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1. Carta del President

La Memòria 2015 que teniu a les mans és un breu resum de l’activitat que 

ha tingut la nostra institució durant l’últim exercici. Una activitat que hem 

seguit desenvolupant en un context de crisi econòmica encara ben evident, 

malgrat que alguns indicadors econòmics ens indiquen que la situació 

reverteix lentament. Però les entitats socials sabem que molta, massa, gent 

al nostre país en continua patint els seus efectes. 

Som una institució plural, que reflecteix la diversitat cultura i associativa 

del nostre país, conformada per 35 federacions on s’hi agrupen més de 3.000 

entitats socials que desenvolupen una tasca fonamental, imprescindible i 

insubstituïble en qualsevol societat que es consideri plenament democrà-

tica: la defensa dels drets de les persones més vulnerables.

El nostre treball busca, incansablement, el combat contra les desigualtats 

que genera un model polític i econòmic injust, i la millora del sistema de 

benestar al servei de tota la ciutadania. Aquesta és la nostra raó de ser, el 

que ha justificat la nostra vocació en el passat, i el nostre compromís irre-

nunciable per al futur. 

Perquè les entitats socials catalanes som, en primera instància, persones 

compromeses i preocupades per les persones que ens envolten i amb les 

que convivim. En especial, les que ho tenen més difícil. Perquè sabem que 

el nostre futur també depèn del seu futur. Perquè si volem créixer no hi ha 

millor forma que preocupar-nos de com fer una societat més justa social-

ment i, fent-ho, estarem indubtablement enfortint allò que representem.

Aquesta memòria també és una oportunitat per reconèixer la feina feta 

durant tots aquestes mesos pels milers de ciutadans, professionals, volun-

taris i col·laboradors que fan possible la tasca diària de les més de 3.000 

entitats socials que representem. Elles i ells són el Tercer Sector Social de 

Catalunya. Elles i ells ens empenyen a seguir lluitant per construir una socie-

tat més justa.

Oriol Illa i Garcia
President de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
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La missió del Tercer Sector Social és treballar pels 
drets, la igualtat i la qualitat de vida de les persones.

El Tercer Sector Social treballa per la inclu-
sió i la cohesió social, amb especial atenció 
als col·lectius més vulnerables.

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. Forma part, doncs, de l’ano-

menat “Tercer Sector”, un concepte que defineix les enti-

tats no governamentals i no lucratives, en contraposi-

ció al “Primer Sector” o sector públic (governamental i 

no lucratiu), i al “Segon Sector” o sector mercantil (no 

governamental i lucratiu).

La missió del Tercer Sector Social és treballar pels drets, 

la igualtat i la qualitat de vida de les persones, sense 

exclusions. Per això, construïm un espai públic de parti-

cipació, de responsabilitat i de compromís cívic, mitjan-

çant la iniciativa social.

En els darrers anys diversos estudis en l’àmbit inter-

nacional han posat de manifest la importància crei-

xent del Tercer Sector en el progrés econòmic, el des-

envolupament social i l’aprofundiment de la qualitat 

democràtica.

A Catalunya comptem amb un dens, ric i plural teixit 

d’entitats del Tercer Sector, que històricament ha contri-

buït d’un forma molt rellevant al desenvolupament i la 

millora de la nostra societat. I que ho segueix fent avui 

encara amb més força, gràcies –entre altres coses- a la 

seva creixent cohesió i vertebració en federacions, xar-

xes i institucions com la Taula del Tercer Sector Social.

Vídeo:  
‘El Tercer Sector 
Social. Una força 

emergent a 
Catalunya’
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El Tercer Sector Social està compromès  
a fons en la inclusió social de totes 

les persones, sigui quina sigui la seva 
procedència i condició.

Les entitats del Tercer Sector sensibilitzen i eduquen 
en valors de solidaritat i de compromís cívic. 

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 protago-
nista del seu projecte de vida i dret a escollir.

• La inclusió social de la persona, des de la solidari-
tat i l’equitat.

En relació a les organitzacions del sector, són els se- 

güents:

• 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 reali-
tats emergents, des d’un treball conjunt, democrà-
tic i en xarxa.

Tots aquests valors generen un capital social de pri-

mer 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 partici-

pació i de responsabilitat; i contribueixen -juntament 

amb els poders públics- al benestar, la qualitat de vida, 

la inclusió i la cohesió social.

Valors del Tercer Sector Social
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La Taula del Tercer Sector dóna 
visibilitat a les tasques que realit-
zen les entitats socials del país.

La Taula del Tercer Sector va néixer el 2003 per 
iniciativa de les seves entitats sòcies.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

és una organització formada per 35 federacions i orga-

nitzacions que representen en conjunt a més de 3.000 

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 organitza-

cions representatives del sector i que agrupen entitats 

que atenen els col·lectius més diversos: infància i famí-

lia, joves, persones immigrades, gent gran, discapaci-

tats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, per-

sones 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 equi-

tat, 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.

Què és la Taula?
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Els ingressos de les entitats van  
augmentar un 2,9%.

La Taula del Tercer Sector agrupa més de 3.000 

entitats socials catalanes per mitjà de les 

seves federacions membres. Totes aquestes 

entitats estan registrades al “Mapa d’enti-

tats socials de Catalunya” del web de la Taula 

(www.tercersector.cat), on compten amb una 

fitxa informativa a l’abast de qualsevol ciu-

tadà, i on s’hi pot observar la seva ubicació i 

la seva distribució territorial.

El nombre de persones ateses per 

aquestes 3.000 entitats va créixer un 

3,4% l’últim any, segons el Baròmetre 

del Tercer Sector Social que ela-

bora anualment la Taula. Si parlem 

dels ingressos, entre 2013 i 2014 els 

ingressos de les entitats van aug-

mentar un 2,9%, sobretot els d’ori-

gen públic. Pel què fa al suport 

social, el voluntariat va créixer un 

7% en aquell mateix període.

Més de 3.000 entitats socials

Barcelona
ciutat: 1.024

Àrea de
Barcelona:

865

Alt Pirineu 
i Aran: 36

Camp de
Tarragona: 205

Terres de
l’Ebre: 90

Girona: 323

Lleida: 226

Catalunya
Central: 238

Distribució territorial

El nombre de persones ateses per les entitats  
va créixer un 3,4% l’últim any.

Consulta les 3.000 
entitats al “Mapa 
d’entitats socials 
de Catalunya”
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35 federacions membres
Càritas Catalunya
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 equipa-
ments i serveis que veu més necessaris en cada moment. 
Càritas és un òrgan oficial de l’Església catòlica que tre-
balla per a la acció religiosa, caritativa i social, contra la 
desigualtat i l’exclusió social. És un pont de solidaritat 
entre les persones que tenen mitjans –materials, culturals, 
humans– i els qui en necessiten.

 ➔ www.caritascatalunya.cat

Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat – COCARMI
El Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat (COCARMI) és una associació catalana de la 
qual formen part: ONCE, COCEMFE CATALUNYA, ECOM, 
FEPCCAT, FESOCA, ACAPPS, Federació Salut Mental 
Catalunya , DINCAT, Down Catalunya i FECETC. En conjunt 
agrupa prop de 700 entitats socials catalanes que actuen 
en el camp de la discapacitat, amb la voluntat de partici-
par de ple en la vida social i política catalana per defensar 
els drets de les persones amb discapacitats, que represen-
ten gairebé un 9% de la població catalana.  

 ➔ 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, 123 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 pres-
tacions. També dóna suport a les seves entitats i les repre-
senta 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.

 ➔ www.ecom.cat

Cohàbitac
Cohàbitac és una federació de fundacions que treballen 
en el món de la promoció d’habitatges socials i de lloguer 
social. Al llarg dels anys aquestes fundacions han cons-
truït uns 10.000 habitatges a tot Catalunya i actualment 
n’administren uns 1.500 de lloguer. Algunes fundacions 
tenen concertats habitatges amb entitats que donen sos-
tre a persones/famílies en risc d’exclusió, o comparteixen 
habitatge.

Cooperatives d’iniciativa social
La Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya està formada per 
125 cooperatives no lucratives i treballa 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 de Cooperatives de Treball és una organització 
empresarial dedicada a la creació, el creixement i la pro-
moció de les més de 3.000 empreses cooperatives de tre-
ball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la nostra soci-
etat en base a principis democràtics. Les cooperatives 
promouen la participació de les persones membres, l’ocu-
pació estable, la innovació, l’arrelament al territori i el des-
envolupament local.

 ➔ www.cooperativestreball.coop

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 tre-
ball, i es formalitza legalment com a associació el gener 
del 2008. Actualment la formen 11 entitats que gestionen 
serveis professionals de Comunitat Terapèutica, Pisos de 
Reinserció i Centres de Dia per a drogodependents, per a 
la rehabilitació y reinserció de persones amb conductes 
adictives. Totes les entitats de la Coordinadora treballen 
en coordinació i col·laboració amb altres serveis i entitats 
de la XAD, xarxa pública de Catalunya.  

Creu Roja
La Creu Roja és un moviment internacional amb presència 
a més de 180 països. A Catalunya compta amb 112 delegaci-
ons, i hi actua des de 1863 com a organització humanitària 
i d’acció voluntària arrelada a la societat, que dóna respos-
tes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a 
les víctimes de desastres i emergències, a problemes soci-
als, de salut i mediambientals.  

 ➔ www.creuroja.org

Discapacitat Intel·lectual Catalunya - DINCAT
Dincat agrupa prop de 300 entitats sense ànim de lucre 
que donen servei a les persones amb discapacitat intel-
lectual i del desenvolupament. Des de les entitats s’atenen 
més 30.000 persones, on hi treballen al voltant de 5.000 
professionals. Dincat vetlla per la defensa, l’exercici ple 
dels drets, i la qualitat de vida de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual i del desenvolupament i les seves 
famílies.

 ➔ www.dincat.cat

10



11

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

Entitats Catalanes d’Acció Social - ECAS 
ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situ-
ació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les 
organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia fede-
ració per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per 
la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en 
la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa 
i igualitària. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicu-
lar-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les 
persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al ben-
estar de tota la població mitjançant la construcció d’una 
societat basada en el compromís i la corresponsabilitat. 
ECAS va néixer el juny de 2013 i actualment en formen part 
un centenar d’entitats. 

 ➔ www.acciosocial.org

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 42 agrupaments 
d’arreu del país. La Fundació Escolta Josep Carol és una 
entitat creada per Escoltes Catalans per promoure l’educa-
ció dels infants i joves en la ciutadania responsable i en els 
valors de l’escoltisme. 

 ➔ 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 544 associacions i casals de persones grans del nostre 
país. Impulsa activitats en favor de la promoció i integra-
ció de les persones grans a la nostra societat, promou les 
relacions entre les tres edats gestionant temes amb el mon 
juvenil i associatiu, donant suport a la vida activa de la gent 
gran, presta serveis diversos i formació als seus socis i cerca 
millores i solucions a problemes concrets mantenint una 
interlocució regular amb els diversos poders públics i els 
àmbits parlamentaris.

 ➔ 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 desi-
gualtats socials, la participació ciutadana en tots els seus 
àmbits i les relacions solidàries entre persones i col·lectius.

 ➔ 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 la federació que agrupa prop de 17 
Associacions de Familiars de malalts d’Alzheimer (AFA) de 
Catalunya. La FAFAC reballa a nivell local, recolzant les AFA dis-
perses pel territori per millorar la qualitat de vida de malalts i 
familiars, i, alhora, treballa a nivell global per resoldre els pro-
blemes que suposa la demència i lluitar per fer-la desaparèixer. 
Treballa també per sensibilitzar la societat, ajudar en investi-
gació 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.

 ➔ www.fafac.cat

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 15 
entitats membres. La Federació treballa principalment en 
quatre àrees: la divulgació i la prevenció, la recerca psicoso-
cial, el foment del voluntariat i els supervivents, per portar a 
terme la seva missió fundacional.

 ➔ www.juntscontraelcancer.cat

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 actuen 
en l’àmbit de les drogodependències en el camp de la pre-
venció, l’atenció i la inserció a Catalunya. Entre totes des-
pleguen un ampli ventall de serveis, projectes i programes 
d’atenció orientades a persones amb perfils diversos.

 ➔ 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 asso-
lir una conscienciació ètica i responsable de la donació altru-
ista de sang i plasma a Catalunya. Agrupa més de 35 associ-
acions de donants de sang presents a tot el territori català.

 ➔ www.donantsdesang.org

Federació Catalana de Voluntariat Social – FCVS
La FCVS treballa des del 1989 a tot el territori català per a la 
promoció del voluntariat social i el reconeixement de la seva 
importància com a xarxa transformadora, agent promotor de 
canvis socials i protagonista de l’acció entre els més desafavo-
rits. Agrupa prop de 300 entitats socials, amb seu a Catalunya, 
que treballen a nivell social i promouen el voluntariat en dife-
rents àmbits: addiccions, cooperació, discapacitats físiques, 
psíquiques i sensorials, dona, drets humans, infància i joven-
tut, persones grans, persones immigrades, persones privades 
de llibertat, pobresa i salut. És una xarxa oberta a totes les 
entitats i associacions d’àmbit social, voluntaris i voluntàries i 
a tothom que tingui interès pel món del voluntariat.

 ➔ www.voluntaris.cat
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Associació Catalana de Llars de Salut Mental
L’Associació Catalana de Llars de Salut Mental es consti-
tueix el desembre de 2008 com una federació d’entitats 
dedicades a la gestió de llars, que actualment atén un 
col·lectiu de 500 persones, aproximadament, amb tras-
torn mental sever. És una entitat de caràcter voluntari i 
sense ànim de lucre.

 ➔ www.acllsm.org 

Federació Catalana de la Unió Democràtica de 
Pensionistes
La FCUDP forma part de la Confederació UDP, organit-
zació estesa per tot l’estat espanyol, i diversos països 
d’Europa i Amèrica Llatina. La FCUDP és una organització 
que defensa els drets de les persones pensionistes i de la 
gent gran en general, i promou la millora del seu benes-
tar. 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.

 ➔ 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 represen-
tar, defensar i promocionar les entitats que atenen a 
joves tutelats, extutelats i/o en risc d’exclusió social a 
partir de 16 anys, en procés d’emancipació i autonomia, 
així com oferir recursos i serveis que donin resposta a les 
necessitats plantejades. Actualment aglutina 61 entitats 
de tot l’estat espanyol. 

 ➔ 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 
90 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.

 ➔ www.fedaia.org

Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat 
- FEATE 
FEATE és una federació que agrupa a entitats d’iniciativa 
social sense afany de lucre que presten serveis al sector 
de la gent gran, i defensa els interessos del seus associ-
ats. Té 58 entitats federades .

 ➔ www.feate.org

Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya 
– FEDELATINA
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya 
(FEDELATINA) engloba més de 65 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 reconèi-
xer plenament els interessos generals d’aquests col·lectius.

 ➔      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 38 entitats federades, 
així com fer arribar les inquietuds dels col·lectius representats 
a les administracions i a la societat en general.

 ➔ www.focagg.org

Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etiologies simi-
lars - FEPCCAT
La Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etiologies simi-
lars (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. Està formada per 30 entitats.

 ➔ www.fepccat.org

Federació Salut Mental Catalunya
La Federació Salut Mental Catalunya va néixer al 1996 per 
representar i acompanyar el moviment associatiu de perso-
nes i familiars que a Catalunya lluiten per millorar la salut 
mental. Estan al servei de les més de 60 entitats federades. 
Treballen per apoderar les persones, tot contribuint a pro-
moure la qualitat de vida, la defensa dels drets, la sensibilitza-
ció social, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, tant 
d’infants com d’adults.

 ➔ www.salutmental.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’ad-
ministració 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 22 entitats adherides amb més 
de 200 serveis concertats i diversos programes assistencials, 
docents i de recerca distribuïts per tot Catalunya.

 ➔ www.forumsalutmental.org
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Fundesplai – 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 resul-
tat i suma d’un conjunt d’entitats i projectes, amb més de 
trenta anys d’història, que han sumat esforços 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. Formada per més de 60 esplais 
i serveis.

 ➔ www.fundesplai.org

Fundació Pere Tarrés – Coordinació Catalana de 
Colònies, Casals i Centres d’Esplai
És una entitat no lucrativa d’acció social i educativa que va 
néixer 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, l’acció socioeducativa i la gestió en el Tercer Sector. 
La seva tasca està avalada per més 50 anys d’experiència, 
i pels més de 430.000 beneficiaris i beneficiàries que cada 
any participen als diferents projectes i serveis. La Fundació 
Pere Tarrés - Coordinació Catalana de Colònies, Casals i 
Centres d’Esplai federa i adhereix uns 230 centres d’esplai i 
centres socioeducatius.

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya – Fundació 
Josep Sans
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya és una entitat d’edu-
cació 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 150 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 mitjan-
çant el suport a moviments i institucions de joventut cata-
lanes que emprin el mètode escolta i guia.

 ➔ 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. Actualment, 
les entitats de l’MLP agrupen 180 associacions i projectes 
locals d’educació, cultura i transformació social. Les orga-
nitzacions associen un total de 20.000 membres i donen 
servei a més de 200.000 persones usuàries. Les entitats tre-
ballen per voluntat pròpia, per actuar coordinadament des 
de diferents perspectives de l’activisme social i cultural tot 
generant sinèrgies per ser més fortes i més lliures, i opti-
mitzar i compartir esforços, recursos, capital humà.

 ➔ www.mlp.cat

ONCE Catalunya
ONCE Catalunya treballa per a la consecució de l’au-
tonomia personal i la plena integració de les persones 
cegues o amb deficiències visuals greus. Els seus pro-
jectes treballen per a la inclusió educativa; formació i 
inserció laboral; rehabilitació integral; autonomia per-
sonal; accessibilitat universal; impuls de la I+D;promoció 
de fons bibliogràfics accessibles i de l’accés a la cultura; 
impuls de la pràctica de l’esport; millora de la percepció 
social de la ceguesa. Formada per 20 agències adminis-
tratives i delegacions.

 ➔ www.once.es

Orde Hospitalari Sant Joan de Déu
L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu és una institució 
religiosa que, sota el concepte d’Hospitalitat, té cura 
de l’acollida, de la promoció de la salut, de l’acompanya-
ment i del compromís en les realitats més vulnerables 
de la nostra societat. La seva tasca és visible a través de 
centres assistencials, hospitals, serveis socials i comu-
nitats de religiosos. Es tracta de centres plurals amb un 
compromís social compartit en molts casos amb altres 
institucions de caràcter públic, eclesial o privades amb 
les que existeix una afinitat en la motivació i una visió 
compartida.

 ➔ www.ohsjd.es

UNICEF – Comitè Catalunya
Entitat que representa a l’organisme de Nacions Unides 
dedicat a la promoció i protecció dels drets dels infants 
arreu del món i que, a Catalunya, treballa en la genera-
ció de coneixement i sensibilització sobre la infància 
i els seus drets, en la millora de les polítiques d’infàn-
cia estatals, autonòmiques i locals per tal que apliquin 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant, i en la captació 
de fons públics i privats per a programes de cooperació 
internacional i emergències adreçats a la supervivència i 
al desenvolupament de la infància.

 ➔ www.unicef.es/cat

Voraviu
Voraviu és una federació que coordina els esforços de 6 
organitzacions que treballen per a la integració social i 
laboral de les persones amb intel·ligència límit i millo-
rar 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.

 ➔ www.voraviu.org

3. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
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Edifici de Sant Eloi de BCN 
gestionat per Hàbitat3. Una 
experiència pionera per garantir 
el dret a l’habitatge a Catalunya.

La Taula treballa perquè les organitzacions  
del Tercer Sector Social siguin motors de  
transformació social.

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 admi-
nistracions públiques i el conjunt de la societat 
catalana.

La visió que inspira aquesta missió és el desig d’acon-

seguir 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.

Impulsar i defensar una Catalunya socialment avan-

çada, en la qual la igualtat, la qualitat de vida i els drets 

socials de totes les persones siguin reals i efectius, en 

el marc d’una democràcia avançada que reconegui, esti-

muli i enforteixi l’aportació del Tercer Sector al progrés 

social, i que promogui la participació, la responsabilitat 

i el compromís actiu de tota la ciutadania.

Per això dedica prioritàriament els seus esforços a la 

incidència política i a la interlocució amb les instituci-

ons, i també a la promoció de la millora contínua de les 

entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el reconei-

xement de la seva actuació, i l’enfortiment del discurs, 

les capacitats i l’impacte social del conjunt del sector.

Missió, visió i valors
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Un model polític i econòmic socialment més 
just és un dels objectius de la Taula.

Impulsa els valors, la visibilitat i el discurs públic de 
les entitats del Tercer Sector Social.

L’Assemblea General de la Taula del Tercer Sector del 17 de 

de desembre de 2015 va aprovar les sis línies estratègi-

ques següents per al període 2015-2018:

Un model polític i econòmic socialment més just
Defensarem les transformacions necessàries de l’actual 

model polític i econòmic perquè esdevingui socialment 

més just, equitatiu, solidari i cooperatiu, i perquè compti 

amb polítiques predistributives més eficaces per actuar 

sobre les causes estructurals, prevenir la reproducció de 

les desigualtats i garantir la igualtat d’oportunitats.

Un sistema de benestar més avançat
Proposarem l’enfortiment legal dels drets socials, i una 

major inversió en programes i serveis públics univer-

sals per augmentar l’eficàcia redistributiva del nostre 

sistema de benestar i la seva capacitat per garantir i fer 

efectius els drets de tots els ciutadans.

Un Tercer Sector Social més reconegut i influent
Impulsarem els valors, la visibilitat i el discurs públic del 

nostre sector per guanyar suport social, reconeixement 

institucional, capacitat d’incidència i un major reco-

neixement de la contribució de les entitats socials de 

Catalunya al progrés social, l’aprofundiment de la demo-

cràcia i la millora dels serveis públics.

Una cooperació més intensa i eficaç amb les 
Administracions Públiques
Promourem i defensarem una aliança més estreta i eficaç 

del Tercer Sector Social amb les Administracions Públiques, 

un model de governança en el qual el nostre sector hi adqui-

reixi un lloc més actiu i preeminent, i un sistema de coope-

ració per a la prestació de serveis públics més eficient.

Unes entitats i un sector més eficients i innovadors
Defensarem un marc legal, laboral, jurídic i de finança-

ment que faciliti i enforteixi l’activitat de les entitats del 

Tercer Sector Social, i impulsarem la millora contínua de 

les entitats i l’eficiència i la innovació del sector en àmbits 

estratègics per donar un millor servei a la societat.

Una institució capaç d’assumir els nous reptes
Impulsarem l’enfortiment de les capacitats de la Taula, 

una millor articulació amb les altres institucions del sec-

tor i l’aprofundiment de la participació interna, a fi que 

pugui assumir les línies estratègiques de la institució i els 

nous reptes que les entitats del sector ens plantegen.

Pla Estratègic 2015-2018
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L’actual Junta Directiva es va presentar 
públicament el 16 de juliol de 2015.

13 representants de les entitats sòcies, elegits per 
l’Assemblea General, conformen la Junta Directiva.

El 16 de juliol de 2015 l’Assemblea General de la institu-

ció va escollir els membres de la nova Junta Directiva 

fins a l’any 2018. La Junta Directiva es reuneix mensu-

alment per a fer seguiment de les activitats de la ins-

titució. Després d’algunes substitucions posteriors, els 

seus membres actuals són els següents:

President: Oriol Illa (MLP)

Vicepresident: Enric Morist (Creu Roja Catalunya)

Vicepresidenta: Sònia Fuertes (ECAS)

Vicepresident: Josep Giralt (COCARMI)

Secretària:  Pepa Muñoz (DINCAT)

Tresorer: Joan Segarra  
 (Cooperatives d’Iniciativa Social)

Vocal: Enric Arqués (Fòrum de Salut Mental)

Vocal:  Marta Obdulia (ECOM)

Vocal:  Felisa Pérez (FCD)

Vocal:  Mario Cuixart (FEDAIA)

Vocal: Jordi Balot (FCVS)

Vocal: Jesús Delgado (Fundació Pere Tarrés)

Vocal: Jordi Pascual (VORAVIU)

Les vicepresidències i les vocalies tenen l’encàrrec de 

fer el seguiment de temes específics: desenvolupa-

ment de les lleis socials; inclusió i pobresa; reptes del 

sector; seguiment del Pla de Suport; pla de comuni-

cació; internacionalització; etc, i de coordinar els 

diferents grups interns de la Taula. La Junta també 

compta amb una Comissió Permanent, formada per 7 

dels seus membres. Des del naixement de la institu-

ció, ara fa 13 anys, la Junta Directiva s’ha reunit en 144 

ocasions.

Junta Directiva
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L’exconseller d’Economia, Antoni Castells  
va ser el convidat de l‘últim Consell  

Assessor celebrat el 16 de febrer de 2016.

20 experts de diverses disciplines configuren el 
Consell Assessor.

Des de l’11 de gener de 2011 la Taula del Tercer Sector compta 

amb un Consell Assessor format per 20 experts de diver-

ses disciplines i procedències. Amb la nova Junta Directiva 

(2015-2018) es van renovar els membre del Consell Assessor 

que actualment està format per:

• Carles Ariza: Doctor en Medicina per la UAB, especialista 

en medicina preventiva i salut pública. 

• Sara Berbel: Doctora en Psicologia Social, postgra-

duada en Anàlisis i Conducció de Grups i directora de 

Empowerment Hub.

• Gemma Calvet: Màster europeu en polítiques socials i 

Drets Humans. Advocada, consultora i política catalana. 

• Jordi Cardoner: Vicepresident 1r del Futbol Club Barcelona, 

responsable de l’Àrea Social i de la Fundació.

• Josep Maria Canyelles: Expert en Responsabilitat Social 

Empresarial, promotor de Responsabilitat Global, i coor-

dinador de Respon.cat

• Manuel Delgado: Doctor en Antropologia. 

• Ricard Gomà: Doctorat en ciències polítiques , ex-regi-

dor de Benestar Social i ex-tinent d’Alcalde de Benestar a 

l’Ajuntament de Barcelona.

• Itziar Gonzàlez: Arquitecta, ex-regidora de l’Ajuntament de 

Barcelona, i impulsora del Parlament Ciutadà.

• Pepa Masó: Directora adjunta d’informació general d’El 

Punt AVUI

• Carme Montserrat:  Investigadora de l’Institut d’investigacions 

sobre qualitat de vida de la Universitat de Girona

• Ismael Palacín: Director de la Fundació Jaume Bofill.  

• Abel Pié: Advocat, expresident del Consell de l’Advocacia de 

Catalunya i Degà del Col·legi d’advocats de Manresa. 

• Isabel Ribas: Doctora en biologia, ex-directora de l’Agèn-

cia de Salut Pública de Barcelona.

• Maravillas Rojo: Ex-regidora de l’Ajuntament de 

Barcelona, ex-presidenta de Barcelona Activa i ex-Secreta-

ria General d’Ocupació de la Generalitat.  

• Eduardo Rojo: Catedràtic de Dret del Treball i de la 

Seguretat Social per la UAB.

• Begoña Roman: Doctora en Filosofia, professora de la 

Facultat de Filosofia de la UB, i presidenta del Comitè 

d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya. 

• Marina Subirats: Sociòloga i gestora pública, ex-directora 

de l’Institut de la Dona del Ministeri d’Assumptes Socials, 

i ex-tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.

• Joan Tugores: Catedràtic en ciències econòmiques per la 

UB, i ex-Rector d’aquesta mateixa universitat.

• Maite Vilalta: professora del Departament d’Economia 

Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari de la UB.

• Toni Vilà: Llicenciat en dret i doctor en pedagogia. 

Investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 

(IGOP) de la UAB.

Consell Assessor
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L’equip tècnic de la Taula està  
format per 8 professionals.

Actualment hi ha 9 grups de treball en què hi 
participen representants de les federacions sòcies.

L’equip tècnic de la Taula del Tercer Sector està format 

per:

• Direcció General:  Toni Codina
• Àrea d’Organització: Anna Albareda
• Àrea de Comunicació Rai Barba
• Àrea de Projecció: Anna Martínez
• Àrea d’incidència política:  vacant
• Àrea d’Innovació i Projectes Dani Lorente 

 (col·laborador) 

• Congrés del Tercer Sector  Irene Borràs 
 (col·laboradora) 

• Secretaria:  Soledad Rodríguez

Les principals actuacions es debaten i s’impulsen per 

mitjà de Grups de Treball formats per representants de 

les entitats sòcies. Actualment funcionen els 9 grups 

següents:

• Habitatge i pobresa energètica
• Immigració i asil
• Inclusió social i pobresa
• Inserció socio-laboral
• Atenció sòcio-sanitaria
• Voluntariat
• Innovació i Internacionalització
• Concertació i contractació pública 
• Qualitat i Transparència

Altres espais de treball conjunt són els ‘Esmorzars de 

comunicació’, destinats als responsables de comu-

nicació de les entitats membres; i la Plataforma d’In-

fància de Catalunya (PINCAT), que reuneix el conjunt 

d’entitats membres que actuen en l’àmbit de la infàn-

cia i l’adolescència.

Equip tècnic i grups de treball



19

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

19

Durant el 2015 la PINCAT va promoure la 
participació dels infants en les entitats socials.

La PINCAT està formada per 21 de les federacions 
membres de la Taula del Tercer Sector.

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 21 de les organitzacions membres de la 

Taula del Tercer Sector, que agrupen més de 900 entitats 

que treballen per a la infància i l’adolescència. 

Els diferents projectes i serveis d’aquestes entitats 

sumen en conjunt 750.000 places per atendre els infants 

i adolescents, amb 15.510 professionals i 12.300 volun-

taris. Els àmbits d’intervenció d’aquest conjunt d’enti-

tats 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 opor-

tunitats i més vulnerabilitat; vetllar perquè en totes les 

polítiques públiques es tingui present la perspectiva de 

la infància; generar xarxa i impulsar el treball transver-

sal entre les organitzacions; sensibilitzar la societat i els 

poders públics respecte la infància i els seus drets; i pro-

piciar polítiques en favor de la participació activa de la 

infància. 

La PINCAT, durant el 2015, va elaborar i publicar propos-

tes sobre infància del Tercer Sector als grups polítics 

amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig i 

del Parlament de Catalunya del 27 de setembre. I el 28 de 

novembre de 2015 va organitzar un seminari per a l’im-

puls de la participació infantil en la governança de les 

entitats, que va acollir a 80 persones, 50 dels quals eren 

infants i joves d’agrupaments, esplais, CRAE i altres pro-

jectes socials.

Plataforma d’Infància de Catalunya
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La Taula del Tercer Sector i altres 
entitats socials van participar a la 
Diada del Soci Solidari del FC Barcelona 
celebrada el 2 de desembre de 2015.

La Taula del Tercer Sector interactua permanentment amb 
altres organitzacions socials, tant del propi sector com exter-
nes. Actualment forma part dels òrgans directius de dues insti-
tucions impulsades per la pròpia Taula:
• FINAN3, una cooperativa de serveis que impulsa l’enforti-

ment dels instruments econòmic-financers del sector
• HÀBITAT3, una fundació que contribueix a proveir les neces-

sitats d’habitatge social del propi sector i d’administracions 
locals

La Taula també està associada a diverses institucions i plata-
formes d’àmbit català, espanyol i europeu:
• Consell Català del Moviment Europeu
• Federació d’Organitzacions Catalanes Interna-cionalment 

reconegudes (FOCIR)
• Charter per la diversitat de Catalunya 
• Associació FIARE-Catalunya
• Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)
• Plataforma de Organizaciones de Infancia
• European Anti Poverty Network (EAPN) 
• EUCLID Network
• European Citizen Action Service

Alhora forma part dels òrgans assessors de diverses organit-
zacions, com el Consell Social de Respon.Cat, i ha signat els 
darrers anys diversos ‘pactes nacionals’ impulsats pel Govern 
català, al costat d’altres Administracions i organitzacions, com 
el Pacte Nacional de l’Habitatge, el Pacte per a la Infància, o 
el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. També col·labora amb les 
principals institucions públiques catalanes per mitjà de la par-
ticipació en nombrosos òrgans consultius:
• Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 

(CTESC)

• Generalitat de Catalunya
 - Consell general de serveis socials 
 - Consell d’associacionisme i voluntariat
 - Consell assessor de l’habitatge
 - Consell de promoció de l’accessibilitat i supressió de les 

barreres arquitectòniques
 - Consell de diplomàcia pública de Catalunya
 - Taula ciutadania i immigració
 - Taula de desnonaments
 - Comitè d’ètica dels serveis socials de Catalunya
 - Observatori català de la família
 - Comissió d’aspectes socials de la junta consultiva de 

contractació
 - Comissió de seguiment del Pacte per la Infància
 - Comissió de seguiment dels Fons FEDER 
 - Comissió de seguiment dels Fons Social Europeu
 - Comissió de seguiment del Pla Interdepartamental de 

Salut Pública (PINSAP)
 - Comissió de seguiment del Pla interdepartamental 

d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) 
 - Fòrum de la innovació, transformació i excel·lència en els 

serveis socials i de salut (ITESS)
 - Taula sobre pobresa energètica
 - Taula de participació social de Justícia

• Ajuntament de Barcelona
 - Consell de ciutat
 - Consell econòmic i social de Barcelona
 - Acord Ciutadà per a un Barcelona Inclusiva  
 - Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
 - Consell municipal de benestar social
 - Comissió mixta de compra responsable
 - Comissió mixta de llançaments
 - Consell de Seguretat i prevenció
 - Taula contra la feminització de la pobresa

Participació en institucions
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La Taula uneix forces amb altres agents socials per a 
la defensa dels drets dels col·lectius més vulnerables.

El projecte m4Social és fruit d’un 
acord entre la Taula del Tercer Sector, 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Obra Social La 
Caixa i la Fundació Mobile World Capital i es 

va presentar el 2 de març de 2016. 

La Taula del Tercer Sector manté acords de col·laboració 

amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajunta-

ment de Barcelona. 

La Taula també uneix forces amb els altres agents soci-

als per a la defensa dels drets socials i la millora del 

benestar de la població. Té subscrit un conveni de col-

laboració amb el Consell de l’Advocacia de Catalunya 

per a la defensa legal dels drets socials, i interactua i 

es coordina amb altres plataformes del Tercer Sector 

dels àmbits cultural, juvenil, ambiental i de cooperació 

internacional.

Dins del mateix Tercer Sector Social, la Taula manté una 

estreta col·laboració i coordinació amb la Confederació 

Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, que 

representa i defensa els interessos de les entitats del 

sector en l’àmbit de la negociació col·lectiva. 

La institució també té un conveni de col·laboració subs-

crit amb la Fundació Mobile World Capital, l’Ajuntament 

de Barcelona i l’Obra Social La Caixa per impulsar el pro-

jecte m4Social, i amb el Club Créixer per impulsar la pro-

moció de la compra conjunta en entitats socials.

En el marc del projecte de promoció de l’aprenen-

tatge i servei i les pràctiques de final de màster i 

graus en entitats socials, la institució té acords sig-

nats amb la Universitat de Barcelona i la Universitat 

Ramon Llull.

 

En relació al Tercer Sector Social d’altres territoris, la 

Taula té establert una acord de col·laboració amb ‘Tercer 

Sector Social Illes Balears’, i manté relacions fluïdes amb 

‘Sareen Sarea’, la plataforma basca del Tercer Sector 

Social.

Acords de col·laboració
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El 2015 ens va deixar una intensa activitat de la Taula del Tercer 

Sector en tots els àmbits, tant en la defensa dels drets socials, 

com en la millora i l’enfortiment del sector. En uns moments 

d’emergència social i de moltes dificultats de les entitats per 

continuar fent la seva tasca, la Taula del Tercer Sector va refor-

çar i ampliar la seva interlocució davant dels poders públics i dels 

diversos agents socials per fer sentir la veu de tot el sector.

Els capítols següents recullen les principals activitats portades a 

terme per la institució en el darrer any.

Activitats 2015

Projecció i reconeixement

Enfortiment  del sector

Més i m
illors polítiques socials
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8 ciutats catalanes van acollir un cicle de seminaris 
sobre la llei de la dependència, organitzat amb  

el Consell de l’Advocacia de Catalunya i el Col.legi  
de Treball Social.

El 10 de maig de 2015 es va celebrar el debat 
‘Cap a una atenció integrada social i sanitària. 

Per un nou model centrat en les persones’.

Durant el 2015, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social 

va dur a terme nombroses activitats per defensar els 

drets socials al nostre país. La institució va seguir orga-

nitzant el cicle de debats bimensuals ‘Catalunya Social’ 

en col·laboració entre l’Ateneu Barcelonès i el Diari Ara. 

En el marc d’aquests debats va presentar ‘Dossiers’ sobre 

temes social d’actualitat, amb l’objectiu de posar en 

comú el coneixement que el nostre propi sector té sobre 

les qüestions que tenen a veure amb les polítiques soci-

als, i generar i divulgar discurs i propostes de millora al 

voltant d’aquests temes. En els 5 debats de 2015 hi van 

participar 640 persones i es van generar 53 impactes als 

mitjans de comunicació. Els temes tractats van ser:

• ‘Joves extutelats: el repte d’emancipar-se avui’
• ‘La distribució d’aliments a Catalunya. Present i 

futur’
• ‘Cap a una atenció integrada social i sanitària. Per 

un nou model centrat en les persones’
• ‘La reinserció dels expresos, una terra de ningú’
• ‘El dret al lleure educatiu. Un repte per a la nova 

legislatura’

Durant el 2015 els presidents representants de les enti-

tats membres de la Taula del Tercer Sector es van reu-

nir amb el president de la Generalitat i amb l’alcalde de 

Barcelona per presentar-los-hi les seves propostes en els 

àmbits següents: l’augment de la pobresa i les desigual-

tats, l’ocupació, l’habitatge social, l’accessibilitat i la 

igualtat d’oportunitats de les persones amb discapaci-

tat, la contractació pública, i el foment i l’enfortiment 

del voluntariat.

Paral·lelament, amb el Consell de l’Advocacia de 

Catalunya i el Col·legi Oficial de Treball Social de 

Catalunya, la Taula va organitzar un cicle de 8 seminaris 

d’orientació legal per a professionals que atenen a usu-

aris de la llei de la dependència, a diferents ciutats de 

Catalunya.

Defensa dels drets socials

Projecció i reconeixement

Enfortiment  del sector

Més i m
illors polítiques socials
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La Taula del Tercer Sector va elaborar documents 
d’anàlisi i propostes amb motiu de les eleccions locals, 
catalanes i espanyoles de 2015.

Tots els candidats i candidates dels partits 
que van concórrer a les diverses eleccions de 
2015, van conèixer en directe les propostes 
de la Taula del Tercer Sector.

Durant el 2015 es van celebrar eleccions municipals, al 

Parlament de Catalunya i a les Corts Generals. En les 3 

conteses electorals la Taula del Tercer Sector va pre-

sentar les seves propostes públicament als mitjans de 

comunicació i a tots els candidats dels partits polítics. 

Aquestes propostes van quedar recollides en tres publi-

cacions: ‘’Més esforços contra la pobresa i les desigual-

tats’, ‘Propostes per un país més just’, i ‘Enfortir l’estat 

del Benestar per créixer socialment’. 

Pel què fa a les eleccions municipals celebrades el 24 de 

maig de 2015, la Taula del Tercer Sector va proposar, entre 

d’altres: afrontar la reforma pendent dels serveis socials 

bàsics, compactar la diversitat d’ajuts i prestacions socials 

existents, seguir ampliant el parc municipal d’habitatges 

de lloguer social, consolidar i ampliar els nous programes 

per fomentar l’ocupació de persones amb discapacitat o en 

risc d’exclusió, destinar els ingressos de la taxa turística a 

corregir els impactes negatius de l’activitat turística, crear 

una oficina central de coordinació i supervisió de tota la 

contractació municipal perquè, entre altres coses, vetlli 

que es prioritzin els criteris tècnics i de qualitat en la con-

tractació de serveis a les persones.

En les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de 

setembre, la Taula del Tercer Sector va centrar les seves 

propostes als partits en: enfortir les polítiques predistri-

butives i de garantia de drets socials per frenar l’incre-

ment de les desigualtats, donar passos efectius cap a la 

integració de l’atenció social i la sanitària, reequilibrar 

els nivells de copagament sanitaris i socials i corregir 

els del sistema de la dependència, reformar la “Renda 

Mínima d’Inserció” i avançar cap a una “Renda garan-

tida de ciutadania”, seguir ampliant el parc públic d’ha-

bitatges de lloguer social, un nou sistema de concerta-

ció de serveis amb les entitats del Tercer Sector Social, 

i l’impuls d’una llei de contractació pública catalana per 

garantir millor la qualitat dels serveis públics.

I en les eleccions a les Corts Generals, la Taula del Tercer 

Sector va proposar: una reforma fiscal  que inclogui l’im-

post negatiu de la renda, l’augment del salari mínim fins 

als 800€ en dos anys, la reforma del sistema de la depen-

dència, una nova llei del dret a l’habitatge i als submi-

nistraments bàsics i la retirada dels recursos contra la 

legislació catalana, la derogació de les noves lleis esta-

tals del Tercer Sector i del Voluntariat, i el traspàs a la 

Generalitat del 0,7% de l’IRPF.

Propostes als partits polítics
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La Taula del Tercer Sector representa a Catalunya a 
l’European Anti-Poverty Network (EAPN).

El 17 d’octubre, Dia Internacional contra la 
pobresa, la Taula del Tercer Sector va orga-
nitzar un acte a la seu del projecte Àngels 

de Badalona, que va comptar, entre altres, 
amb la participació de la Consellera Neus 

Munté i l’Alcaldessa Dolors Sabater.

Durant el 2015, la lluita contra la pobresa i les desigual-

tats ha estat una de les principals línies d’actuació de 

la Taula del Tercer Sector, en tant que representant a 

Catalunya de l’European Anti-Poverty Network (EAPN). 

El 17 d’octubre de 2015, en motiu del Dia Internacional 

contra la pobresa, la Taula del Tercer Sector va cele-

brar un acte al Projecte ‘Àngels’ de la Fundació Roca 

i Pi de Badalona. El projecte Àngels, impulsat per la 

Fundació Roca i Pi amb la participació de l’Ajuntament 

de Badalona, Badalona Serveis Assistencials (BSA) 

i el Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix 

Maresme, pretén fomentar l’ocupabilitat de persones 

que es troben en situació d’atur de llarga durada. En 

l’acte hi van participar la consellera de Benestar Social 

i Família, Neus Munté, l’alcaldessa de Badalona, Dolors 

Sabater i representants de nombroses entitats socials.

Paral·lelament, i en el marc de la Plataforma Pobresa 

Zero, la Taula del Tercer Sector també va participar en 

un acte davant del Parlament en què es va fer públic el 

manifest ‘Posa’t-ho a l’agenda. 12 fronts en la lluita con-

tra les desigualtats’. En l’acte es va entregar el manifest a 

tots els diputats del Parlament.

El 27 i 28 d’abril la Taula del Tercer Sector va organit-

zar el curs ‘La pobresa energètica: anàlisi i respostes a 

una nova prioritat social’, en el marc de la Universitat 

Menéndez Pelayo-Centre Ernest Lluch. El curs va reunir 

representants d’institucions públiques, empreses pri-

vades, entitats i moviments socials nacionals i inter-

nacionals experts en la matèria. Entre els ponents que 

van participar en el curs cal destacar: Nina Campbell, 

analista de la International Energy Agency; Didier 

Chérel, enginyer responsable de Precarietat Energètica 

a ADEME (Agence de l’environnement et de la Maîtrise 

de l’Énergie) i secretari de l’Observatori Nacional de la 

Pobresa Energètica (ONPE); Andrej Miller, cap del pro-

grama de Pobresa Energètica del Govern Britànic; i 

Steve Pye, investigador de la University College London 

Energy Institute.

Lluita contra la pobresa i les desigualtats
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“Seguim augmentant les persones ateses.” 
Icones de cares sonrients van apareixent en escena omplint cada cop més la pantalla.

Seguim
augmentant

les persones ateses

+3,4%

El nombre de persones ateses per les entitats  
va augmentar un 3,4% entre 2014 i 2015.

Descarrega’t l’in-
forme de resultats del 
Baròmetre 2015 del 
Tercer Sector Social

El Baròmetre permet conèixer millor  
quina aportació fan els entitats socials a  
la societat.

Durant el 2015, la Taula del Tercer Sector va posar 

en marxa el Baròmetre del Tercer Sector Social de 

Catalunya. El Baròmetre és una eina àgil i senzilla que 

cada any pretén mostrar l’evolució de les entitats socials 

catalanes. El Baròmetre es realitza el primer semestre de 

cada any, i cada juny se’n publiquen els resultats. 

El Baròmetre del Tercer Sector Social és un esforç col-

lectiu de les 3.000 entitats socials catalanes que perta-

nyen a les federacions membres de la Taula del Tercer 

Sector per poder conèixer millor quina és la seva aporta-

ció a la societat, el seu abast, i quines són les dificultats 

i els mitjans que tenen avui per fer-ho. 

Les principals conclusions del Baròmetre 2015 van ser les 

següents:

• El nombre de persones ateses havia augmentat un 

3,4% l’últim any

• Els ingressos de les entitats estaven remuntant. Entre 

2013 i 2014 els ingressos havien crescut un 2,9%, sobre-

tot els d’origen públic.

• Els ingressos d’origen públic tenien més importància 

que els privats en les entitats grans. En les petites era 

a l’inrevés. 

• En les entitats petites provenen sobretot de la 

Generalitat. En canvi, les entitats grans reben més 

fons de les Administracions locals catalanes.

• Només un 6,2% dels ingressos públics provenien d’Ad-

ministracions de fora de Catalunya.

• Pel que fa als ingressos privats, les entitats grans 

tenen sobretot ingressos provinents de la prestació de 

serveis, mentre que les entitats petites tenen sobre-

tot ingressos provinents de donatius i quotes.

• Mentre que la majoria d’entitats tenen ingressos per 

donatius i quotes, només la meitat tenen ingressos 

d’institucions privades i empreses.

• 1 de cada 3 entitats havia tingut pèrdues el 2014. En un 

4% de les entitats el volum de pèrdues era molt greu.

• El deute de les Administracions no havia crescut en 

els últims 12 mesos, però s’havia cronificat

• Les Administracions devien a 1 de cada 3 entitats sub-

vencions per activitats ja realitzades (del 2014 o abans).

• Les entitats tornaven a generar ocupació i la partici-

pació ciutadana i el voluntariat seguien creixent.

Baròmetre del Tercer Sector Social

Més informació: www.barometredeltercersector.cat 

Vídeo Resultats Baròmetre 2015: http://ow.ly/108mt0
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L’impuls de la internacionalització de les entitats 
socials és una de les prioritats de la Taula.

Una delegació d’entitats socials van 
participar en la segona missió a Colòmbia 
organitzada amb ACCIÓ durant la última 

setmana de maig de 2015.

En el 2015 la Taula del Tercer Sector va seguir avançant 

en aquests dos objectius estratègics, amb la creació 

d’una vocalia específica dins de la Junta Directiva, i l’im-

puls de nous projectes i activitats i de nous acords de 

col·laboració en aquests dos àmbits.

En l’àmbit de la innovació, la Taula del Tercer Sector va 

acordar focalitzar els seus esforços en dues línies estra-

tègiques: la innovació tecnològica, i la transició cap a 

un model d’atenció més comunitari.

En l’àmbit de la internacionalització, la Taula va donar 

continuïtat a la col·laboració amb ACCIÓ, l’agència cata-

lana que impulsa la internacionalització de les empre-

ses. Durant el 2015 van organitzar conjuntament noves 

activitats per internacionalitzar l’activitat, els serveis i 

el coneixement de les entitats, i activitats d’orientació, 

formació, assessorament, estudi, identificació d’oportu-

nitats i missions prospectives, en les quals hi van pren-

dre part un total de 80 entitats.

La tercera setmana de maig una delegació d’entitats 

socials de la Taula va visitar Colòmbia en el marc d’una 

segona missió d’entitats a aquest país organitzada 

amb ACCIÓ. Hi van participar onze entitats que durant 

una setmana es van reunir amb agents públics, tant 

colombians com d’organismes internacionals, institu-

cions privades i potencials socis, amb els quals desen-

volupar projectes conjuntament. També van conèixer 

projectes emblemàtics de desenvolupament del sistema 

de benestar colombià, i van participar a un seminari 

d’introducció d’aspectes jurídics per actuar legalment en 

aquell país llatinoamericà.

Impuls de la innovació i la internacionalització

Més informació: www.barometredeltercersector.cat 

Vídeo Resultats Baròmetre 2015: http://ow.ly/108mt0
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La Taula del Tercer Sector col.labora per estendre  
el ‘Servei Comunitari’ als 2.000 centres de secundària  
de Catalunya.

El setembre de 2015 la Taula va publicar 
la guia “Universitaris que col·laboren 
amb entitats socials en el marc de la 
seva activitat acadèmica”.

En el 2015 la Taula del Tercer Sector va seguir impulsant 

actuacions per apropar la realitat de les entitats socials 

als estudiants de secundària i de les universitats. 

D’una banda, la col·laboració amb el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat es va intensificar a 

fi de contribuir a estendre el nou programa de ‘Servei 

Comunitari’ als 2.000 centres de secundària del país. 

Per mitjà de diversos manuals elaborats per federa-

cions membres de la Taula, es va posar a l’abast dels 

docents de 3r i 4t d’ESO un conjunt de propostes de 

‘Servei Comunitari’ d’interès per a les entitats del Tercer 

Sector Social: en els àmbits de la gent gran, de la salut 

mental, de la discapacitat, de l’ajuda alimentària, de la 

donació de sang, de l’educació en el lleure, etc. Alhora 

la Taula del Tercer Sector va seguir participant en el 

Grup Promotor d’Aprenentatge i Servei liderat per la 

Fundació Jaume Bofill.

D’una altra banda, la col·laboració amb la comunitat 

universitària va donar un nou pas amb la publicació 

de la guia “Universitaris que col·laboren amb entitats 

socials, en el marc de la seva activitat acadèmica”. Es 

tracta d’una publicació de la Taula del Tercer Sector, 

adreçada tant a les entitats socials com als universita-

ris, destinada a fomentar que algunes de les activitats 

acadèmiques que han de dur a terme els universitaris en 

el transcurs de la seva formació puguin ser útils per a 

entitats socials: treballs de fi de grau o de fi de màster, 

doctorats, períodes de pràctiques, i projectes d’Aprenen-

tatge i Servei. El 17 de desembre es va celebrar la jornada 

‘Oportunitats i sinèrgies entre entitats socials i estudi-

ants de la UB’ en la qual s’hi va presentar la guia i diver-

ses experiències de col·laboració entre la Universitat de 

Barcelona i entitats del Tercer Sector Social. 

Col·laboració amb universitats i centres de secundària

Descarrega’t la 
Guia:
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L’11 de desembre la Taula va ser un dels agents 
signants del “Codi de bones pràctiques en  

la contractació  pública de serveis d’atenció  
a les persones”.

La Taula ha col·laborat en el ‘Manual i 
guia d’autoavaluació de la transparència 

i qualitat de la informació de les 
entitats sense ànim de lucre’ i que es va 

presentar el 20 de gener de 2015.

La Taula del Tercer Sector i altres agents socials van sig-

nar l’11 de desembre de 2015 un “Codi de bones pràctiques 

en la contractació  pública de serveis d’atenció a les per-

sones”. La signatura es va fer al Palau de la Generalitat 

en un acte institucional en el qual hi va assistir la 

Vicepresidenta del Govern Neus Munté. Aquest codi 

fou el resultat d’un procés de treball compartit amb 

associacions empresarials, sindicats i col·legis profes-

sionals amb l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la 

Contractació Pública de la Generalitat. Es tracta d’un 

catàleg d’orientacions i pautes a seguir en la tramitació 

dels expedients de contractació, dirigit tant als òrgans 

contractants com al conjunt d’operadors econòmics que 

participen en les licitacions. El codi incorpora, per pri-

mera vegada,  elements clau per garantir la qualitat i 

sostenibilitat dels serveis.

Pel que fa a la transparència, la Taula del Tercer Sector 

va involucrar-se molt activament durant l’any 2015 en 

el procés de difusió i desplegament de la nova llei cata-

lana de la transparència aprovada a finals de 2014, la 

qual també obliga les entitats socials que perceben fons 

públics. Entre altres actuacions, la Taula va col·laborar 

a l’elaboració del ‘Manual i guia d’autoavaluació de la 

transparència i qualitat de la informació de les enti-

tats sense ànim de lucre’, publicat pel  Laboratori de 

Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural 

(LPCCP) de la UAB. Així mateix, la Taula del Tercer 

Sector va entrar a formar part del grup pilot d’aplica-

ció d’aquesta guia, va incorporar tots els seus criteris al 

propi web de la Taula, i va col.laborar amb la Direcció 

General d’Acció Cívica de la Generalitat a organitzar una 

desena de sessions de formació en transparència i qua-

litat de la informació adreçades a entitats socials a dife-

rents ciutats catalanes. 

Transparència i contractació pública
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El 2015 la Taula del Tercer Sector va aparèixer  
468 vegades als mitjans de comunicació.

La Taula ha aparegut en els principals 
programes de màxima audiència del país.

Durant el 2015, la Taula del Tercer Sector va aparèixer en 

els principals mitjans de comunicació en 468 ocasions i, 

paral·lelament, va avançar en la millora dels canals de la 

comunicació interna de la institució. En resum, la Taula 

del Tercer Sector va aparèixer 226 vegades en premsa, 91 

en ràdio i 58 en televisió.

Durant l’any la Taula va publicar 9 articles d’opinió, va 

emetre 72 notes de premsa i va publicar 111 notícies al 

web. El 2015, 49.917 persones van visitar el web www.

tercersector.cat (un 34% més que l’any anterior), i el 

Mapa d’entitats socials de Catalunya (www.tercersec-

tor.cat/mapa) va rebre 10.685 visites. El butlletí mensual 

de la Taula del Tercer Sector tenia a finals de l’any 14.070 

subscriptors.

Entre d’altres, la Taula del Tercer Sector va aparèixer en 

alguns dels programes de més audiència dels mitjans 

de comunicació catalans: ‘Els Matins a TV3’, El Matí de 

Catalunya Ràdio, ‘El Món a RAC1’, ‘8 al dia’... i els seus 

article d’opinió es van publicar a La Vanguardia, El País, 

El Periódico, el Diari Ara i El Punt Avui.

A les xarxes socials, l’usuari de twitter (@taula3sector) va 

assolir la xifra de 9.548 seguidors (un 39 % més que el 2014) 

consolidant-se com un referent del sector, i el compte de 

facebook va arribar a 3.575 ‘amics-m’agrada’. Paral·lelament, 

es van anar actualitzant els àlbums penjats a Flickr i es van 

penjar nous vídeos al compte de Youtube de la institució.

El 2015 la Taula del Tercer Sector va organitzar 2 ‘Esmorzars 

de comunicació’, unes trobades amb els responsables de 

comunicació de les entitats sòcies i els directius dels prin-

cipals mitjans de comunicació. Els dos convidats del 2015 

van ser: Màrius Carol, director de La Vanguardia; i Sergi 

Vicente, director de BTV i Barcelona FM.

A finals d’octubre, la Taula del Tercer Sector va impulsar 

la campanya de comunicació i sensibilització ‘Quan ens 

necessites hi som’, per animar a la ciutadania perquè 

participi en les entitats socials. En el marc de la cam-

panya es van signar acords de cessió  d’espais publicita-

ris sense cap cost amb els principals mitjans de comu-

nicació i amb altres institucions. En total, l’espot de la 

campanya es va emetre en 207 ocasions per les televisi-

ons, la falca es va emetre en 102 ocasions per les ràdios, 

i en diferents cinemes de Catalunya es va emetre l’es-

pot 594 vegades. L’espot també es va projectar a través 

dels canals publicitaris de Transports Metropolitans de 

Barcelona, de Ferrocarrils de la Generalitat i del TRAM.

Presència pública

Espot ‘Quan ens 
necessites hi som’
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La Taula del Tercer Sector va mantenir prop de 100 
reunions institucionals de màxim nivell durant el 2015.

El 25 de juny els presidents i presidentes de 
totes les entitats membres de la Taula del 

Tercer Sector es van reunir amb el President 
de la Generalitat de Catalunya.

Relacions institucionals

Durant el 2015, la Taula del Tercer Sector social va seguir 

mantenint una interlocució al màxim nivell amb les 

principals institucions i agents socials del país. La Taula 

del Tercer Sector va mantenir 93 reunions institucionals 

al màxim nivell i va participar en 233 trobades i reunions 

externes com a ponents o assistents.

Per citar alguns exemples, la Taula del Tercer Sector es 

va reunir amb el President Mas, i amb els consellers 

d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i de Benestar Social 

i Família, Neus Munté. També es va reunir amb l’al-

calde de Barcelona, Xavier Trias, i amb el President de la 

Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. 

Pel què fa a les reunions i trobades amb institucions 

privades i agents socials, cal destacar les trobades amb: 

el director general de la Fundació Bancària La Caixa, 

Jaume Giró; el secretari general de CCOO Catalunya, 

Joan Carles Gallego; el secretari general de la UGT 

Catalunya, Josep Maria Àlvarez; el president de Foment 

del Treball, Joaquim Gay de Montellà; i el president del 

Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié. Durant el 

2015, la Taula del Tercer Sector va seguir participant en 

les reunions del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, i va 

entrar a formar part com a institució en el Consell de 

Treball Econòmic i Social (CTESC).

La Taula del Tercer Sector també va mantenir nombroses 

reunions amb els grups  parlamentaris durant el 2015, i 

va comparèixer en  cinc  ocasions en diverses comissi-

ons del Parlament de Catalunya per defensar les seves 

propostes.

A més, durant el 201, el president de la Taula del 

Tercer Sector, Oriol Illa, i la seva predecessora, Àngels 

Guiteras, van intervenir en nombrosos actes organit-

zats per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 

Barcelona, la Diputació de Barcelona, partits polítics, 

sindicats i altres agents socials i entitats del propi 

Tercer Sector Social.
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La Taula del Tercer Sector ofereix un servei mensual 
d’alerta sobre convocatòries europees, adreçat a les 
seves federacions membres.

La Taula va acollir a Barcelona, el mes 
de setembre, el seminari “Vivienda y 
Sinhogarismo” en què hi van participar 
representants d’EAPN de tota Espanya.

El 2015 la Taula del Tercer Sector va entrar a formar part 

de la Junta Directiva d’EUCLID Network, una plata-

forma europea que agrupa institucions de dotze països 

que treballen per a la millora i l’enfortiment del Tercer 

Sector. També va seguir participant a l’European Citizen 

Action Service, una organització internacional sense 

ànim de lucre, amb seu a Brussel·les, que agrupa prop 

de 150 entitats i organitzacions de la societat civil. Per 

mitjà d’aquesta segona organització, la Taula del Tercer 

Sector va oferir mensualment un servei d’alertes sobre 

convocatòries europees per a totes les seves federacions 

sòcies.

En l’àmbit de l’estat espanyol, la Taula del Tercer Sector 

va seguir formant part de la xarxa espanyola d’EAPN 

i participant a la seva Junta i als seus grups de treball; 

així com també de la Plataforma de Organizaciones de 

Infancia, per mitjà de la PINCAT.

El mes de setembre, Barcelona va acollir el Seminari 

de participació de persones usuàries ‘Vivienda y 

Sinhogarismo’ organitzat per EAPN-ES i la Taula del 

Tercer Sector. En el Seminari hi van participar unes 

130 persones en risc d’exclusió social (la majoria d’elles 

sense sostre), tècnics i directius d’entitats socials de tot 

l’Estat i es va convertir en un espai de trobada, debat i 

propostes perquè les persones en situació de pobresa i 

exclusió social reflexionessin i fessin aportacions sobre 

com resoldre els problemes que els afecten.

Pel què fa altres plataformes de l’Estat, la Taula del 

Tercer Sector manté un acord de col·laboració amb 

‘Tercer Sector-Illes Balears, i una relació fluïda amb 

‘Saren Sarean’, la xarxa del Tercer Sector Social del País 

Basc.

Relacions amb Espanya i Europa
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Informe econòmic

En el 2015 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va dur 

a terme activitats per valor de 438.018e. Presentem a continuació els 

estats financers, que van ser auditats per ViR Audit SLP. Una còpia com-

pleta de l’informe d’auditoria està disponible a www.tercersector.cat

ACTIU

Actiu no corrent 53.019,18 €

Immobilitzat intangible 13.846,58 €

Immobilitzat material 31.000,08 €

Inversions financeres a llarg termini 5.662,50 €

Actius per impost diferit 2.510,02 €

Actiu corrent 651.725,64 €

Existències 664,94 €

Deutors 597.308,08 €

Periodificacions a curt termini 605,03 €

Tresoreria 53.147,59 €

Total actiu 704.744,82 €

PATRIMONI NET I PASSIU

Patrimoni net 652.704,31 €

Fons Social 114.418,61 €

Resultat de l’exercici 11.085,70 €

Subvencions i donacions 437.200,00 €

 

Passiu Corrent 142.040,51 €

Deutes a curt termini 104.917,41 €

Proveïdors i creditors diversos 14.104,86 €

Remuneracions pendents de pagament 6.790,31 €

Deutes amb les Administracions Públiques 16.227,93 €

Total Patrimoni net i passiu 704.744,82 €

Balanç de situació (31/12/2015)



34

xxxx

7. Informe econòmic

34

Fonts d’ingressos 2015

Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat

Quotes de les organitzacions 
membres

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Altres ingressos

Distribució de la despesa 2015

Serveis Generals

Organització

Comunicació

Actes i Campanyes

Polítiques socials

Enfortiment del sector

Compte de pèrdues i guanys 2015 

Quotes de les organitzacions membres 80.018,48 €

Subvencions públiques 372.200,00 €

Generalitat de Catalunya 190.200,00 €

Ajuntament de Barcelona 81.000,00 €

Diputació de Barcelona 40.000,00 €

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat 61.000,00 €

Altres ingressos 8.764,04 €

Total ingressos per activitats 460.982,52 €

 

Ajuts concedits  300,00 € 

Despeses de personal  251.033,46 € 

Sous i salaris  192.553,82 € 

Càrregues socials  58.479,64 € 

Altres despeses d’explotació  176.594,24 € 

Serveis exteriors  174.419,24 € 

Tributs  257,06 € 

Amortitzacions  10.070,36 € 

Altres resultats  20,48 € 

Total despeses d’explotació  438.018,54 € 

 

Ingressos financers  -   € 

Despeses financeres  11.878,28 € 

Resultat financer  11.878,28 € 

Resultat abans d’impostos  11.085,70 € 

Resultat de l’exercici  11.085,70 €  





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 que actuen 

en la defensa dels drets socials i l’atenció a les persones. Està 

formada per més de 3.000 entitats socials, per mitjà de 35 

federacions i organitzacions membres.

Rocafort 242 bis 2n

08029 Barcelona

T 93 310 57 07

www.tercersector.cat

En conveni amb:

uneix-te per la infància

uneix-te per la infància


