia de Clàusules
Socials, a més de desenes d’actes, jornades i reunions amb els principals
responsables polítics del nostre país.
Alhora al juliol vam escollir una nova junta directiva i vam aprovar
el full de ruta dels propers tres anys amb el que continuarem impulsant la
defensa dels drets socials, el reconeixement del Tercer Sector, l’enfortiment
i millora de les entitats i la seva participació en la construcció d’un sector
compromès amb i per les persones.
Però més enllà d’aquesta activitat concreta, la publicació que teniu a les
mans evidencia una realitat innegable: el Tercer Sector està en ple creixement
i ocupa un lloc cada vegada més important en la nostra societat. Vivim un
moment clau per al nostre sector. D’una banda, pel desplegament de les
noves lleis socials, que ens obliga a estar molt vigilants per assegurar el seu
ple compliment. Cal que posem tots els nostres esforços a contribuir que
aquest nou marc legislatiu esdevingui una conquesta efectiva de nous drets
socials per als ciutadans i les ciutadanes del nostre país.
De l’altra, perquè la crisi ha incrementat de manera evident les
necessitats de les persones més desfavorides i, per tant, l’activitat i
programes de les entitats socials. La situació econòmica que estem patint
no ens ha de desviar de la tendència positiva que viu el Tercer Sector. Al
contrari, la crisi ha de reforçar la nostra posició com a actors clau en la lluita
contra l’exclusió social. Ara, més que mai, Catalunya necessita més i millors
polítiques socials i un Tercer Sector Social potent per construir una societat
més avançada, compromesa i cohesionada.
En aquest escenari la tasca de lideratge de la Taula és cada vegada més
cabdal, gràcies a la suma contínua d’esforços i de complicitats de totes les
entitats del nostre sector. Aquesta memòria posa de manifest aquesta realitat,
i ens mostra tot el que hem fet i el que encara ens queda per aconseguir.
Fem nostra aquesta memòria de manera que el treball de tots, entitats
i equip tècnic, sigui útil per assolir, un a un, els nostres objectius.

Àngels Guiteras i Mestres
Presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

2. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

Edifici de Balmes 7 de Barcelona que
acull, en el seu 1r pis, les oficines de la
Taula del Tercer Sector i de l’Observatori
del Tercer Sector

Què és la Taula?

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització de
tercer nivell formada per 27 agrupacions i federacions que aglutinen en conjunt a
més de 3.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions,
empreses d’inserció i centres especials de treball.
La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies, que són
les principals organitzacions de segon nivell del sector i que agrupen entitats que
atenen els col·lectius més diversos: infància i família, joves, persones immigrades,
gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb
dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.
La Taula dóna visibilitat a les tasques que realitza el Tercer Sector en defensa de les
persones amb vulnerabilitat social, ajuda a lluitar contra les desigualtats i a estendre
el benestar als col·lectius socials més desfavorits. A més, representa el sector davant
les administracions públiques i la societat en general.

2. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Taula té com a objectiu que hi hagi
més i millors polítiques socials i la
consolidació del Tercer Sector

Missió, visió i valors

La missió de la Taula del Tercer Sector és doble:
• Incidir en les polítiques socials catalanes, amb l’objectiu de millorar el benestar de
les persones i aconseguir la seva plena inclusió social.
• Vertebrar i enfortir el propi sector, consolidar les entitats i obtenir el
reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les
administracions públiques i el conjunt de la societat catalana.
La visió que inspira aquesta missió és el desig d’aconseguir que les organitzacions
del Tercer Sector Social siguin motors de transformació social i creació de futur
col·lectiu treballant per:
• Una societat en la qual els drets socials de totes les persones siguin reals i efectius
• Un país on totes les persones participin activament en la creació del seu futur
• Un espai públic de participació ciutadana on l’aplicació i l’ampliació de drets civils
per a tothom assoleixi fites d’alta cohesió social
I aquesta missió se sustenta en els valors de la solidaritat, la dignitat, la igualtat i
la responsabilitat. També en el ferm compromís amb el benestar de les persones,
especialment d’aquelles que tenen més dificultat per desenvolupar una vida
en plenitud de drets i llibertats, i en l’aposta per aprofundir en les dimensions
democràtiques representatives, participatives i de governança, on el Tercer Sector
adquireixi una funció d’agent social cada cop més visible.
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2. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

Assegurar el compliment de les lleis
socials és una de les prioritats del Pla
Estratègic 2010-2012

Pla Estratègic 2010-2012

L’Assemblea General de la Taula del Tercer Sector del 17 de desembre de 2009 va
aprovar les línies estratègiques següents per al període 2010-2012:
• Impuls i defensa dels drets socials
Vetllar per l’aplicació efectiva dels drets i lleis socials, impulsar polítiques d’inclusió
social i de lluita contra la pobresa i fomentar la participació dels col·lectius amb
vulnerabilitat.
• Reconeixement del Tercer Sector Social
Impulsar els valors del Tercer Sector Social, avançar en el ple reconeixement de
la Taula com agent social, fomentar el suport de la ciutadania al sector i teixir
aliances amb altres institucions, agents socials i xarxes.
• Enfortiment i millora de les entitats del sector
Fomentar la innovació, la qualitat, la transparència i la millora de la gestió en
les entitats del sector. Posicionar-les millor per a la prestació de serveis públics,
defensar polítiques públiques de suport a les entitats i un sistema de finançament
i de fiscalitat més favorable.
• Participació i compromís de les entitats sòcies
Fomentar la participació de les entitats sòcies en l’activitat de la Taula, aconseguir
més impacte sobre les entitats de primer nivell i sobre el conjunt del territori, i
ampliar el nombre d’entitats sòcies.

2. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

El 9 de juliol la XVIII Assemblea General
va elegir una nova Junta Directiva de la
Taula del Tercer Sector per als propers
tres anys

Junta Directiva

Des del 9 de juliol de 2009, la Junta Directiva està formada pels membres següents:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Vicepresident:
Vicepresidenta:
Vicepresidenta:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Àngels Guiteras (FCD)
Toni Fernández de Cora (COCARMI)
Enric Morist (Creu Roja)
Teresa Crespo (ECAS)
Montserrat Ginés (Fundació Catalana de l’Esplai)
Rafael Ruiz de Gauna (Fundació Pere Tarrés)
Lluís Ignasi Dietrich (FATEC)
Francesc Estellés (FEDAIA)
Immaculada Fernández (FAFAC)
Javier García Bonomi (FEDELATINA)
Manuel Lecha (Fundació Sant Joan de Déu)

Les vicepresidències s’encarreguen de fer el seguiment de temes específics: la Toni
Fernández de Cora del desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal
i Atenció a les Persones en situació de Dependència; l’Enric Morist del Pla Estratègic
del Tercer Sector Social; la Teresa Crespo de les polítiques d’inclusió i lluita contra la
pobresa, la Montserrat Ginés del desplegament de la Llei de Serveis Socials i el Rafael
Ruiz de Gauna del Pla de Suport al Tercer Sector Social.

• Millora de les capacitats de la Taula
Garantir la màxima coherència estratègica en les actuacions de la Taula, impulsar
la qualitat en la gestió i enfortir les capacitats econòmiques i materials de la
institució.
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2. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

L’equip tècnic de la Taula compta
amb 7 professionals especialitzats
en polítiques socials, relacions
institucionals, comunicació,
participació i gestió de les entitats

Consell Assessor i Equip tècnic

L’equip tècnic de la Taula del Tercer Sector està format actualment per:
•
•
•
•
•
•
•

Direcció General:
Àrea d’Organització:
Àrea d’Acció Social:
Àrea d’Acció Sectorial:
Àrea de Comunicació:
Àrea de Projecció:
Secretaria:

Toni Codina
Anna Albareda
Lluís Toledano
Belén Castán
Ricard Alonso
Judith Calàbria
Ester Peña

La Taula compta amb un Consell Assessor format per experts de diverses
disciplines i procedències:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Víctor Bayarri (Alter-Civites)
Àngel Castiñeira (ESADE-Universitat Ramon Llull)
Carme Gómez (CIIMU)
Oriol Homs (CIREM)
Teresa Montagut (Universitat de Barcelona)
Isabel Montraveta
Júlia Montserrat (Universitat Ramon Llull)
Josep Maria Pascual (AERYC)
Joan Subirats (IGOP- Universitat Autònoma de Barcelona)
Rosa Suñol (Institut Universitari Avedis Donabedian UAB)
Ricard Valls (ZOHAR)

2. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

El grup de treball sobre Immigració és
un dels 5 grups de treball permanents,
formats per representants de les 27
entitats sòcies

Grups de treball

Els grups de treball es creen a proposta de la Junta Directiva i tenen la missió de
desenvolupar determinats temes i aprofundir-hi. Estan formats per entre 10 i
15 persones pertanyents a les entitats associades i es reuneixen trimestralment.
Actualment funcionen els grups següents:
Inclusió social i Pobresa: Aquest grup té l’encàrrec de treballar en l’elaboració i
seguiment de les politiques d’inclusió social i de lluita contra la pobresa, en el marc
de la nostra participació a l’European Anti Poverty Network (EAPN).
Promoció de l’autonomia: El seu objectiu principal és fer el seguiment del
desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i d’Atenció a la
Dependència (LAPAD), i analitzar i compartir les possibles millores en la seva
aplicació per a les entitats del Tercer Sector i els seus usuaris.
Immigració: El propòsit del grup és fer seguiment de les polítiques públiques en
matèria d’immigració i, d’altra banda, fer incidència en les entitats per tal d’impulsar
el coneixement i la col·laboració entre associacions que treballen en aquest àmbit.
Innovació i Qualitat: L’objectiu del grup és fomentar la qualitat i la millora de la
gestió de les entitats del sector, així com promoure la innovació d’acord amb els
compromisos de la Carta de Qualitat, que les federacions i agrupacions sòcies van
signar públicament l’any 2007.
Prestació de serveis: Aquest grup pretén fer més competitives les entitats socials
en la prestació de serveis públics, defensar el valor afegit del Tercer Sector mitjançant
la introducció de clàusules socials en la contractació pública, i impulsar un marc de
concertació, de finançament i de fiscalitat més favorable.
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2. La Taula d’entitats del Tercer

Entitats sòcies

Sector Social de Catalunya

Càritas Catalunya
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.
pp
www.tarraconense.cat

Comitè Català de Representants
de Persones amb discapacitat
– COCARMI
El Comitè Català de Representants
de Persones amb Discapacitat
(COCARMI) és una plataforma de la
qual formen part: APPS, COCEMFE
CATALUNYA, ECOM, FESOCA,
ACAPPS, FECAFAMM i ONCE.
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
representen gairebé un 9% de la
població catalana.
pp
www.cocarmi.cat

Coordinadora de Tallers per
a Persones amb Discapacitat
Psíquica de Catalunya
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, Llarresidència i Programa de Suport a
l’Autonomia a la Pròpia Llar) per a
persones amb discapacitat psíquica
en edat adulta.
pp
www.lacoordi.cat

Entitats Catalanes d’Atenció
Social - ECAS
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 més de 70
entitats membres es fonamenta en
la lluita per la igualtat d’oportunitats
per a tota la població, gràcies a la
participació en el món laboral, la
incorporació a la societat i l’accés a
la formació.
pp
www.acciosocial.org

Federació d’Associacions de Gent
Gran de Catalunya - FATEC
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 del nostre
país. Impulsa activitats en favor de
la promoció de les persones grans a
la nostra societat, donant suport a la
vida activa de la gent gran i cercant
millores i solucions a problemes concrets davant dels poders públics.
pp
www.gentgran.org

Federació d’Associacions de
Familiars de Malalts d’Alzheimer
de Catalunya – FAFAC
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 sensibilitzar la societat, ajudar
en investigació i reclamar a les administracions les ajudes necessàries
perquè tant el malalt, com els familiars i els cuidadors, visquin aquesta
malaltia amb qualitat i dignitat
humana.
pp
www.facac.info

Federació Catalana d’Entitats
d’Ajuda al Drogodependent – FCD
La Federació Catalana d’Entitats
d’Ajuda al Drogodependent (FCD)
agrupa 25 entitats sense ànim de
lucre que treballem en el camp de les
drogodependències a tot Catalunya,
atenent de forma professional i
especialitzada a persones afectades
per l’ús o abús de substàncies que
poden generar dependència, i a les
seves famílies.
pp
www.fcd.cat

Federació d’Entitats amb Pisos
Assistits - FEPA
La Federació d’Entitats amb Pisos
Assistits (FEPA) es va constituir el
1999 i té com missió representar,
defensar i promocionar les entitats
que atenen a joves tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió social, en
procés d’emancipació i autonomia,
així com oferir recursos i serveis
que donin resposta a les necessitats
plantejades. Actualment aglutina a
un total de 43 entitats de tot l’estat
espanyol.
pp
www.fepa18.org

Confederació ECOM
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, 150
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.
pp
www.ecom.cat

La Coordinadora de Comunitats
Terapèutiques i Pisos de
Reinserció per a Drogodependents
de Catalunya
La Coordinadora de Comunitats
Terapèutiques (CCTT) i Pisos de
Reinserció (PPRR) de Catalunya neix
l’any 2001 com a grup de treball, però
no es formalitza legalment com a
associació fins el gener del 2008.
Actualment la formen 11 entitats
que gestionen serveis de Comunitat
Terapèutica, Pisos de Reinserció
i Centres de Dia per a drogodependents, tots ells integrats a la xarxa
pública (XAD) de Catalunya.

Creu Roja
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.
pp
www.creuroja.org

Federació d’Associacions
Americanes a Catalunya
– FASAMCAT
La Federació d’Associacions
Americanes a Catalunya (FASAMCAT)
es va fundar el novembre del 2001 com
a resposta a les creixents inquietuds
organitzatives dels col·lectius d’immigrants llatinoamericans, la presència
dels quals a Catalunya ha augmentat
notablement els últims anys. La seva
intenció sempre ha estat servir de
plataforma de trobada per canalitzar,
assessorar i coordinar els esforços de
les diverses associacions llatinoamericanes en cadascun dels seus àmbits
d’interès (cultural, esportiu, laboral,
salut, lúdic, legal, integració) i fer d’interlocutor vàlid davant les institucions públiques i privades de Catalunya.
pp
www.fasamcat.org

Federació d’Associacions Culturals
i Educatives de Persones Adultes
- FACEPA
La Federació d’Associacions Culturals
i Educatives de Persones Adultes
(FACEPA) és una federació de 14
entitats sense ànim de lucre que
treballen bàsicament en el camp de
l’educació i la cultura per promoure
la superació de les desigualtats socials, la participació ciutadana en tots
els seus àmbits i les relacions solidàries entre persones i col·lectius.
pp
www.facepa.org

Federació Catalana d’Entitats
Contra el Càncer - FECEC
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
13 entitats membres. La Federació
treballa principalment en quatre
àrees: la divulgació i la prevenció, la
recerca psicosocial, el voluntariat i
la informació, per portar a terme la
seva missió fundacional.
pp
www.fecec.org

Federació Catalana de Voluntariat
Social – FCVS
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.
pp
www.federacio.net

Federació d’Entitats d’Atenció
a la Infància - FEDAIA
La Federació d’Entitats d’Atenció a la
Infància (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.
pp
www.fedaia.org
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2. La Taula d’entitats del Tercer

Entitats sòcies

Sector Social de Catalunya

moviment
laic i progressista

Federació d’Entitats d’Assistència
a la Tercera Edat - FEATE
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 i fomentar
la solidaritat entre les 58 entitats
federades mitjançant serveis i activitats assistencials i la promoció dels
Centres Assistencials.
pp
www.feate.org

Federació d’Organitzacions
Catalanes de Gent Gran – FOCAGG
La Federació d’ Organitzacions
Catalanes de Gent Gran (FOCAGG)
és una entitat que desenvolupa a tot
Catalunya programes encaminats
a dinamitzar, representar, donar
suport i facilitar informació a les
30 entitats federades, així com fer
arribar les inquietuds dels col·lectius
representats a les administracions i
a la societat en general.
pp
www.focagg.org

Fundació Catalana d’Escoltisme
Laic Josep Carol
La Fundació Escolta Josep Carol
és una entitat creada per Escoltes
Catalans per 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.
pp
www.josepcarol.org

Fundació Sant Joan de Déu
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).
pp
www.fsjd.org

Moviment Laic i Progressista
– MLP
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
d’ideari laic i progressista. Les més
de 130 entitats que formen part de
l’MLP ho fan per voluntat pròpia,
per actuar coordinadament des de
diferents perspectives de l’activisme social i cultural tot generant
sinèrgies que per ser més fortes i
més lliures, i optimitzar i compartir
esforços, recursos, capital humà.
pp
www.mlp.cat

Federació d’Entitats
Llatinoamericanes
de Catalunya – FEDELATINA
Federació d’Entitats
Llatinoamericanes de Catalunya
(Fedelatina) engloba més de 100
associacions dedicades a la integració i la cohesió social de la societat
catalana envers les persones immigrades que provenen de 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.
pp
www.fedelatina.org

Fundació Catalana de l’Esplai
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 és el resultat i suma d’un
conjunt d’entitats i projectes, amb
més de trenta anys d’història, que
han fet pinya entorn uns mateixos
objectius. Treballa amb al 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.
pp
www.esplai.org

Fundació Pere Tarrés
La Fundació Pere Tarrés és una
entitat no lucrativa d’acció social
i educativa amb la finalitat de
promoure l’educació en el lleure d’infants i joves. 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, pels més de 335.000
beneficiaris i beneficiàries que cada
any participen als diferents projectes
i serveis i per l’acreditació de la
Fundación Lealtad, prestigiosa institució que cada any analitza la gestió
i bones pràctiques de les ONG i ONL
més importants de l’estat espanyol.
pp
www.peretarres.org

Minyons Escoltes Guies Sant Jordi
de Catalunya – Fundació Josep Sans
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
com a 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.
pp
www.escoltesguies.cat

Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social – FCTC
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.
pp
www.cooperativestreball.coop
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Voraviu
Voraviu és una entitat que coordina
els esforços de 6 organitzacions
que treballen per a la integració
social i laboral de les persones amb
intel·ligència límit i millorar-ne llur
qualitat de vida, així com promoure
un millor coneixement i conscienciació de la realitat del col·lectiu al
qual nosaltres atenem i que es troba
en terra de ningú.
pp
Pàgina web:www.voraviu.org
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2. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La nostra entitat participa en
nombroses institucions, com la Taula
de Ciutadania i Immigració, que es va
reunir per primer cop a l’octubre de 2009

Participació en institucions

La Taula del Tercer Sector interactua permanentment amb altres organitzacions socials.
Actualment formem part o estem presents en els òrgans directius de les següents:
• European Anti Poverty Network (EAPN) Espanya
• Fundació BenesTIC
• Associació FIARE-Catalunya
• Associació Barcelona per l’Acció Social
• Associació Innobaix
A més, la Taula també col·labora amb altres institucions públiques i privades per
mitjà de la participació en els seus òrgans consultius o assessors:
Generalitat de Catalunya
• Consell General de Serveis Socials
• Comitè d’Ètica dels Serveis Socials
• Consell Rector del Pla per la Inclusió i la Cohesió Social
• Taula de Ciutadania i Immigració
• Consell de Participació i Consell Permanent de PRODEP
• Observatori Català de la Família
• Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de les Barreres
Arquitectòniques

2. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

El conseller de Governació, Jordi Ausàs,
va presentar al setembre 81 convenis
pluriennals amb entitats no lucratives

Convenis de col·laboració

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya manté convenis de
col·laboració amb diferents institucions:
• Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’atenció a les
persones
• Observatori del Tercer Sector
• Plataforma de ONG de Acción Social
• Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
• Departament de Governació i Adm. Públiques de la Generalitat
• Departament de Salut de la Generalitat
• Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona
• Fundació La Caixa
• Projecte Compra Social de l’Obra Social de Caixa Catalunya

Diputació de Barcelona
• Consell de Participació de Benestar Social
Ajuntament de Barcelona
• Consell de Ciutat
• Consell Municipal de Benestar Social
• Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
• Comissió mixta de compra responsable
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Observatori del Tercer Sector
• Consell Assessor i de Recerca
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3. El Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social treballa per la
inclusió dels menys afavorits i en favor
de la cohesió social

Què és el Tercer Sector Social?

El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats privades sense afany de lucre,
mutualistes o prestadores de serveis, que treballen per la inclusió i la cohesió social,
amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.
Aquest és un grup dins de l’anomenat “Tercer Sector”, un concepte que defineix les
entitats no governamentals i no lucratives, en contraposició al “Primer Sector” o
sector públic (governamental i no lucratiu), i al “Segon Sector” o sector de l’empresa
privada (no governamental i lucratiu).
La missió del Tercer Sector és treballar pels drets, la igualtat i la qualitat de vida de
les persones, sense exclusions. Per això, construïm un espai públic de participació,
de responsabilitat i de compromís cívic, mitjançant la iniciativa social.
En els darrers anys diversos estudis en l’àmbit internacional, espanyol i català han
posat de manifest la importància creixent del Tercer Sector en el desenvolupament
de polítiques socials, l’anomenat “quart pilar” de l’estat del benestar.

3. El Tercer Sector Social

Les entitats socials lluiten perquè
tothom tingui la possibilitat de
desenvolupar plenament la seva vida

Valors del Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social està compromès amb els Drets Humans, s’identifica amb els
principis de llibertat, igualtat i cohesió social i fonamenta la seva actuació en un
seguit de valors.
En relació a les persones, són els següents:
• El respecte a la dignitat de la persona en tota la seva diversitat
• La promoció social de la persona, com a protagonista del seu projecte de vida i dret
a escollir
• La inclusió social de la persona, des de la solidaritat i l’equitat.
En relació a les organitzacions del sector, són els següents:
• La transformació de la societat fent ús dels nostres recursos no lucratius i per a
l’interès comú.
• La gestió responsable de les organitzacions, amb criteris integrals de qualitat, de
sostenibilitat, d’eficiència i de transparència.
• La innovació constant davant de les noves realitats emergents, des d’un treball
conjunt, democràtic i en xarxa.
Tots aquests valors generen un capital social de primer ordre. Les entitats del
Tercer Sector sensibilitzen i eduquen en valors de solidaritat i de compromís cívic;
impliquen i mobilitzen la ciutadania en la resposta als afers col·lectius; construeixen
un espai cívic de participació i de responsabilitat; i contribueixen -juntament amb
els poders públics- al benestar, la qualitat de vida, la inclusió i la cohesió social.
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3. El Tercer Sector Social

Un sector en creixement

3. El Tercer Sector Social

Organitzacions de referència

tenim una foto?
retalls de premsa on se’n parli?

D’acord amb les dades de l’Anuari 2009 editat per la Taula i l’Observatori del Tercer
Sector, i del Llibre Blanc editat per la Generalitat l’any 2003, el Tercer Sector Social de
Catalunya té aquesta dimensió i evolució:
2003

2009

variació

Entitats

5.600

7.500

+34%

Volum econòmic

1% del PIB

2,8% del PIB

+180%

Persones contractades

52.000

100.000

+92%

Persones voluntàries

155.000

245.000

+58%

Persones destinatàries

1.000.000

1.700.000

+70%

Entitats segons àmbit d’activitat
Persones amb discapacitat

Quart món

Infància i joventut

Dones

Gent gran

Adiccions

Persones immigrades

General i altres

Salut

La Confederació d’Associacions
Empresarials del Tercer Sector Social
d’Atenció a les Persones, presidida
per Xavier Puig, és una de les
organitzacions de referència del sector

A més de la Taula, en el Tercer Sector Social de Catalunya hi ha altres dues
organitzacions de referència: la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer
Sector Social d’atenció a les persones de Catalunya; i l’Observatori del Tercer Sector.
Ambdues organitzacions són independents de la Taula, però mantenen convenis de
col·laboració amb ella.
La Confederació, creada el 2009, agrupa les cinc organitzacions patronals que
existien en el sector. Aquestes cinc patronals confederades engloben 758 entitats
afiliades que actuen en diversos camps dels serveis d’atenció a les persones i
compten amb 34.600 treballadors i treballadores. El conveni de col·laboració amb la
Taula contempla, entre d’altres coses, l’existència d’un òrgan de coordinació estable
que es reuneix trimestralment, així com l’intercanvi constant d’informació entre
ambdues institucions.
L’Observatori del Tercer Sector és un centre de recerca especialitzat en el
Tercer Sector, sense ànim de lucre i independent, que té la finalitat d’aprofundir
i incrementar el coneixement sobre aquest sector i treballar per a la millora en
el funcionament de les organitzacions no lucratives. El conveni de col·laboració
amb la Taula contempla, entre d’altres coses, la realització d’activitats conjuntes
estratègiques per al sector, com l’Anuari del Tercer Sector Social, així com l’acord per
compartir l’espai comú d’oficines del carrer Balmes 7 de Barcelona.

Entitats segons forma jurídica
76%

Associació
64%
17%
18%

Fundació

Coop. d’iniciativa social

Altres
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3%
5%
4%

13%

2003

2009
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Activitats 2009

>

4. Més i millors polítiques socials

L’aprovació de la Llei de Serveis Socials
i la Llei de Dependència van suposar un
avenç important, però cal vetllar pel seu
adequat desplegament

24

Seguiment de les noves
lleis socials

Dos anys després de la seva aprovació, la Taula va seguir donant seguiment en el
2009 al procés de desplegament 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.
Les lleis reconeixen drets, però no els garanteixen. Per això l’actuació constant en
defensa d’aquests nous drets socials per part de plataformes de la societat civil
com la Taula són fonamentals. Després de la seva important contribució als debats
i al procés d’aprovació d’aquestes dues noves lleis l’any 2007, en el 2009 la Taula va
seguir de prop el seu desplegament per mitjà de la participació en òrgans consultius,
jornades i trobades, o del Pla Estratègic de Serveis Socials.
Alhora en el 2009 la Taula va afrontar el repte d’analitzar per primera vegada els
pressupostos del govern català per a l’exercici de 2010, amb l’objectiu de vetllar
perquè la despesa pública s’adeqüi a les necessitats econòmiques per a l’aplicació
efectiva d’aquestes noves lleis.
I la reflexió i el debat sobre els reptes d’aquest nou context legislatiu fou un dels
principals eixos de debat en el 2n Congrés del Tercer Sector Social que la Taula
va organitzar els dies 26 i 27 de març. En ell, destacats experts de Catalunya i
d’Espanya van aportar els seus punts de vista sobre l’important avenç que poden
suposar aquestes dues noves lleis per a l’aprofundiment de l’estat del benestar i la
modernització de les polítiques socials al nostre país.

4. Més i millors polítiques socials

Dreta: Concentració a la Plaça Sant
Jaume de Barcelona el dia 18 d’octubre,
convocada per la Taula, amb motiu del
Dia Internacional contra la Pobresa.
Esquerra: El 14 d’octubre prop de 100
persones van participar a la Casa
del Mar a la Jornada “La participació
del Tercer Sector en els plans locals
d’inclusió”, organitzada per la Taula i
l’ICASS

Impuls de polítiques d’inclusió
i lluita contra la pobresa

En el 2009 vam seguir impulsant i reclamant polítiques actives de lluita contra la
pobresa i l’exclusió. Vam mantenir nombroses reunions amb el Departament d’Acció
Social i Ciutadania per seguir de prop el procés d’elaboració del nou Pla per a la
Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya, i l’evolució dels Plans Locals d’Inclusió posats
en marxa a 31 municipis catalans. Vam entrar a formar part de la Taula Ciutadania
i Immigració de la Generalitat i vam participar en els òrgans directius de l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i en la seva jornada anual. A més, aquest tema
fou debatut en un dels principals col.loquis del nostre 2n Congrés.
En aquest context, la setmana del 17 d’octubre, dia internacional contra la
pobresa, vam organitzar dues altres activitats remarcables. D’una banda, el 14
d’octubre la jornada “La participació del Tercer Sector en els plans locals d’inclusió”,
en col·laboració amb l’ICASS i la Fundació Lluís Vives, i amb la participació de
200 persones. I de l’altra, el 18 d’octubre, una concentració a la Plaça Sant Jaume
de Barcelona, amb la participació d’unes 700 persones, en col·laboració amb la
Federació d’ONG per al Desenvolupament.
Tot aquest esforç s’emmarca en la participació de la Taula a l’European Anti-Poverty
Network (EAPN) i en els treballs del Grup d’Inclusió i Pobresa de la Taula. En tant que
representant de l’EAPN a Catalunya, la Taula treballa des de la seva creació l’any 2003
per introduir a l’agenda política la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
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4. Més i millors polítiques socials

A Catalunya hi ha 207 Centres Especials
de Treball que donen feina a 11.000
persones amb discapacitat. L’any
2009 van rebre ajuts del Govern per
reconvertir el seu model productiu.
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Respostes a la crisi econòmica

Malauradament l’any 2009 va estar molt marcat per la crisi econòmica. Una situació
que va afectar tothom, però especialment els col·lectius més desfavorits. Per això,
des de la Taula del Tercer Sector Social vam fer especial èmfasi en la necessitat
que es mantinguessin, més que mai en un moment així, les polítiques socials i la
despesa social. Vam traslladar aquesta idea repetidament a totes les institucions,
responsables polítics i partits amb els que ens vam reunir. Aquest fou un dels
principals missatges que vam proclamar durant el nostre 2n Congrés i que vam
recollir en el manifest final. I vam vetllar durant tot l’any perquè no es retallessin els
pressupostos públics destinats a evitar l’exclusió social dels més desfavorits.
Alhora vam reclamar la creació de taules de diàleg i l’aprovació de mesures
extraordinàries per ajudar les entitats socials, davant l’allau de necessitats
i el creixement del nombre d’usuaris de molts serveis. També vam instar les
Administracions a crear convocatòries específiques per ajudar les entitats socials
a donar resposta a aquestes situacions, vam exigir el pagament sense retards de
concerts, convenis i subvencions, i vam donar suport als Centres Especials de Treball
en les seves demandes per superar les greus dificultats per les que estaven passant.
Finalment, vam participar en nombrosos òrgans i grups consultius creats per
administracions, partits i altres institucions socials per afrontar la crisi, com per
exemple la Taula d’iniciativa social i municipal contra la crisi posada en marxa per
la Generalitat. Tanmateix la Taula i el Tercer Sector no fórem tinguts en compte,
malgrat les nostres peticions, en l’acord de 30 Compromisos contra la Crisi acordat el
18 de desembre entre el govern català, les patronals i els sindicats.

5. Enfortiment del sector

Pau Vidal i Ana Villa, de l’Observatori
del Tercer Sector, van presentar el
9 de juliol l’Anuari elaborat i editat
conjuntament amb la Taula en un acte
a l’auditori de l’ONCE a Barcelona

Anuari 2009 del Tercer
Sector Social

El 9 de juliol la Taula i l’Observatori del Tercer Sector van presentar a l’Auditori
de l’ONCE de Barcelona l’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya. Es
tracta d’un innovador informe biennal que ofereix per primer cop una imatge nítida
de la magnitud i característiques del sector a Catalunya. Aquesta informació es
posa al servei de les organitzacions, de les administracions públiques i de la resta
d’agents socials. El seu precedent el trobem en l’any 2003 quan la Generalitat va
publicar el Llibre blanc del Tercer Sector cívico-social.
L’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya és un projecte amb
vocació de continuïtat, suposa una aportació destacada per al sector social i
permet seguir detalladament la seva evolució. L’obra quantifica per primer cop
l’impacte econòmic i laboral de les entitats socials. De l’Anuari es desprèn que el
Tercer Sector aporta un 3% del PIB català, dóna feina a 100.000 persones, compta
amb 245.000 voluntaris i beneficia 1,7 milions de persones.
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5. Enfortiment del sector

Convocades per la Taula, el 26 i 27 de
març prop de 1.300 persones es van
reunir a l’Hospitalet de Llobregat en el
2n Congrés del Tercer Sector Social
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2n Congrés del Tercer
Sector Social

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va convocar el 2n Congrés
del Tercer Sector Social de Catalunya, els dies 26 i 27 de març de 2009, amb l’objectiu
de propiciar una reflexió col·lectiva sobre els valors, els reptes i les oportunitats del
tercer sector social català, “Un sector al servei de les persones”.
Aquesta segona gran trobada de les entitats socials de Catalunya va comptar amb
la participació de més de 1.300 congressistes, prop de 200 ponències i 35 estands
entre entitats socials, universitats, col·legis professionals, centres de recerca,
consultors, tècnics de les administracions públiques, etc.
El Congrés va ser inaugurat el dijous 26 de març de 2009 pel M. H. President de la
Generalitat, José Montilla, l’alcaldessa de l’Hospitalet del Llobregat, Núria Marín, i el
president de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Carles Barba.
El 2n Congrés del Tercer Sector Social va finalitzar el divendres 27 de març amb la
lectura d’un manifest final i amb gran èxit de participació i assistència. D’aquells dos
dies de participació se’n va publicar un llibre que recull els continguts de totes les
conferències, taules temàtiques, col·loquis, àgores i altres moments relacionats amb
el Congrés.

5. Enfortiment del sector

Esquerra: Celebració de la IV Jornada
de Qualitat el 30 de setembre a la
Casa Elizalde.
Dreta: El 20 de maig la Taula va signar
davant del Conseller J.Huguet el Pacte
Nacional per la Innovació.

Foment de la innovació
i la qualitat

La innovació en l’àmbit social i l’impuls de la qualitat en les entitats ha estat una
de les línies prioritàries de la nostra organització al llarg del 2009. Una fita molt
rellevant d’aquest compromís fou la signatura del Pacte Nacional per la Innovació.
L’acte de signatura per part del president de la Taula, Carles Barba, davant de l’H.
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, Josep Huguet, va
tenir lloc el 20 de maig de 2009.
En el marc d’aquesta estratègia, el 9 de juliol l’Assemblea General de la Taula va
aprovar d’esdevenir patrons fundadors de la Fundació BenesTIC, una nova institució
nascuda per promoure la integració de les polítiques d’acció social en la Societat de
la Informació mitjançant l’ús de les noves tecnologies. La Fundació BenesTIC pretén
potenciar la innovació tecnològica en el sector, desenvolupar projectes per millorar
l’eficiència en la prestació de serveis, fomentar la implementació de bones pràctiques
i incrementar les habilitats tecnològiques dels professionals.
En la línia de millorar la qualitat en les entitats, el mes de setembre vam editar
dues publicacions, ambdues fruit de la tasca del Grup de Treball d’Innovació i
Qualitat. La primera, anomenada “Eines de transparència i rendició de comptes per
a ONG socials”, que vol fomentar la transparència en les entitats del sector. I una
segona, “La Carta de Qualitat: un compromís per a la millora de la gestió”, que recull
desenvolupa els 18 compromisos envers les persones, la societat i les organitzacions
que les entitats sòcies de la Taula van signar públicament l’any 2007. Ambdues
publicacions foren presentades el 30 de setembre en la IV Jornada de Qualitat
celebrada a la Casa Elizalde de Barcelona.
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5. Enfortiment del sector

Esquerra: El 30 d’abril el president de
la Taula, Carles Barba, i la Consellera
d’Acció Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, van presentar a l’entitat
Trinijove la campanya de sensibilització
ciutadana del 0,7% de l’IRPF per a
finalitats socials.
Dreta: El 19 de novembre prop de
500 persones van participar a la
Jornada “IVA i entitats no lucratives”
organitzada per la Taula a l’auditori de
Caixafòrum de Barcelona
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Finançament i fiscalitat

La lluita contra la discriminació que pateixen les entitats socials en relació a
l’IVA va ser una de les línies en què més vam treballar l’any 2009. Ens vam reunir
repetidament amb administracions i partits polítics per demanar compensacions
per l’IVA que hem de suportar les entitats del Tercer Sector i que ens situa en una
posició de clar desavantatge respecte a les empreses mercantils. També vam exigir
que el preu dels concursos públics es compari amb l’IVA inclòs, ja que l’exclusió
d’aquest impost en l’oferta fa que les entitats estiguin en desigualtat de condicions
en relació a les empreses, que se’l poden desgravar.
A més de traslladar aquestes demandes als responsables polítics, vam situar
aquest tema en el centre del debat públic, mitjançant l’organització de la jornada
“IVA i entitats no lucratives”. L’acte, organitzat amb la col·laboració de l’Asociación
Española de Fundaciones, va tenir lloc el 19 de novembre al Caixafòrum de Barcelona
i vam comptar amb l’assistència de 500 professionals del Tercer Sector.
En el 2009 vam estar decisius per aconseguir aturar les intencions del govern
espanyol d’excloure les entitats d’àmbit autonòmic i local dels fons recaptats
mitjançant la casella del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials. També vam seguir
reclamant el traspàs d’aquests fons al governs autonòmics, d’acord amb les seves
competències exclusives en polítiques socials. I vam aconseguir que aquest objectiu
estigués a l’agenda del govern i dels partits catalans, i que el Congrés dels Diputats
aprovés una resolució per avançar en aquesta direcció.
Alhora vam pressionar per augmentar la part dels fons de l’IRPF destinats a
programes socials a Catalunya. Al 2009 el nostre país va rebre 27 milions d’euros, un
14,3% dels 190 milions distribuïts pel Ministeri de Sanitat i Política Social, enfront del
12% dels anys anteriors. Malgrat aquest tímid avenç, encara estem lluny del 19% (36
M€) que correspondria a Catalunya per població i del 28% per recaptació (53 M€).
Finalment, per seguir incrementant el percentatge de contribuents que marquen
la casella del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials, que a Catalunya se situa en el 57%,
12 punts per sobre de la mitjana estatal, al igual que en anys anteriors vam organitzar
amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat una campanya de
difusió i sensibilització.

5. Enfortiment del sector

El Director General de Contractació
Pública de la Generalitat, Xavier Padrós,
va presidir l’acte de presentació de la
Guia de Clasules Socials editada per la
Taula, celebrat a l’Auditori de l’Escola
d’Administració Pública el 16
de setembre

Posicionament del sector
per a la prestació de serveis

El 16 de setembre de 2009 vam presentar a l’auditori de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya la Guia de Clàusules Socials “El valor afegit del Tercer Sector
en la prestació de serveis públics”. A l’elaboració i difusió d’aquesta guia hi vam
esmerçar molts esforços durant tot l’any. Es tracta d’una iniciativa molt innovadora
a Espanya i a Europa, impulsada des de la Taula per oferir eines a les Administracions
Públiques per mesurar el valor afegit específic que aporten les entitats del Tercer
Sector en la prestació de serveis d’atenció a les persones, i consolidar el paper que les
entitats no lucratives han desenvolupat fins ara en la gestió i la provisió d’aquests
serveis.
La guia fou publicada en català, castellà i anglès, i disposa d’un web propi,
www.clausulessocials.cat, en el qual els tècnics de contractació de les
Administracions i del propi Tercer Sector hi poden trobar exemples de bones
pràctiques en l’objectiu d’aconseguir beneficis socials per mitjà de la contractació.
Durant la tardor i l’hivern de 2009 vam dur a terme una intensa tasca de divulgació
de la guia, amb la realització de 41 sessions informatives amb 2.158 assistents,
un total de 3.345 guies lliurades, i la visita individualitzada a més de trenta
administracions autonòmiques, provincials, comarcals i locals.
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5. Enfortiment del sector

La Taula va dur a terme un seguiment
detallat i concret del desplegament del
Pla de Suport, aprovat al 2008
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Desplegament del Pla de Suport
al Tercer Sector Social

Després de l’aprovació pel Govern català del Pla de Suport al Tercer Sector Social el 14
d’octubre del 2008, el 2009 fou l’any de més intensitat en el seu desplegament. Des de
la Taula vam realitzar un seguiment acurat de la concreció i l’execució de cadascuna
de les 25 mesures que el Pla preveia, en permanent diàleg amb el Departament
d’Acció Social i Ciutadania, responsable de liderar-lo.
Algunes de les actuacions més destacades foren: l’actualització dels preus
de diversos serveis concertats per l’ICASS; l’extensió del model de finançament
pluriennal al Departament de Governació; l’obertura a les entitats del Tercer Sector
de les convocatòries d’I+R+D del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa;
la creació per part de l’ICASS d’una nova convocatòria per a projectes d’innovació
i suport tècnic; l’aprovació d’objectius i mesures per incrementar la contractació
reservada del conjunt de la Generalitat; l’impuls a la inscripció al RELI (registre
electrònic d’empreses licitadores) de les entitats socials; l’encàrrec d’un estudi sobre
l’ocupació al Tercer Sector Social; i l’ingrés de la Taula amb 9 vocalies en el nou
Consell General de Serveis Socials.

6. Reconeixement del sector

Esquerra: L’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, va rebre una delegació
de la Junta Directiva de la Taula el dia
28 d’octubre.
Dreta: La presidenta Angels Guiteras
i el vicepresident Rafael Ruiz de
Gauna van reunir-se amb el president
Montilla el 28 de desembre al Palau de
la Generalitat

Relacions institucionals

L’any 2009 la Taula va aconseguir avenços molt importants en el llarg camí d’ésser
reconeguda com un agent social de primer ordre. En el principals actes organitzats
des de la Taula, la participació institucional fou al més alt nivell. Així, en el 2n Congrés
hi van intervenir el M.H. President de la Generalitat, José Montilla, 3 conselleres del
seu govern, els presidents de tots els partits del Parlament, els secretaris generals dels
dos principals sindicats, i diversos alcaldes i regidors. I en la XIX Assemblea General de
la Taula hi va participar la H. Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila.
Els presidents de la Taula, Carles Barba fins el 9 de juliol, i Àngels Guiteras a partir
de llavors, també van participar de manera destacada en actes d’altres institucions,
com en els congressos del PSC, d’Iniciativa per Catalunya Verds, de la UGT i de
Comissions Obreres.
Al llarg del 2009 vam augmentar considerablement el nombre de reunions amb
responsables de les administracions, dels partits, dels sindicats i d’altres agents
socials, tant a nivell estatal com autonòmic i local. El president o presidenta,
representants de la Junta i la Direcció General es van reunir en diferents moments
amb 6 consellers i conselleres del govern català; amb l’Exm. President de la
Diputació, Antoni Fogué; amb l’Exm. Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i amb
alcaldes i regidors d’altres municipis; amb dirigents dels partits polítics, diputats i
diputades; amb representants dels sindicats i col·legis professionals; i amb directius
i directives de nombroses institucions. El moment culminant d’aquesta intensa
activitat fou l’entrevista mantinguda amb el M.H. President José Montilla el 28 de
desembre al Palau de la Generalitat.
En aquesta línia, també vam reforçar la nostra presència en consells relacionats amb
temes clau per al Tercer Sector, incorporant-nos al Consell General de Serveis Socials
i la Taula Ciutadana i Immigració de la Generalitat, al Consell de Benestar Social de la
Diputació, al Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona o al Consell de Govern
de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, entre d’altres. Tanmateix, no van donar
fruits els intensos esforços per entrar a formar part del Consell de Treball Econòmic
i Social (CTESC) o de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.
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6. Reconeixement del sector

Compareixença de representants
de la Taula davant la Comissió de
Benestar i Immigració del Parlament de
Catalunya el 14 d’abril per presentar les
conclusions del 2n Congrés
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Compareixences
parlamentàries

Els representants de la Taula van assistir o intervenir en cinc ocasions al Parlament
de Catalunya al llarg de 2009. Davant de la Comissió de Benestar i Immigració, van
presentar la valoració de la Taula sobre el projecte de Llei d’Acollida, les conclusions
del 2n Congrés del Tercer Sector Social, i van donar a conèixer la Guia de Clàusules
Socials. També van participar en les sessions de presentació dels pressupostos
del Departament d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de Treball. I alhora
van prendre part en diverses reunions a les dependències del Parlament amb
representants dels partits i de les institucions.
En el 2009 la Taula també va instar els partits parlamentaris a impulsar i aprovar
resolucions i modificacions legislatives en relació a diversos temes: la problemàtica
de l’IVA en la contractació pública; la participació del Tercer Sector en el Consell de
Treball Econòmic i Social; o la reforma del sistema del 0,7% de l’IRPF.

6. Reconeixement del sector

El president de la Taula fins al juliol,
Carles Barba, va participar al programa
de TV3 “Els Matins”, en motiu del 2n
Congrés del Tercer Sector Social

Presència pública

aL’any 2009 vam aconseguir l’atenció dels mitjans de comunicació, tant a partir de
temes generats per la mateixa Taula, com a partir de qüestions d’actualitat en què
ens vam posicionar públicament. Entre els temes en què vam ser més proactius
destaquen l’impacte de la crisi sobre els col·lectius més vulnerables, la campanya
de difusió del 0,7% de l’IRPF destinat a fins socials, les presentacions de l’Anuari
del Tercer Sector o de la Guia de Clàusules Socials, així com l’organització del
Segon Congrés, que va suscitar l’interès de nombrosos mitjans. Com a qüestions
de posicionament, cal subratllar la nostra ferma negativa a que els fons del 0,7%
anessin destinats només a entitats estatals o la nostra posició contrària als retalls
pressupostaris anunciats per la Generalitat al juny.
Entre els mitjans en què vam tenir més impacte destaquen La Vanguardia, El
Periódico, El País, Avui, Público, TV3, Catalunya Ràdio, la SER i COM Ràdio.
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6. Reconeixement del sector

Ciudad Real va acollir al maig la trobada
d’EAPN sobre persones en situació de
pobresa, amb la participació de la Taula

Relacions amb Espanya
i Europa

En el 2009 vam avançar en l’objectiu d’enfortir les nostres relacions amb institucions
i xarxes d’Espanya i d’Europa, especialment a partir del compromís expressat per la
nova Junta Directiva elegida el 9 de juliol d’impulsar aquestes relacions.
Al novembre vam estar escollits per seguir formant part de l’Executiva i de la
Permanent de la xarxa espanyola de l’European Anti Poverty Network (EAPN), vam
participar al llarg de l’any en totes les seves assemblees, jornades, comissions i
activitats, i els nostres representants van participar en diverses reunions i trobades
europees.
També vam reforçar les nostres relacions amb el Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales del govern espanyol, i amb altres institucions i xarxes de referència del
Tercer Sector Social a Espanya i a Europa, com la Plataforma de ONG de Acción
Social, la Fundación Luís Vives, la Asociación Española de Fundaciones o l’European
Charities’ Committee on VAT.
A més, ens han convidat a intervenir en nombrosos actes i jornades organitzats
per entitats, administracions, sindicats i col·legis professionals a ciutats com
Madrid, Sevilla, Bilbao, Cuenca o València. Els temes d’aquestes jornades han estat
diversos, com la crisi, la llei de la dependència, l’inclusió i la lluita contra la pobresa,
l’IVA o les clàusules socials.

7. Informe econòmic

En el 2009 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya va dur a terme activitats per valor de 776.243,58 €.
Presentem a continuació els estats financers, que foren auditats
per BDO Auditors. Una còpia completa de l’informe d’auditoria
està disponible a www.tercersector.cat.

Balanç de situació (31/12/2009)
Actiu
Actiu no corrent

58.671,29

Passiu

Immobilitzat intangible

9.314,37

Patrimoni net

610.117,60

Immobilitzat material

36.880,20

Fons social

84.893,28

Inversions financeres a llarg termini

8.521,29

Resultat de l’exercici

6.406,62

Actius per impost diferit

3.955,43

Subvencions i donacions pluriennals

518.817,70

Actiu corrent

865.588,11

Deutors

842.438,44

Passiu corrent

314.141,80

Periodificacions a curt termini

13.538,03

Deutes a curt termini

262.516,08

Tresoreria

9.611,64

Proveïdors i creditors diversos

20.958,28

Remuneracions pendents de pagament

4.392,07

Deutes amb les administracions públiques

26.275,37

Total passiu

924.259,40

Total actiu
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Balanç de situació 31/12/2009

924.259,40
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7. Informe econòmic

Compte de pèrdues i guanys 2009

Distribució de la despesa 2009

Quotes d'entitats sòcies

72.717,20

Serveis Generals

Serveis i inscripcions a activitats

51.405,65

2n Congrés

Subvencions públiques

559.881,00

Anuari 2009

Generalitat-Dep.d'Acció Social

168.590,00

Polítiques socials

Generalitat-Dep.de Treball

112.050,00

Enfortiment del sector

Generalitat-Dep.d'Innovació U i E

42.241,00

Innovació i Qualitat

Generalitat-Dep. de Governació

125.000,00

Prestació de serveis

Generalitat-Dep. de Justícia

2.000,00

Diputació de Barcelona

50.000,00

Ajuntaments

60.000,00

Patrocinadors privats

91.041,00

Obres socials de caixes d'estalvis

64.000,00

Fundacions i empreses

27.041,00

Altres ingressos

4.588,34

Total ingressos per activitats

779.633,19

Despeses de personal

(-219.587,36)

Sous i salaris

(-168.428,02)

Càrregues socials

(-51.159,34)

Altres despeses d'explotació

(-574.643,44)

Serveis exteriors

(-579.855,35)

Tributs

32.211,91

Amortitzacions

(-4.420,24)

Altres resultats

1.004,35

Total despeses d'explotació

8.986,50

Ingressos financers

4,73

Despeses financeres

(-6.540,04)

Resultat financer

(-6.535,31)

Resultat abans d'impostos

2.451,19

Impost sobre beneficis

3.955,43

Resultat de l'exercici

6.406,62
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Fonts d’ingressos 2009
Quotes d’entitats sòcies
Serveis i inscripcions a activitats
Generalitat-Dep.d’Acció Social
Generalitat-Dep.de Treball
Generalitat-Dep.d’Innovació U i E
Generalitat-Dep. de Governació
Generalitat-Dep. de Justícia
Diputació de Barcelona
Ajuntaments
Obres socials de caixes d’estalvis
Fundacions i empreses
Altres ingressos

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

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.
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