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1. Carta de la Presidenta

Teniu a les vostres mans un exemplar de la memòria 2011 de la Taula
d’entitats del Tercer Social de Catalunya. És una publicació que editem en un
format que ens ha de ser útil per donar a conèixer no només la nostra tasca,
sinó també per explicar la realitat i la dimensió de les entitats que formem
el Tercer Sector Social. És un recull de la feina feta per tots i totes al llarg
de l’any, en els àmbits de la incidència per millorar les polítiques socials,
i de l’enfortiment i el reconeixement del sector. I que posa en evidència la
maduració i l’assoliment dels objectius plantejats en la planificació anual.
Aquest ha estat un any ple d’activitats però amb un gran esdeveniment
central: el III Congrés del Tercer Sector Social. Amb l’eslògan “Sumem valors,
construïm futur” hem dut a terme aquest projecte missional de la nostra
institució, que exigeix una gran capacitat organitzativa i, el que és més
important, la participació i la implicació del conjunt de les entitats socials
de Catalunya. Han estat dos dies molt intensos, precedits de molts mesos
de preparatius, que han marcat un abans i un després en la trajectòria de la
Taula del Tercer Sector.
El 2011 també ha estat un any marcat per la continuïtat de les
dificultats. Moltes entitats socials han hagut de donar resposta a més i noves
necessitats, i no sempre han tingut els recursos necessaris per afrontar-ho.
Però el més rellevant és que en el 2011 el Tercer Sector Social hem
passat de ser un actor emergent a un actor referent en les polítiques socials
del nostre país. Ho demostra el conjunt de les activitats realitzades i,
molt especialment, la quantitat i la importància dels espais en els quals
hem participat: al Parlament, als congressos dels partits, o als òrgans de
participació de la Generalitat i de les Administracions locals. També la
nostra constant presència als mitjans de comunicació.
Des de la pluralitat i la diversitat que configuren el nostre sector, la
Taula del Tercer Sector ha esdevingut un referent per preservar la cohesió
social. I necessitem continuar construint-lo i consolidant-lo per enfortir
així els drets socials i el benestar de les persones. Aquest any hem avançat.
Però la nostra és una feina que continua dia a dia, i que es fonamenta en el
compromís de tots els ciutadans i ciutadanes.

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

El Tercer Sector Social treballa pels
drets, la igualtat i la qualitat de vida
de les persones.

Què és el Tercer Sector Social?

El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats privades sense afany de lucre 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
mercantil (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.
Des de 2009 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i
l’Observatori del Tercer Sector elaboren i editen un Anuari del sector a Catalunya amb
l’objectiu de mostrar la realitat i l’evolució del conjunt d’entitats que el composen, i
proporcionar una eina útil per a l’anàlisi i la millora del sector.

2. El Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social s’identifica
amb els principis de llibertat, igualtat
i cohesió social.

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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Un sector emergent

2. El Tercer Sector Social

Sector Social de Catalunya

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:

El Tercer Sector Social de Catalunya
està format per més de 7.500
entitats socials.

Entitats segons forma jurídica
2003

3. La Taula d’entitats del Tercer

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

L’Assemblea General de la Taula és el
seu màxim òrgan de govern. Des de
desembre de 2011 les seves reunions
tenen lloc a la nova seu del carrer
Rocafort 242 bis de Barcelona.

Què és la Taula?

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització formada
per 31 agrupacions i federacions que representen en conjunt a prop de 4.000 entitats
socials no lucratives: associacions, fundacions, cooperatives i empreses d’inserció.
La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies,
que són les principals organitzacions representatives 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,
persones amb problemes de salut mental, etc.
La Taula del Tercer Sector dóna visibilitat a les tasques que realitzen les entitats
socials del país en defensa de les persones amb vulnerabilitat social, promou una
societat més solidària i amb més justícia i equitat, i contribueix a estendre el
benestar als col·lectius socials més desfavorits. A més, representa el sector davant les
administracions públiques i la societat en general.

2009
General i altres 10%

76%

Addicions 2%
64%

26% Persones amb 		
discapacitat

Dones 6%
Quart món 7%

Salut 8%

17% 18%

Associació
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Fundació

13%
3% 5%

4%

Coop.
d’iniciativa
social

Altres

Persones immigrades 9%

20% Infància
i joventut

Gent gran 12%
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3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector treballa per
vertebrar i enfortir el propi sector,
consolidant les entitats i obtenint el
reconeixement de la seva acció.

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.

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

La millora del model de finançament
de les entitats socials catalanes és un
dels objectius estratègics de la Taula
del Tercer Sector.

Pla Estratègic 2010-2012

L’Assemblea General de la Taula del Tercer Sector del 17 de desembre de 2009
va aprovar les cinc línies estratègiques següents per al període 2010-2012:
1. Impuls i defensa dels drets socials
2. Reconeixement del Tercer Sector Social
3. Enfortiment i millora de les entitats del sector
4. Participació i compromís de les entitats sòcies
5. Millora de les capacitats de la Taula
Aquestes línies estratègiques s’han concretat posteriorment en un conjunt de
prioritats i de plans d’actuació per a cada exercici. Així, l’Assemblea General del 15 de
desembre de 2011 va aprovar les següents quatre actuacions prioritàries per a l’any 2012:
1. Defensar els drets socials, l’equitat, la justícia social, i el ple desenvolupament de
l’Estat del benestar, i consolidar-nos com una de les principals veus públiques de
referència a Catalunya en aquests temes.
2. Incidir davant dels governs locals, de Catalunya i d’Espanya, en relació a:
a. El manteniment de la inversió en polítiques socials i el desplegament de les lleis
socials aprovades, per mitjà de mesures com la reforma del sistema impositiu,
la lluita contra el frau fiscal o la reforma de la legislació sobre mecenatge.
b. La millora dels instruments de finançament de les entitats socials i l’impuls de
les clàusules socials en la contractació pública.
c. El reconeixement de la importància de la interlocució amb el sector.
d. L’inici de l’elaboració del Pacte Nacional contra la Pobresa.
3. Impulsar mesures i instruments que ajudin les entitats a afrontar les
conseqüències de la crisi, i a construir un nou model de finançament i de cooperació
amb les Administracions.
4. Renovar la Junta Directiva, avançar en la cohesió i la participació interna, i
participar activament en el procés d’estructuració del Tercer Sector Social d’Espanya.
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3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Junta Directiva de la Taula es reuneix
a principis de curs fora de Barcelona
per treballar i planificar diversos temes
estratègics.

Junta Directiva

La Junta Directiva ha estat formada fins al juliol de 2012 pels membres següents:
Presidenta:
Vicepresident:
Vicepresident:
Vicepresidenta:
Vicepresidenta:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Àngels Guiteras (FCD)
Francesc Pérez (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 (Sant Joan de Déu)

Les vicepresidències s’encarreguen de fer el seguiment de temes específics: en
Francesc Pérez 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 en
Rafael Ruiz de Gauna del Pla de Suport al Tercer Sector Social.

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

El Consell Assessor enriqueix la reflexió
estratègica de la Taula amb visions
i propostes procedents d’altres àmbits
de la societat civil catalana.

Consell Assessor

Des de l’11 de gener de 2011 la Taula del Tercer Sector compta amb un Consell Assessor
format per 26 experts de diverses disciplines i procedències:
Carles Barba Vicepresident de la Fundació
Catalana de l’Esplai i President de la Taula 2007-2009

Antoni Mustera Economista, Soci de l’Àrea
Tributària d’Addvante Economistes & Advocats

Víctor Bayarri Director de la Consultora Social
Alter Civites

Josep Maria Pacual Director de la Consultora
Estratègies de Qualitat Urbana- EQU

Núria Carrera Cap de Gabinet de Creu Roja
Catalunya i Presidenta del Col·legi Oficial de
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials
de Catalunya

Milagros Pérez Oliva Periodista

Ignasi Carreras Director de l’Institut d’Innovació
Social d’ESADE i Director General d’Intermón-Oxfam
1988-2005
Francesc Escribano Director de Televisió
de Catalunya 2004-2008
Jaume Funes Psicòleg i educador, adjunt del Síndic
de Greuges per a la defensa dels Drets dels Infants
2004-2006
Carme Gómez Professora de Psicologia a la UAB
i Directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà
Oriol Homs Director de la Fundació CIREM
Joan Majó Ministre d’Indústria 1982-1986 i Alcalde
de Mataró 1979-1983
Pilar Malla Síndica de Barcelona 2004-2009
i Directora de Càritas Barcelona 1993-1998
Maite Montagut Professora de Sociologia a la UB
Isabel Montraveta Directora de Programes
Socials de la Fundació La Caixa 1991-1996
Júlia Montserrat Professora de polítiques socials
a la Universitat de Girona
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Jordi Porta President del Centre UNESCO de
Catalunya i President d’Òmnium Cultural 2002-2009
Joan Recasens Professor de Dret Administratiu
a la UB i Assessor del Gabinet de la Presidència del
Govern de l’Estat 1987-1993
Joaquim Sabater President de la Taula 2003-2004
i Secretari General de Càritas Barcelona 1999-2005
Joan Subirats Catedràtic de Ciència Política a la
UAB i Director de l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la UAB fins 2009
Rosa Suñol Directora de la Càtedra d’investigació
en qualitat de la Facultat de Medicina de la UAB
Núria Terribas Directora de l’Institut Borja
de Bioètica
Ricard Valls Director de Zohar consultoria
i President d’”Entropía. Soluciones para ONG”
Pau Vidal Fundador i Coordinador de l’Observatori
del Tercer Sector
Maria Assumpció Vilà Síndica de Barcelona
i Presidenta de la Taula 2004-2007
Eulàlia Vintró Tinent d’alcalde de Benestar Social
i Educació de l’Ajuntament de Barcelona 1983-1989
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3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

Les principals actuacions de la Taula
es debaten i s’impulsen des dels Grups
de Treball formats per representants
de les entitats sòcies. El Grup d’inclusió
i pobresa és un dels 7 Grups de Treball
de la Taula.

Equip tècnic i grups de treball

L’equip tècnic de la Taula del Tercer Sector està format actualment per:
Direcció General: 		
Àrea d’Organització:
Àrea d’Acció Social:
Àrea de Comunicació:
Àrea de Projecció:
Secretaria: 		

Toni Codina
Anna Albareda
Lluís Toledano
Rai Barba
Judith Calabria
Esther Peña

Les principals actuacions es debaten i s’impulsen per mitjà de Grups de Treball
formats per representants de les entitats sòcies. Actualment funcionen els següents:
Inclusió social i Pobresa: Seguiment de les polítiques d’inclusió social i de lluita
contra la pobresa, en el marc de la nostra participació a EAPN.
Promoció de l’autonomia: Seguiment del desplegament de la Llei de Promoció
de l’Autonomia Personal i d’Atenció a la Dependència.
Immigració: Anàlisi de les polítiques públiques en matèria d’immigració i impuls
de la col·laboració entre les entitats que treballen en aquest àmbit.
Innovació i Qualitat: Impuls dels compromisos de la Carta de Qualitat, que les
entitats sòcies van signar públicament l’any 2007.

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

La PINCAT es va presentar públicament
el 30 de novembre de 2011 a La Pedrera
de Barcelona.

Plataforma d’Infància
de Catalunya

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) es crea el febrer de 2011 com una
iniciativa del propi sector per fer visible la realitat de la infància al nostre país.
Està formada per 17 de les organitzacions membres de la Taula del Tercer Sector,
que agrupen a més de 900 entitats que treballen per a la infància i l’adolescència.
Els diferents projectes i serveis d’aquestes entitats sumen en conjunt 750.0000
places per atendre els infants i adolescents, amb 15.510 professionals i 12.300
voluntaris. Els àmbits d’intervenció d’aquest conjunt d’entitats són els següents:
salut i sociosanitari; lleure; acció social; educació i formació; i atenció a les famílies
La PINCAT pretén impulsar els drets de la infància a Catalunya, especialment per
a aquella amb menys oportunitats i més vulnerabilitat; vetllar perquè en totes les
polítiques públiques es tingui present la perspectiva de la infància; generar xarxa
i impulsar el treball transversal entre les organitzacions; sensibilitzar la societat
i els poders públics respecte la infància i els seus drets; i propiciar polítiques en favor
de la participació activa de la infància. Per a l’any 2012, les seves línies d’actuació
són les següents:
• Elaboració conjunta d’un Pacte per a la Infància.
• Vetllar pel màxim desplegament de la Llei de Drets i Oportunitats.
de la infància i l’adolescència.
• Promoure la creació d’un Comissió Parlamentària per a la Infància.
• Articular el sector que treballa per la infància i la defensa dels seus drets.

Prestació de serveis: Defensa del valor afegit del Tercer Sector mitjançant la
introducció de clàusules socials en la contractació pública.
Finançament: Millora i desenvolupament dels instruments de finançament públics
i privats de les entitats del sector.
Formació i inserció socio-laboral: Interlocució amb les institucions en l’àmbit de la
formació i l’ocupació dels col·lectius amb més dificultat d’accés al mercat de treball.
14
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3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Taula disposa de 9 vocalies
al Consell General de Serveis Socials
de la Generalitat de Catalunya

Participació en institucions

La Taula del Tercer Sector interactua permanentment amb altres organitzacions
socials. Actualment forma part o està present en els òrgans directius de les següents:
• Acord Ciutadà per a un Barcelona Inclusiva
• Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
• Associació FIARE-Catalunya
• Charter per la diversitat de Catalunya
• Consell Català del Moviment Europeu
• European Anti Poverty Network (EAPN) d’Espanya
La Taula també col·labora amb les institucions públiques catalanes per mitjà
de la participació en diversos òrgans consultius i de participació:
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
• Consell d’Associacionisme i Voluntariat
• Taula de Ciutadania i Immigració
• Observatori Català de la Família
• Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió
de les Barreres Arquitectòniques
• Comissió de seguiment del Pacte Nacional per l’Habitatge
• Comissió d’aspectes socials de la Junta Consultiva de Contractació
Diputació de Barcelona
• Consell de Participació de Benestar Social
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Ajuntament de Barcelona
• Consell de Ciutat
• Consell Econòmic i Social
• Consell Municipal de Benestar Social
• Comissió mixta de compra responsable

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

La Taula participa en iniciatives
conjuntes amb altres agents socials.
La jornada ‘De Caixes a Bancs. La fi
del compromís amb la societat?’ va
tenir lloc el 21 de gener de 2011 i fou
organitzada conjuntament amb
sindicats i altres organitzacions
de la societat civil catalana.

Acords de col·laboració

En l’àmbit del Tercer Sector, la Taula participa en un espai de coordinació del conjunt
del tercer sector català, del qual també en formen part les plataformes de referència
dels àmbits cultural, mediambiental, joventut, i de cooperació, pau i drets humans.
S’hi analitzen i coordinen actuacions conjuntes en temes d’interès comú per al sector
no lucratiu del país.
En l’àmbit de la defensa dels drets socials, la Taula participa en iniciatives
conjuntes amb altres agents socials. Així, per exemple, en temes d’habitatge actua
en coordinació amb UGT, CCOO, CONFAVC, CNJC, DESC i Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca, i juntament amb aquestes organitzacions forma part del grup promotor
de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per reformar la legislació hipotecària
espanyola. La Taula també ha format part amb altres agents socials d’una Plataforma
per a la Defensa de les Caixes. I ha participat en la plataforma ‘Ni un pas enrere’,
en defensa dels pressupostos públics en polítiques socials.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya també manté convenis
de col·laboració estables amb diferents institucions públiques i privades:
• Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona
• Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social de Catalunya
• Observatori del Tercer Sector
• Tercer Sector Social Illes Balears
• Plataforma de ONG de Acción Social
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3. La Taula d’entitats del Tercer

Entitats membres

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.
Càritas Catalunya agrupa 10 Càritas
diocesanes, les quals compten 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: ONCE, COCEMFE
CATALUNYA, ECOM, FEPCCAT.
FESOCA, ACAPPS, FECAFAMM,
DINCAT i Down Catalunya. En conjunt agrupa prop de 700 entitats socials catalanes que actuen en el camp
de la discapacitat, 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

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, 141
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

Coordinadora de Comunitats
Terapèutiques i Pisos de
Reinserció per a Drogodependents
de Catalunya
La Coordinadora de Comunitats
Terapèutiques i Pisos de Reinserció
de Catalunya neix l’any 2001 com
a grup de treball, i es formalitza
legalment com a associació 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.

Escoltes Catalans - Fundació
Catalana d’Escoltisme Laic
Josep Carol
Escoltes Catalans és l’associació laica
de l’escoltisme català que aplega
4.000 infants i joves en més de 40
agrupaments d’arreu del país. 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.
pp
www.escoltes.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 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 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.fafac.info

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

Discapacitat Intel·lectual
Catalunya - DINCAT
Dincat agrupa més de 300 entitats
sense ànim de lucre que donen
servei a les persones discapacitades
i defensen els seus drets. Aquestes
entitats atenen 30.400 persones des
de 630 centres, on hi treballen 5.000
professionals. Dincat vetlla per la
defensa, l’exercici ple dels drets, i la
qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual i de les
seves famílies.
pp
www.dincat.cat

Empresa Social – Cooperatives
d’atenció a les persones
Empresa Social és la sectorial de
cooperatives d’atenció a les persones
de la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya. Està formada
per més de 70 cooperatives no
lucratives i treball a l’interior de la
Federació per avançar en el desenvolupament d’un model propi de gestió
dels serveis d’atenció a les persones.
La Federació agrupa les cooperatives de treball 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.
pp
www.cooperativestreball.coop

Entitats Catalanes d’Acció 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 80
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 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 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 Catalana
de Donants de Sang
La Federació Catalana de Donants de
Sang pretén divulgar, fomentar i orientar el comportament de la societat
per assolir una conscienciació ètica
i responsable de la donació de sang i
plasma a Catalunya. Agrupa més de
30 associacions de donants de sang
presents a tot el territori català.
pp
www.donantsdesang.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 prop de 300
organitzacions catalanes contra
l’exclusió i pel creixement de les
comunitats i els individus.
pp
www.voluntaris.cat
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3. La Taula d’entitats del Tercer

Entitats membres

Sector Social de Catalunya

Federació Catalana de Llars
de Salut Mental
La Federació Catalana de Llars de
Salut Mental agrupa 8 organitzacions que gestionen llars residència
i llars assistides per a la tutela i la
integració social de malalts mentals,
i d’altres dispositius i metodologies
amb un model comunitari semblant,
amb l’objectiu de millorar l’atenció a
les persones amb transtorn mental
sever, a les que aquestes entitats
donen suport.

Federació Catalana de la Unió
Democràtica de Pensionistes
La UDP és una organització que
defensa els drets de les persones pensonistes i de la gent gran en general,
i promou la millora del seu benestar.
La Federació Catalana fou creada
l’any 2008 i agrupa 12 associacions
territorials, les quals compten amb
més de 50.000 persones jubilades i
pensionistes afiliades.
pp
www.udpfc.org

Federació d’Entitats amb
Projectes i Pisos Assistits - FEPA
La Federació d’Entitats amb
Projectes i 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 45 entitats de
tot l’estat espanyol, 30 de les quals
de Catalunya.
pp
www.fepa18.org

Federació d’Entitats d’Atenció
i d’Educació a la Infància
i l’Adolescència - FEDAIA
La Federació d’Entitats d’Atenció i
d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) és una federació sense
ànim de lucre nascuda l’any 1994 que
agrupa i representa 74 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

Fòrum de Salut Mental
El Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a
Catalunya és una associació sense
afany de lucre, d’entitats d’iniciativa
cívica proveïdores de serveis d’assistència pública en salut mental, concertades amb els diferents àmbits de
l’administració catalana que donen
resposta a l’atenció a la salut mental,
tant a nivell sanitari com social i
laboral. Fundada l’any 1994, en l’actualitat té 20 entitats adherides amb
un total de 200 serveis concertats
i diversos programes assistencials,
docents i de recerca distribuïts per
tot Catalunya.
pp
www.forumsalutmental.com

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 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.
pp
www.esplai.org

Fundació Pere Tarrés –
Coordinació Catalana de Colònies,
Casals i Centres d’Esplai
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 seva tasca està avalada per 50
anys d’experiència, i pels més de
335.000 beneficiaris i beneficiàries
que cada any participen als diferents
projectes i serveis. La Fundació
agrupa la Coordinació Catalana de
Colònies, Casals i Centres d’Esplai,
amb prop de 200 serveis i centres
d’esplai adherits.
pp
www.peretarres.org

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 60 entitats
federades mitjançant serveis i activitats assistencials i la promoció dels
Centres Assistencials.
pp
www.feate.org

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 l’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

Federació d’Organitzacions
Catalanes de Gent Gran, Dones
i Família – FOCAGG
La Federació d’ Organitzacions
Catalanes de Gent Gran, Dones i
Família (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

Federació Catalana de Paràlisi
Cerebral i etiologies similars
- FEPCCAT
La Federació Catalana de Paràlisi
Cerebral i etiologies similars
(FEPCCAT) es constitueix l’any 2000
amb la intenció d’aglutinar les
entitats catalanes que tenen com a
objecte la defensa dels drets i interessos de les persones amb paràlisi cerebral o etiologies similars, l’assistència,
la promoció de la seva autonomia,
la inclusió social i laboral i en definitiva, la millora de la seva qualitat
de vida. La FEPCCAT forma part de la
Confederació estatal ASPACE.
pp
www.fepccat.org

Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya – Fundació Josep Sans
Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya 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 143 agrupaments en tot
el territori de Catalunya. La Fundació
Josep Sans 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

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
l’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

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 la seva
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
www.voraviu.org
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Fundació Sant Joan de Déu
L’Orde Hospitalari Sant Joan de
Déu és una institució religiosa que
agrupa a Catalunya un important
grup de centres i de serveis que
actuen en l’àmbit socio-sanitari:
Sant Joan de Déu-Serveis Socials;
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; i Fundació
Sant Joan de Déu.
pp
www.ohsjd.es
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4. Més i millors polítiques socials

Impuls dels drets socials

Activitats 2011 >
El 2011 ens va deixar una intensa activitat de la Taula del Tercer Sector
en tots els àmbits, tant en la millora i consolidació de les polítiques
socials com en el reconeixement de les entitats socials. Un any que va
demostrar el creixement continuat del sector i la importància que hem
anat adquirint com a interlocutors davant dels poders públics i dels
diversos agents socials. Els capítols següents recullen les principals
activitats portades a terme per la institució en el darrer any.
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Amb motiu de les eleccions
municipals del 22 de maig, la Taula
va presentar 42 propostes adreçades
als partits catalans en un acte públic
a la Biblioteca Font de la Mina de
Sant Adrià del Besòs davant d’una
quinzena de candidats i candidates.

En el 2011 la Taula va donar seguiment als processos legislatius al Parlament català i
al Congrés espanyol relacionats amb les polítiques de benestar i la defensa dels drets
socials. Destaquem les aportacions i les compareixences al Parlament en relació
a les ‘lleis Òmnibus’, la Renda Mínima d’Inserció o al reglament d’estrangeria en
l’àmbit estatal. La Taula també va presentar al Congrés dels Diputats una Iniciativa
Legislativa Popular per canviar la legislació hipotecària, juntament amb CCOO, UGT,
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la Confederació d’Associacions de Veïns de
Catalunya (CONFAVC) i l’Observatori DESC.
En relació a la Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les
persones en situació de dependència, la Taula va elaborar i presentar un document
de valoració del procés d’aplicació de la llei, que incloïa 40 propostes adreçades al
Govern català.
En l’àmbit de la infància, la PINCAT va demanar l’impuls d’un Pacte per la
Infància en aquesta legislatura i la creació d’un comissió al Parlament català.
En l’àmbit sociosanitari, la Taula va elaborar un diagnòstic sobre les disfuncions
en la coordinació entre els àmbits social i de salut en les persones sense sostre,
drogodependents i amb problemes de salut mental, que incloïa també un conjunt
de propostes adreçades als departaments de Benestar i de Salut de la Generalitat.
Finalment, amb motiu de les eleccions municipals i de les eleccions generals
la Taula va elaborar, editar i presentar als partits polítics les seves propostes. Les
demandes per a les eleccions municipals del 22 de maig foren debatudes amb
candidats dels partits en un acte celebrat a la Biblioteca de La Mina el 3 de maig.
I pel que fa a les eleccions generals del 20 de novembre, tots els caps de llista per
Barcelona van visitar la seu de la Taula per conèixer les nostres propostes: J.A.Duran
i Lleida (CiU), Carme Chacón (PSC), J.Fernandez Díaz (PP), Alfred Bosch (ERC) i
Joan Coscubiela (ICV). Posteriorment vam analitzar els programes electorals per
comprovar en quina mesura els partits havien incorporat les nostres peticions.
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4. Més i millors polítiques socials

La Taula va comparèixer en tres ocasions
al Parlament de Catalunya durant el
2011, i va analitzar i proposar millores als
pressupostos de la Generalitat.
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Defensa dels
pressupostos públics

La Taula del Tercer Sector va analitzar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya
pel 2011, va reunir-se amb els grups parlamentaris i va presentar-los un document
de propostes i esmenes, que feien referència a fins a 6 departaments diferents del
Govern en temes com els ajuts per infants a càrrec, la dependència moderada, els
ajuts a les persones amb discapacitat, la renda mínima d’inserció, els ajuts de lloguer
o les beques de menjador. Aquestes propostes van rebre el suport de la Plataforma
‘Ni un pas enrere’, formada per una trentena d’organitzacions i agents socials.
A finals d’any la Taula també va iniciar l’anàlisi del projecte de pressupostos
2012 de l’Ajuntament de Barcelona, es va reunir amb els diversos grups municipals
per compartir dades i valoracions, i va aportar el seu punt de vista per mitjà dels
diversos òrgans de participació dels quals forma part.
En paral·lel durant el 2011 la Taula va fer un seguiment dels pagaments de les
Administracions Públiques a les entitats socials. Va comprovar i quantificar en quins
casos les administracions paguen més tard i quin cost financer suporten les entitats
socials fruit dels retards d’aquests pagaments. A tall d’exemple, la pressió mediàtica
i política de la Taula va permetre que el Departament de Benestar Social i Família fes
marxa enrere en l’anunci d’ajornar els pagaments de setembre i d’octubre als centres
concertats per a persones grans, discapacitades, drogodependents i amb problemes
de salut mental.

4. Més i millors polítiques socials

El president de la Generalitat, Artur
Mas va intervenir en l’acte institucional
en motiu del Dia Internacional
per a l’eradicació de la pobresa.

Lluita contra la pobresa

Per segon any consecutiu, la Taula del Tercer Sector va organitzar la campanya
de comunicació i sensibilització ‘Donem el millor de nosaltres’ amb motiu del Dia
Internacional per a l’eradicació de la pobresa, el 17 d’octubre. Amb aquesta campanya
es va voler reafirmar el compromís del Tercer Sector Social amb la lluita contra la
pobresa, sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania perquè se sumi a aquest combat
cabdal en l’actual context de crisi, mostrar el treball de les entitats socials que
atenen els col·lectius més vulnerables, i demanar al Govern català que prioritzi les
polítiques de cohesió i d’inclusió social. El mateix Dia Internacional per a l’eradicació
de la pobresa la Taula va organitzar un acte institucional a l’Orfeó Martinenc de
Barcelona en el qual hi van participar representants de totes les entitats sòcies de la
Taula. Hi van assistir el Molt Honorable Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de
Catalunya, l’Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, l’Hble. Sr. Josep Lluís Cleries,
conseller de Benestar Social i Família i el Hble. Sr. Francesc Xavier Mena, conseller
d’Empresa i Ocupació, entre altres personalitats.
Durant el 2011, la Taula del Tercer Sector va formar part del Grup de treball
contra la pobresa i per a la inclusió social del Departament de Benestar Social i
Família. Aquest grup, que es va constituir el 18 d’abril de 2011, tenia per objectiu
identificar i acordar un paquet de mesures urgents per combatre la pobresa i atendre
les persones més afectades per la crisi econòmica. El grup va presentar les seves
conclusions a finals d’any. D’altra banda, en el marc d’aquest mateix grup, el Govern
va presentar el mes de setembre la proposta de dur a terme en el 2012 una “Marató
per la pobresa” des de la televisió pública de Catalunya, a la qual la Taula va donar-hi
el seu suport.
Finalment, el setembre de 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar per
unanimitat instar el Govern a impulsar un Pacte Nacional per a la inclusió i
l’eradicació de la pobresa dins de l’actual legislatura. La Taula reclamava des de feia 3
anys l’impuls d’aquest Pacte, a fi d’enfortir el compromís de totes les institucions del
país en el combat per la cohesió social: Administracions, partits polítics, entitats del
Tercer Sector, sindicats, entitats financeres...
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5. Enfortiment del sector

La jornada ‘Avaluació de programes del
Tercer Sector Social: visió internacional
i perspectives a Catalunya’ va reunir
més de 300 persones al Caixafòrum de
Barcelona el 3 de novembre.

Jornades i seminaris

De Caixes a Bancs, la fi del compromís amb la societat?’
En aquesta jornada, celebrada el 21 de gener a la Facultat d’Economia i Empresa de
la Universitat de Barcelona, la Taula del Tercer Sector i el conjunt d’organitzacions
socials membres de la Plataforma en defensa de les Caixes d’Estalvi van demanar al
Govern català la preservació del model de les caixes d’estalvi i de la seva funció social.
‘Pobles i ciutats sense pobresa ni exclusions’
En aquest acte públic, realitzat a la Biblioteca Font de la Mina de Sant Adrià
del Besòs el 3 de maig, la Taula va presentar als principals partits que concorrien
a les eleccions municipals del 22 de maig un conjunt de 42 propostes.
‘V Jornada d’Innovació i Qualitat’
El 20 de setembre un centenar de professionals del Tercer Sector Social es van reunir
a l’Espai Jove La Fontana de Barcelona, convocats per la Taula, per debatre un pla
d’actuació per impulsar la cultura i la pràctica de la qualitat dins del sector.
‘Avaluació de programes del Tercer Sector Social:
visió internacional i perspectives a Catalunya’
Més de 300 persones van participar en aquesta jornada que es va celebrar a l’auditori
del Caixafòrum de Barcelona el 3 de novembre, organitzat conjuntament per la Taula,
Ivàlua i la Fundació La Caixa. L’esdeveniment va permetre reflexionar sobre com
mesurar el rendiment social i econòmic de l’activitat del Tercer Sector Social.

26

‘Tercer Sector i contractació pública’
Aquesta jornada es va celebrar l’1 de desembre a l’auditori del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat, amb l’objectiu de presentar als gestors
de les Administracions públiques el II volum de la publicació de la Taula ‘El valor
afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics’. Hi van participar 80
persones, que van poder conèixer models de clàusules generals i de clàusules
particulars per a sis tipus de serveis d’atenció a les persones.

5. Enfortiment del sector

2.217 persones van assistir al III Congrés
del Tercer Sector Social celebrat el 24
i 25 de març al Centre de Convencions
Internacional de Barcelona. A la clausura
hi van intervenir el conseller de Benestar
Social i Família, Josep Lluís Cleries i la
presidenta de la Taula, Àngels Guiteras.

III Congrés del Tercer 
Sector Social

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va organitzar el III Congrés
del Tercer Sector Social, els dies 24 i 25 de març de 2011, al Centre de Convencions
Internacional de Barcelona sota el lema ‘Sumem valors, construïm futur’. 2.217
persones van assistir al Congrés. El III Congrés del Tercer Sector Social va comptar
amb la intervenció de 224 ponents, hi va haver 8 col·loquis, 30 taules temàtiques i hi
foren presentades 66 experiències. També va comptar amb una mostra d’entitats,
amb 62 estands, que fou visitada per 355 estudiants de disciplines i carreres de
l’àmbit social.
El III Congrés va servir per donar visibilitat al sector i per proporcionar-li un
espai d’intercanvi, de coneixement, de projecció, de reflexió i de sensibilització. En
temps de crisi, es van reclamar més i millors polítiques socials públiques, i es va voler
transmetre a la societat els objectius i les aspiracions del Tercer Sector en favor d’una
Catalunya més inclusiva, participativa i cohesionada.
El Congrés va ser inaugurat pel Molt Hble. Sr. Artur Mas, president de la
Generalitat de Catalunya, i per la Sra. Àngels Guiteras, presidenta de la Taula; i va
ser conclòs per l’Hble. Sr. Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família.
El III Congrés del Tercer Sector Social es va clausurar amb la lectura d’un Manifest
que recollia les sis demandes següents adreçades al conjunt de la societat catalana:
mantenir la inversió econòmica en polítiques socials, desplegar i aplicar les noves
lleis socials aprovades, impulsar polítiques ambicioses de lluita contra la pobresa,
millorar els instruments de col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, dotar
d’un marc legal i financer les entitats del Tercer Sector i reconèixer el Tercer Sector
com un agent social.
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5. Enfortiment del sector

La publicació ‘El valor afegit del Tercer
Sector en la prestació de serveis públics.
Volum II’ es va presentar l’1 de desembre
a l’auditori del Departament d’Economia.
La jornada va ser inaugurada per Teresa
M. Pitarch, directora de l’Oficina de
Supervisió i Avaluació de la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya i la
presidenta de la Taula, Àngels Guiteras.

Estudis i publicacions

‘Anuari 2011 del Tercer Sector Social de Catalunya’
Aquesta publicació, presentada durant el III Congrés, presenta els principals reptes
de les organitzacions socials catalanes en el moment present. Es tracta d’un projecte
conjunt dut a terme per la Taula i per l’Observatori del Tercer Sector.
‘El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics. Volum II’
Recull models de clàusules generals i de clàusules particulars amb objectius socials,
dels 6 serveis següents: Serveis d’atenció domiciliària municipal (SAD), serveis de
suport als serveis socials bàsics municipals, gestió de centres residencials d’acció
educativa (CRAE), gestió de residències assistides i centres de dia per a gent gran,
serveis d’inserció laboral, i gestió de centres residencials per a persones amb
discapacitat física.
’12 propostes per millorar la gestió de les subvencions públiques’
Es tracta d’un document treballat pel grup de finançament de la Taula al llarg
del 2011, a partir d’un estudi que la Taula va encarregar a la Fundació Francesc Ferrer
i Guàrdia en el marc del projecte 3CREIX.CAT. Mostra l’heterogeneïtat de criteri
de les Administracions a l’hora d’aplicar la Llei de Subvencions i planteja propostes
per millorar, homogeneïtzar i simplificar els procediments.
‘Informe sobre l’establiment d’un nou sistema de concertació’
Formula algunes propostes, a la llum de la normativa sobre serveis socials
i d’experiències comparades, que permetin trobar un espai propi per a les entitats
del Tercer Sector diferenciat del de la resta d’entitats privades en la cooperació
amb l’Administració en la prestació de serveis d’atenció a les persones. L’informe
mostra les possibilitats de desplegament d’aquest nou model de concertació, en una
línia semblant als concerts educatius i al camí pioner que ja ha obert el País Basc.
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5. Enfortiment del sector

La directora de TV3 i els directors
dels diaris ARA i El Periódico, van
ser els convidats dels ‘Esmorzars de
comunicació’ celebrats durant el 2011.

Eines, recursos i serveis

En el 2011 la Taula va seguir treballant per avançar en l’enfortiment i la millora de
la comunicació amb les seves entitats membres i el conjunt del Tercer Sector Social
català. Quinzenalment va enviar puntualment la Circular Interna a tots els seus
associats, i mensualment el butlletí tercersector.cat. Aquest butlletí electrònic
el rebien 11.000 persones a final d’any, i des del mes de març també es publicà en
versió castellana a la vista de l’interès creixent per part d’entitats i persones de
fora de Catalunya.
Cada mes, amb el butlletí, la Taula va elaborar i divulgar un Dossier sobre temes
d’interès per al sector: l’aplicació de la llei de la dependència, la pobresa infantil, la
renda mínima d’inserció, la reforma del 0,7% de l’IRPF, les relacions amb les entitats
financeres, etc. La col.lecció de Dossiers està disponible al web, tant en versió
catalana com castellana.
Un altre servei és el Recull de Premsa, que recull diàriament les informacions
sobre Tercer Sector i polítiques socials aparegudes en els principals mitjans de
comunicació de Catalunya. A finals d’any 325 directius i directives del sector rebien
cada matí aquesta eina informativa de la Taula.
Finalment, en el 2011 la Taula va posar en marxa els Esmorzars de comunicació,
uns espais de trobada entre els responsables de comunicació de les entitats membres
i els directius dels principals mitjans de comunicació. Els tres convidats del 2011 van
ser: Carles Capdevila, director del diari Ara; Mònica Terribas, directora general de
Televisió de Catalunya; i Enric Hernández, director d’El Periódico de Catalunya.
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6. Reconeixement del sector

La Taula del Tercer Sector va duplicar en
el 2011 les seves aparicions en mitjans
de comunicació respecte l’any anterior.
El 17 d’octubre, Dia Internacional de
la pobresa, la presidenta de Càritas
Catalunya, Carme Borbonès i la
presidenta de la Taula, Àngels Guiteras
van intervenir al programa ‘Àgora’ de TV3.

Presència pública

La presència de la Taula als mitjans de comunicació va experimentar un increment
molt notori durant el 2011, amb més de 300 aparicions. Destaquen 173 aparicions
en premsa, 68 aparicions en programes i informatius de ràdio, i 38 aparicions
en televisió, entre d’altres. Durant el 2011 es van publicar 12 articles d’opinió als
principals diaris editats a Catalunya.
Entre les principals aparicions en mitjans de comunicació cal destacar les
entrevistes a ‘Els Matins’ a TV3, ‘Àgora’ de TV3, ‘8 al dia’ de 8tv, ‘El Matí de Catalunya
Ràdio’, ‘El Món a RAC1’, entre d’altres. La Taula del Tercer Sector ha aparegut en tots
els diaris i totes les ràdios amb més audiència de Catalunya.
Paral·lelament, la Taula del Tercer Sector s’ha convertit en un referent pel sector a
les xarxes socials, consolidant el seu usuari a Twitter amb més de 1.200 seguidors i més
1.600 amics a Facebook. També es va crear un nou perfil de Flickr on hi ha penjades
més de 350 fotos i es van seguir penjant vídeos al canal de You Tube de la Taula.
Durant el 2011 també es van aplicar diverses millores al web de la Taula del Tercer
sector, www.tercersector.cat, que durant tot l’any va rebre 36.800 visites. Durant tot
l’any es van publicar 113 noves notícies al web, i es van emetre 54 notes de premsa.

6. Reconeixement del sector

Els màxims representants de la Taula
es van reunir amb el Molt Hble. Sr. Artur
Mas, president de la Generalitat de
Catalunya, l’11 de maig de 2011.

Relacions institucionals

L’any 2011 la Taula va aconseguir avenços en el reconeixement com un agent social
de primer ordre. En els principals actes organitzats per la Taula la participació
institucional va ser al més alt nivell. Per exemple, el Molt Honorable. Sr. Artur Mas,
president de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el III Congrés del Tercer Sector
Social juntament amb l’Excm. Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona i l’Excm. Sr. Antoni
Fogué, president de la Diputació de Barcelona.
D’altra banda, la presidenta de la Taula, Àngels Guiteras va ser convidada
a participar i intervenir en actes organitzats per la Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, partits polítics, sindicats o
col·legis professionals. En total, durant el 2011 la Taula ha participat en més de 50
actes públics d’institucions, entitats i altres agents socials.
Durant el 2011, la Taula s’ha reunit amb el president de la Generalitat i amb
3 consellers i altres alts càrrecs dels Departaments de Presidència, Economia i
Coneixement, Empresa i Ocupació, Benestar i Família i Ensenyament. Alhora, també
s’ha reunit amb l’alcalde de Barcelona i amb representants de tots els partits polítics
amb representació al Parlament de Catalunya. La Taula també ha comparegut al
Parlament de Catalunya en tres ocasions: en relació a la Llei Òmnibus, la Renda
Mínima d’Inserció i la situació de l’habitatge.
Per primera vegada la Taula del Tercer Sector ha entrat a formar part de:
• Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per l’Habitatge.
• Consell Econòmic i Social de Barcelona.
• Permanent del Consell de Ciutat sobre pressupostos i PAM
de l’Ajuntament de Barcelona.
• Taula Barcelona Creixement.
• Comissió mixta per evitar desnonaments de l’Ajuntament de Barcelona.
• Comissió de clàusules socials de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa.
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6. Reconeixement del sector

El 30 de març la Taula del Tercer Sector
i EAPN-Espanya van participar junts a la
presentació al Congrés dels Diputats
de Madrid de la ILP hipotecària.
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Relacions amb Espanya i Europa

El febrer de 2011 la Taula va estar present a l’obertura oficial de l’Any Europeu
del Voluntariat que es va celebrar a Madrid.
La Taula també va seguir participant en els òrgans directius de la Xarxa
Espanyola de Lluita contra la Pobresa (EAPN-ES), i assistint a totes les seves jornades,
comissions i a l’Assemblea General que es va celebrar el novembre a Santiago de
Compostel·la. Una delegació de la Taula també va participar, el mes de setembre,
en la 7ª Trobada de Participació d’EAPN-ES que es va celebrar a Santander. D’altra
banda, EAPN es va implicar a fons en la Iniciativa Legislativa Popular per reformar la
legislació hipotecària promoguda des de Catalunya, col.laborant-hi econòmicament
i estenent l’acció a totes les xarxes autonòmiques de l’organització.
Paral·lelament la Taula va seguir de prop el procés d’estructuració d’un nova
Plataforma del Tercer Sector Social d’Espanya. No obstant, la Taula no va entrar
a formar-ne part perquè els seus promotors no van acceptar el nivell mínim de
representació que exigia la Taula, tant per a ella mateixa com per a les altres
plataformes autonòmiques del Tercer Sector Social que puguin anar sorgint en el futur.
A nivell europeu, la Taula va participar el mes de juny a l’Assemblea General
d’EAPN a Lisboa. Mentre que una delegació de la Taula va viatjar a Brussel·les el mes
de novembre per establir contactes amb altres Plataformes d’entitats socials europees.
Finalment, cal remarcar que en el III Congrés la participació de persones de fora
de Catalunya fou significativa: 16 ponents i 54 congressistes de la resta de l’Estat,
i 6 ponents i 3 congressistes de la resta d’Europa.

7. Informe econòmic

Informe econòmic

En el 2011 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va dur a terme
activitats per valor de 894.246 €. Presentem a continuació els estats financers, que
foren auditats per ViR Audit SLP. Una còpia completa de l’informe d’auditoria està
disponible a www.tercersector.cat

Balanç de situació (31/12/2011)
Actiu
Actiu no corrent
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini
Actius per impost diferit
Actiu corrent
Deutors
Inversions financeres a curt termini
Tresoreria
Total actiu

Passiu
106.827,45 €

Patrimoni net

19.288,18 €

Fons social

81.297,42 €

Resultat de l’exercici

3.000,00 €
3.241,85 €
242.942,02 €
133.970,19 €
8.521,29 €
100.450,54 €
349.769,47 €

Subvencions i donacions pluriennals
Passiu corrent
Deutes a curt termini
Proveïdors i creditors diversos
Remuneracions pendents de pagament
Deutes amb les administracions públiques
Total passiu

176.584,59 €
101.759,06 €
- 33.920,98 €
108.746,51 €
173.184,88 €
108.852,95 €
35.524,92 €
7.916,88 €
20.890,13 €
349.769,47 €

33

7. Informe econòmic

Compte de pèrdues i guanys 2011

Fonts d’ingressos 2011

Quotes d’entitats sòcies

78.089,35 €

Serveis i inscripcions a activitats

70.154,92 €

Subvencions públiques
Generalitat-Dep.Benestar Social i Família

548.692,78 €
275.000,00 €

Generalitat-Dep.d’Empresa i Ocupació

94.192,78 €

Generalitat-Dep. de Salut

7.500,00 €

Diputació de Barcelona

52.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

114.000,00 €

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat
Institucions i empreses
Altres
Total ingressos per activitats

6.000,00 €
139.700,00 €

Sous i salaris

-226.943,90

Serveis exteriors

-66.430,61
-571.264,15
-611.730,42

Tributs

40.466,27

Amortitzacions

-13.715,12

Altres resultats

911,15

Total despeses d’explotació

Generalitat-Dep. d’Empresa i Ocupació
Generalitat-Dep. de Salut
Diputació de Barcelona
Ajuntament Barcelona
Ministeri de Sanitat, Política Social
i Igualtat
Institucions i empreses
Altres

22.018,81 €

-293.374,51

Altres despeses d’explotació

Generalitat-Dep.Benestar
Social i Família

858.655,86 €

Despeses de personal
Càrregues socials

Quotes i activitats

-877.442,63

Distribució de la despesa 2011
Serveis Generals
Organització
Comunicació
Jornades
III Congrés
Anuari
Polítiques socials
Enfortiment del sector

Ingressos financers
Despeses financeres
Resultat financer
Resultat abans d’impostos

6,48
-15.140,69
-15.134,21
-33.920,98

Impost sobre beneficis

-

Resultat de l’exercici

-33.920,98
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T 93 310 57 07
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La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
és una institució nascuda l’any 2003 amb l’objectiu d’agrupar
i representar el conjunt de les entitats no lucratives d’iniciativa
social que actuen en la defensa dels drets socials i l’atenció a les
persones. Està formada per 31 federacions i organitzacions que
aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats socials catalanes.
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