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1. Carta del President

La Memòria que teniu a les vostres mans és un recull de les principals acti-
vitats realitzades per la nostra institució durant el 2016. Resulta difícil fer la 
tria dels resultats més rellevants que ens ha deixat un any tan intens i amb 
una enorme activitat associativa de la Taula, però en voldria destacar dos de 
principals.

D’una banda, el V Congrés del Tercer Sector Social que vam celebrar a mitjans 
de juny a Barcelona i que va comptar amb la participació de més 1.500 repre-
sentants de les 36 federacions i 3.000 entitats que agrupem. Durant tres dies 
vam reflexionar sobre els desafiaments que afronta avui el nostre sector, vam 
compartir experiències i vam plantejar propostes per contribuir a fer “Créixer 
socialment” la nostra societat. El Congrés és una excel·lent eina per estendre 
al conjunt de la societat la importància que té el Tercer Sector Social en la 
defensa dels drets i, en aquesta edició, el resultat va ser molt positiu.

El segon moment que voldria destacar és la signatura del III Pla de Suport al 
Tercer Sector Social al Palau de la Generalitat, un acord entre la nostra institu-
ció i el Govern de Catalunya, per avançar en el reconeixement del nostre sec-
tor i l’enfortiment del conjunt de les entitats socials del país en temes estratè-
gics com l’evolució del model d’atenció assistencial, la innovació tecnològica, 
la millora de les capacitats financeres o l’impuls de la col·laboració amb el 
món de la recerca i el coneixement, per citar només alguns exemples.

Tot i que els indicadors econòmics ens mostren que la sortida de la crisi és 
palpable i real, les entitats socials catalanes que treballen en barris, pobles 
i ciutats constaten que moltes persones segueixen patint. El Tercer Sector 
actuem amb un ferm compromís cap a aquests ciutadans que, per circums-
tàncies diverses, ho tenen més difícil, perquè sabem que el futur de la nos-
tra societat depèn del seu futur. Només creixerem si creixem socialment, i 
fent-ho estarem enfortint allò que representem.

Vull agrair a totes les persones i entitats que durant aquest 2016 han ajudat a 
fer més gran i millor la nostra institució, i als milers de professionals, volun-
taris i col·laboradors que han fet possible la tasca de les més de 3.000 entitats 
socials que agrupem. Volem ser partícips dels reptes socials que té Catalunya 
avui. Un Tercer Sector Social fort i reconegut és i serà garantia de la societat 

socialment més avançada a la que aspirem.

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

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

Naixement i missió

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

vam néixer l’any 2003 per iniciativa de 19 federacions i 

organitzacions representatives del sector. Avui agrupem 

36 federacions que representen en conjunt a més de 

3.000 entitats socials catalanes.

El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats priva-

des sense afany de lucre que treballen per la inclusió i 

la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius 

més vulnerables de la societat: infants joves, perso-

nes 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 men-

tal, etc. Per la seva forma jurídica, són associaci-

ons, fundacions, cooperatives i empreses d’inserció, 

principalment.

La Taula del Tercer Sector representem el sector davant 

les administracions públiques i la societat en general, 

amb una doble missió:

• Incidir en les polítiques socials, amb l’objectiu de 

millorar el benestar de les persones i aconseguir la 

seva plena inclusió social.

• Enfortir i millorar les entitats del sector, i obtenir el 

reconeixement de la seva acció per part dels sectors 

econòmics, les administracions públiques, la ciutada-

nia i el conjunt de la societat.

La Taula del Tercer Sector treballem per impulsar i defen-

sar una Catalunya socialment avançada, 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’un sistema 

democràtic que reconegui, estimuli i enforteixi l’aporta-

ció del Tercer Sector al progrés social. 

La Taula del Tercer Sector també promovem la participa-

ció, la responsabilitat i el compromís actiu de la ciuta-

dania, sensibilitzant i educant en els valors de la solida-

ritat i el compromís cívic amb la comunitat.

Vídeo:  
‘El Tercer Sector 
Social. Una força 

emergent a 
Catalunya’
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La Taula del Tercer Sector representem  
a més de 3.000 entitats socials catalanes.

Les entitats que agrupa la Taula del Tercer Sector 
atenen més d’1’5 milions de persones.

El ‘Mapa d’entitats socials de Catalunya’ a www.tercer-

sector.cat recull la informació del conjunt de les més 

de 3.000 entitats socials que la Taula del Tercer Sector 

representem per mitjà de les 36 federacions que confor-

men avui la nostra institució. 

Segons el “Baròmetre del Tercer Sector Social” que la 

Taula del Tercer Sector elaborem anualment, les enti-

tats que agrupem atenen a Catalunya 1.550.000 perso-

nes, compten amb el suport i la col·laboració de 560.000 

persones sòcies, 564.000 donants i 350.000 voluntà-

ries, i ocupen 85.000 professionals. La seva activitat 

econòmica, propera als 3.000 milions d’euros, suposa 

l’1,42% del PIB de Catalunya, i prové en un 60% de fonts 

d’ingressos públiques i en un 40% de fonts d’ingressos 

privades. Entre les primeres, gairebé 9 de cada 10 euros 

provenen d’administracions catalanes, especialment de 

la Generalitat

A qui representem

Coneix les 3.000 
entitats al “Mapa 
d’entitats socials 
de Catalunya”

563.000
donants

559.000
socis/es

348.000
voluntaris/es

1.550.000 
persones ateses

85.000

treballadors/es

Capital social del Tercer 
Sector Social
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Les 3.000 entitats que representem estan distribuïdes 

per tot el territori de Catalunya. L’àmbit metropolità 

agrupa el 62,8% de les entitats, i la ciutat de Barcelona 

el 33,8% del total. A la resta de comarques hi trobem una 

distribució força uniforme, destacant les dues comar-

ques amb més població, el Baix Llobregat i el Vallès 

Occidental.

La forma jurídica predominant de les entitats és la d’as-

sociació (65%), seguida de les fundacions (18%), les coo-

peratives d’iniciativa social (4%) i altres.

Pel que fa al seu àmbit principal d’intervenció, els 

àmbits que reuneixen més nombre d’entitats són, per 

aquest ordre: infància (20%); persones amb discapacitat 

(18,5%); gent gran (16,5%); joventut (12,9%); i pobresa i 

exclusió social (9%).

Un teixit dens i divers

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

■ Aturats – 1,8%
■ Dones i LGTBI – 2,3%
■ Drogodependents – 1,2%
■ Gent gran – 16,5%
■ Infants – 20,0%
■ Joves – 12,9%
■ Malalties – 5,6%
■ Nouvinguts – 3,3%
■ Persones amb 
 discapacitat – 18,5%

■ Pobresa i exclusió 
 social – 9,0%
■ Reclusos – 0,8%
■ Salut mental – 4,8%
■ Sense atenció 
 directa – 3,2%

Distribució territorial

Distribució d’entitats  
segons el seu  
àmbit d’activitat

Les 3.000 entitats estan distribuïdes  
per tot el territori i actuen en 
àmbits molt diversos.
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Defensem una aliança més estreta i eficaç del Tercer 
Sector Social amb les Administracions Públiques.

Per respondre a la nostra missió, l’Assemblea General de 

la Taula del Tercer Sector del 17 de de desembre de 2015 

va aprovar les nostres línies estratègiques d’actuació 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 efi-

caç del Tercer Sector Social amb les Administracions 

Públiques, un model de governança en el qual el nostre 

sector hi adquireixi un lloc més actiu i preeminent, i 

un sistema de cooperació 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.

Les nostres línies estratègiques

Impulsem la millora contínua de les entitats 
i la innovació en àmbits estratègics per 

donar un millor servei a la societat.
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Defensem aquells drets que han de garantir a la 
ciutadania la integració a la societat.

La Taula del Tercer Sector treballem, d’una banda, en la 

defensa i l’impuls dels drets socials, és a dir, aquells drets 

que han de garantir a la ciutadania la integració a la soci-

etat i a rebre béns públics. A diferència dels drets indivi-

duals, en que l’Estat ha de procurar tan sols no impedir la 

seva aplicació, els drets socials són aquells que requereixen 

d’un paper actiu per part dels governs mitjançant políti-

ques distributives dels recursos econòmics i d’acció social. 

Per això a la Taula del Tercer Sector Social dediquem 

esforços a defensar drets socials com: el dret a l’habi-

tatge; el dret a la inclusió; el dret a una vida indepen-

dent; el dret als subministraments bàsics; el dret a la 

inserció laboral; el dret a uns ingressos mínims; el dret 

a la salut; el dret a l’asil i el refugi; o el dret a l’educació.

Per una altra banda, actuem per impulsar la millora 

i l’enfortiment de les entitats del sector, en temes i 

àmbits com: la qualitat i la millora de la gestió; l’ètica i 

el bon govern; l’avaluació contínua; la transparència i la 

rendició de comptes; l’eficiència organitzativa i econò-

mica; l’enfortiment de les capacitats financeres; la par-

ticipació i l’impuls del voluntariat; la innovació perma-

nent; o la internacionalització.

Les activitats que desenvolupem per incidir en tots 

aquests camps són els grups de treball i discussió; 

debats, jornades i congressos; estudis, informes, 

enquestes i anàlisis; documents i publicacions; gabinet 

de premsa i accions comunicatives; relacions institucio-

nals; i actuacions d’incidència política.

Actuem per impulsar la millora i 
l’enfortiment de les entitats del sector.

Les nostres activitats
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Hem publicat 52 dossiers que recullen les nostres 
propostes per a la millora de les polítiques socials.

Els 13 anys de trajectòria de la Taula del Tercer Sector, des 
del nostre naixement l’any 2003, són anys de creixement 
i progressió en la consecució efectiva de la nostra missió 
fundacional. Aquesta evolució ha viscut etapes i fites relle-
vants. En destaquem algunes a continuació:

En la defensa dels drets socials
• Aportacions a desenes de noves lleis socials: serveis 

socials, ingressos mínims, accessibilitat, dret a l’habi-
tatge, pobresa energètica, ocupació, immigració, etc.

• Impuls d’Iniciatives Legislatives Populars
• Aportacions a plans governamentals i mesures per a la 

inclusió i la lluita contra la pobresa
• Convenis de col·laboració amb el Govern català per a 

l’impuls de la reinserció social de les persones que sur-
ten de la presó; i per a l’ampliació del parc d’habitatges 
amb finalitats socials

• Conveni de col·laboració amb el Consell Català de l’Advo-
cacia per a la defensa legal dels drets socials

• Propostes als partits amb motiu de totes les conteses 
electorals: catalanes, municipals, espanyoles i europees.

• Publicació de 52 dossiers ‘Catalunya Social’ que recullen 
les nostres recomanacions i propostes per a la millora i 
l’aprofundiment de les polítiques socials

En el reconeixement i projecció del sector
• Ingrés al Consell de Treball Econòmic i Social de 

Catalunya, i en més de 30 òrgans consultius i de partici-
pació d’altres institucions públiques i privades

• Presència mediàtica creixent, amb una mitjana de dos 
impactes diaris als principals mitjans de comunicació

• Campanya anual de comunicació i sensibilització de la 
ciutadania, cada mes d’octubre

• Creació d’un mapa i buscador on-line de les entitats 
socials de Catalunya

En l’enfortiment i la millora del sector
• Aportacions a noves lleis i normatives sobre tercer sec-

tor, voluntariat, transparència, contractació pública, 
subvencions, etc.

• Signatura de tres Plans de Suport al Tercer Sector Social 
amb el Govern català

• Organització de cinc Congressos del Tercer Sector Social
• Anàlisi de la situació i evolució del sector per mitjà d’un 

Baròmetre anual
• Desenes d’estudis i jornades sobre avaluació, finança-

ment, gestió de la qualitat, participació, prestació de 
serveis públics, etc.

• Impuls d’iniciatives innovadores, com la fundació 
Hàbitat3 o el projecte m4Social

• Pla conjunt amb el Govern per a la internacionalització 
de les entitats socials catalanes

Hem impulsat i donat suport, amb altres 
agents, a  Iniciatives Legislatives Populars.

Principals resultats aconseguits
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13 representants de les federacions 
sòcies, elegits per l’Assemblea 
General, conformen la Junta Directiva.

L’actual Junta Directiva es va presentar  
públicament el 16 de juliol de 2015.

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. Després d’algunes substitucions pos-

teriors, els seus membres actuals són els següents:

President: Oriol Illa (MLP) 

Vicepresident: Enric Botí (COCARMI) 

Vicepresidenta: Sònia Fuertes (ECAS)

Vicepresident: Enric Morist (Creu Roja Catalunya)

Secretària:  Pepa Muñoz (DINCAT)

Tresorer: Joan Segarra (Cooperatives  

 d’Iniciativa Social)

Vocal: Enric Arqués (Fòrum de  

 Salut Mental)

Vocal: Jordi Balot (FCVS)

Vocal:  Mario Cuixart (FEDAIA)

Vocal: Jesús Delgado (Fundació Pere Tarrés)

Vocal:  Marta Obdulia (ECOM)

Vocal: Jordi Pascual (VORAVIU)

Vocal:  Felisa Pérez (FCD)

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 comunica-

ció; internacionalització; etc, i de coordinar els dife-

rents grups interns. Des del naixement de la institu-

ció, la Junta Directiva s’ha reunit en 160 ocasions.

D’altra banda, la Junta Directiva va nomenar el setem-

bre de 2015 un delegat territorial per cada una de les 

vegueries del territori:

Delegat a Girona: Jordi Pascual

Delegat a Lleida: Josep Giralt

Delegat a Tarragona: Jaume Marí

Delegat a la Catalunya Central: Enric Morist

Delegat a les Terres de l’Ebre: Marta Cid

Delegat a Barcelona: Oriol Illa

Com ens organitzem
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Els membres del Consell Assessor 
aporten la seva visió experta sobre 

temes estratègics per al Tercer Sector.

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

tem amb un Consell Assessor format per 20 experts de 

diverses disciplines i procedències. Amb la nova Junta 

Directiva (2015-2018) es van renovar els membres del 

Consell Assessor que actualment està format per:

• Carles Ariza: Doctor en Medicina per la UAB, especia-

lista en medicina preventiva i salut pública. 

• Gemma Calvet: Màster europeu en polítiques soci-

als i Drets Humans. Advocada, consultora i política 

catalana. 

• Josep Maria Canyelles: Expert en Responsabilitat 

Social Empresarial, promotor de Responsabilitat 

Global, i coordinador 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.

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

Punt AVUI

• Carme Montserrat:  Investigadora de l’Institut d’investiga-

cions 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’Agència de Salut Pública de Barcelona.

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

Barcelona, ex-presidenta de Barcelona Activa i ex-

Secretaria 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-direc-

tora de l’Institut de la Dona del Ministeri d’Assump-

tes 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.

• Maria Vallès: Directora General de la Fundació del 

FCBarcelona

• 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 pedago-

gia. Investigador de l’Institut de Govern i Polítiques 

Públiques (IGOP) de la UAB.

Consell Assessor

20 experts de diverses disciplines configuren el 
Consell Assessor.
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Els grups de treball estan oberts a 
totes les federacions interessades 
a fer aportacions als temes que 
s’hi debaten.

Actualment hi ha 10 grups de treball permanents en 
funcionament, en què hi participen més de 120 persones.

Les 36 federacions que conformen la Taula del Tercer 

Sector debaten i acorden el seu posicionament con-

junt sobre els diversos temes que preocupen al sector 

en el marc de grups de treball interns oberts a totes les 

federacions interessades. Les conclusions i propostes 

d’aquests grups són posteriorment elevades a la Junta 

Directiva i a l’Assemblea General. 

Alguns grups són de caràcter temporal i altres es reunei-

xen de manera permanent. Actualment hi ha 10 grups de 

treball permanents en funcionament, en què hi partici-

pen més de 120 persones en representació de les diverses 

federacions. Els grups permanents són els següents:

• Atenció sòcio-sanitària

• Habitatge i pobresa energètica

• Immigració i asil

• Inclusió social i pobresa

• Innovació tecnològica

• Inserció socio-laboral

• Internacionalització

• Model comunitari centrat en la persona

• Qualitat i transparència

• Voluntariat

Els responsables de comunicació de les federaci-

ons membres també es reuneixen periòdicament 

en uns ‘Esmorzars de comunicació’ en què debaten 

amb directius i periodistes dels principals mitjans de 

comunicació.

A més, les federacions membres vinculades a la infància 

i l’adolescència conformen la Plataforma d’Infància de 

Catalunya (PINCAT), que impulsa actuacions conjuntes 

en aquest àmbit.

Grups de treball
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Durant el 2016 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 per iniciativa de 21 de les federacions 

membres de la Taula del Tercer Sector, per fer visible la 

realitat de la infància al nostre país. 

Aquestes 21 federacions agrupen en conjunt més de 900 

entitats que treballen per a la infància i l’adolescència, 

i els seus diversos projectes i serveis sumen en conjunt 

750.000 places per atendre infants i adolescents, amb 

15.510 professionals i 12.300 voluntaris. Els àmbits d’in-

tervenció d’aquest conjunt d’entitats són els següents: 

salut i sociosanitari; lleure; acció social; educació i for-

mació; 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 2016, es va reunir amb els diferents 

grups parlamentaris de la Comissió d’infància, l’adjunta 

al síndic en temes d’infància, el Secretari de Famílies, 

director general de la DGAIA del Departament Treball, 

Afers Socials i Famílies. També durant l’últim any, s’ha 

incorporat a la Junta directiva de la Plataforma de 

Infancia de España (POI).

Paral·lelament, entre les activitats destacades que va 

organitzar destaquen dues trobades amb infants i joves,  

per seguir  avançant en el projecte sobre participació 

infantil i va elaborar un document de reflexió i propos-

tes sobre Salut Mental i infància, que es va presentar en 

el marc dels debats ‘Catalunya Social’.

Plataforma d’Infància de Catalunya
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Un equip de 9 professionals, 
amb el suport de persones 
voluntàries, gestiona el dia a dia 
de la institució.

L’equip tècnic aplega professionals experts  
en les diverses àrees d’actuació.

Un equip de 9 professionals propis i col.laboradors, 

experts en les diverses matèries i àrees, gestiona el dia 

a dia de la Taula del Tercer Sector, en els seus diversos 

àmbits d’actuació:

• Direcció General  Toni Codina

• Àrea d’Organització Anna Albareda

• Àrea d’Incidència política Roger Civit

• Àrea de Comunicació Rai Barba

• Àrea de Projecció Anna Martínez

• Àrea d’Innovació i Projectes Dani Lorente

• Base de dades Xènia Carné

• Comptabilitat Marta Quiroga

• Secretaria  Soledad Rodríguez 

Aquest equip professional compta també amb el suport 

de dues persones voluntàries (Roser Prenafeta i Jeroni 

Roca), i d’estudiants en pràctiques en diversos períodes 

de l’any.

Equip tècnic
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La Taula del Tercer Sector interactua 
permanentment amb altres  

organitzacions socials.

La Taula del Tercer Sector participem en més de 
 30 òrgans consultius i de participació d’altres institucions.

La Taula del Tercer Sector interactuem permanentment 
amb altres organitzacions socials, tant del propi sector 
com externes. Actualment formem part del patronat de la 
Fundació Hàbitat3, impulsada per la pròpia Taula del Tercer 
Sector, que contribueix a proveir les necessitats d’habitatge 
social del propi sector i d’administracions locals. I també 
estem estem associats a diverses institucions i plataformes 
d’àmbit català, espanyol i europeu:
• Consell Català del Moviment Europeu
• Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment 

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

Alhora formem part dels òrgans assessors de diverses orga-
nitzacions, com el Consell Social de ‘Respon.Cat’, i hem sig-
nat els darrers anys diversos ‘pactes nacionals’ impulsats pel 
Govern català, al costat d’altres Administracions i organit-
zacions, com el Pacte Nacional de l’Habitatge, el Pacte per a 
la Infància, o el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. També col-
laborem amb les principals institucions públiques catalanes 
per mitjà de la participació 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 de diplomàcia pública de Catalunya
 - Consell de promoció de l’accessibilitat i supressió de les 

barreres arquitectòniques
 - Taula ciutadania i immigració
 -  Observatori català de la família
 - Comissió d’aspectes socials de la junta consultiva de 

contractació
 - Comissió regional dels Fons FEDER 
 - Comissió de seguiment del Pla Interdepartamental de 

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

d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) 
 - Taula d’emergència habitacional i de pobresa 

energètica
 - Taula de participació social de Justícia

• Ajuntament de Barcelona
 - Consell de Ciutat
 - Acord Ciutadà per a un Barcelona Inclusiva  
 - Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
 - Consell Municipal de benestar social
 - Consell de seguretat i prevenció
 - Consell de turisme i ciutat
 - Taula contra la feminització de la pobresa
 - Àmbit participat de l’economia social del Comissionat 

d’Economia Social

 Participació en institucions
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L’any 2016 vam signar un conveni 
amb el Govern per a la cessió 
a entitats socials d’habitatges 
procedents d’herències intestades.

Unim forces amb les Administracions i altres agents soci-
als per impulsar projectes estratègics per al Tercer Sector.

La Taula del Tercer Sector mantenim acords de col-

laboració estables amb el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies de la Generalitat, l’àrea de Benestar 

Social de la Diputació de Barcelona, i l’Àrea de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona, els quals ens 

aporten un finançament anual que contribueix al sos-

teniment econòmic de les activitats ordinàries de la 

nostra institució, o l’impuls de projectes concrets com 

m4Social.

A més, comptem amb el suport per a projectes con-

crets, en forma de convenis i subvencions, d’altres àrees 

d’aquestes mateixes Administracions Públiques i d’al-

tres institucions:

• Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, 

Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de 

Catalunya

• Comissionat d’Economia Social i Solidària de l’Ajunta-

ment de Barcelona

• Obra Social de la Fundació Bancària ‘La Caixa’

• Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

També tenim subscrits convenis de col·laboració, 

sense contingut econòmic, amb el Departament de 

Justícia per a l’impuls de la reinserció social de les per-

sones que surten de la presó; i amb el Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 

i el Departament de la Vicepresidència, Economia i 

Hisenda, per a la cessió i distribució d’habitatges a les 

entitats del Tercer Sector amb finalitats socials.

Amb altres institucions, els darrers anys hem establert 

acords de col·laboració amb la Fundació Mobile World 

Capital Barcelona, per a l’impuls del projecte m4So-

cial; amb el Consell de l’Advocacia de Catalunya per a 

la defensa legal dels drets socials, amb la Confederació 

Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb 

Tercer Sector Social Illes Balears, per a la coordina-

ció d’actuacions en l’àmbit del Tercer Sector; amb la 

Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull per 

al foment de la col·laboració d’estudiants i docents.

Acords de col·laboració
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1.800 persones van participar durant 3 dies  
a les activitats del V Congrés.

Va tenir lloc entre el 14 i el 17 de juny, amb la participa-

ció de prop de 1.800 persones i de 40 ponents nacionals 

i internacionals. El V Congrés va comptar amb 1 confe-

rència inaugural, 2 grans col·loquis, 8 debats, una àgora 

d’experiències on s’hi van presentar 154 experiències 

innovadores que les entitats socials estan portant a 

terme a Catalunya, i 14 visites per conèixer projectes i 

serveis de les entitats socials catalanes.

El V Congrés va voler reivindicar com posar les polítiques 

socials al centre de tots els  programes i projectes polí-

tics, reflexionar sobre com prioritzar la reducció de les 

desigualtats com a objectiu de la recuperació econòmica 

que estem començant a percebre, i enfortir el paper del 

Tercer Sector Social per contribuir a créixer socialment.

Durant el V Congrés es van plantejar els 8 grans reptes de 

les entitats socials catalanes en els debats següents:

1. L’estratègia europea d’evolució dels models d’atenció 

des de l’acció comunitària

2. Posar l’habitatge al centre de l’estratègia d’inclusió social

3. El Tercer Sector com a generador d’ocupació: persones 

al servei de persones

4. Oportunitats i beneficis de l’atenció integrada social i 

sanitària

5. Transformació digital al tercer sector: frens, reptes, 

oportunitats

6. Enfortir l’espai de l’economia social en la construcció 

europea

7. Inversió en projectes socials: negoci, moda o 

responsabilitat?

8. Concertació pública-social: un nou paradigma euro-

peu per a la provisió de serveis públics

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles 

Puigdemont, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la 

presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, 

i el president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, van 

inaugurar el V Congrés en un gran acte celebrat a la Sala 

Gran del Teatre Nacional de Catalunya.

En la cloenda del V Congrés es va fer públic un manifest 

final que reclamava que les polítiques socials se situïn 

al centre de tots els programes i projectes polítics, i la 

reducció de les desigualtats esdevingui l’objectiu pri-

mordial dels pressupostos públics i de les polítiques 

redistributives de la riquesa.

L’acte inaugural del V Congrés va tenir 
lloc el 14 de juny a la Sala Gran del 

Teatre Nacional de Catalunya.

V Congrés del Tercer Sector Social

Vídeo – Mira les 
millors moments 

del V Congrés
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Més de 700 persones van participar  
en els 6 debats de 2016.

En els Debats s’hi presenten les propostes 
del Tercer Sector sobre les qüestions que 
tenen a veure amb les polítiques socials.

Durant el 2016 vam seguir convocant cada dos mesos 

aquests debats, en col·laboració entre l’Ateneu 

Barcelonès i el Diari Ara, 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 6 debats de 2015 hi van 

participar més 700 persones i els temes tractats van ser:

• La contribució del Tercer Sector al lloguer social

• La feminització de la pobresa

• Els maltractaments a les persones grans

• Cap una Salari Mínim digne

• La reforma dels Serveis Socials Bàsics

• La precarietat laboral juvenil

En cada debat hi fou presentat un Dossier amb el 

mateix títol, que recull el diagnòstic que sobre cadas-

cun d’aquests temes en fan les entitats de la Taula del 

Tercer Sector, i les recomanacions i propostes que for-

mulen per donar-hi resposta. Moltes d’aquestes propos-

tes van tenir una important repercussió en els mitjans 

de comunicació, i alhora vam fer-les arribar a partits 

polítics, Administracions i altres institucions polítiques, 

socials i acadèmiques.

Debats ‘Catalunya Social’
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El I Congrés de pobresa energètica es va 
celebrar, per primera vegada, a Sabadell.

Durant el 2016 també hem convocat actes i jornades de 

debat i reflexió sobre altres temes d’actualitat. Alguns 

esdeveniments els hem organitzat des de la Taula 

del Tercer Sector, i altres en col·laboració amb altres 

institucions:

Sumant els participants al V Congrés i els assistents als 

debats ‘Catalunya Social’, durant el 2016 més de 3.900 

persones han participat en el conjunt d’actes i esdeveni-

ments que hem organitzat o coorganitzat.

Altres actes i jornades

Activitat Data En col·laboració Nº assistents

12 fronts en la lluita contra les desigualtats Plataforma Pobresa Zero 66

Seminaris d’orientació legal en l’àmbit de  
la la dependència

11/02/2016
3 i 16/03/2016
10/05/2016

Consell Català de l’Advocacia.  
Col·legi de treball social de Catalunya

115

El mòbil i les TIC al servei de l’eficiència  
en la intervenció social

9 - 10/03/2016 Centre Ernest Lluch-UIMP 40

La constitucionalització dels drets socials 31/03/2106 Consell Català de l’Advocacia,  
Col·legi de Treball Social

286

La nova directiva europea i la concertació  
de serveis públics i sanitaris a Catalunya

10/05/2016 ACEBA 328

Segona trobada del projecte per a l’impuls de 
la participació de la infància i la joventut en  
la governança de les entitats socials

21/05/2016 65

Dia Internacional contra la Pobresa 17/10/2016 Arrels 34

I Congrés Català sobre Pobresa Energètica 3-4/11/2016 AMB, diversos ajuntaments, Ecoserveis 400

Per què som tan desiguals? 22-23/11/2016 Centre Ernest Lluch-UIMP 55

m4Social Day 24/11/2016 157
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En el marc del V Congrés, el 16 de juny, vam presentar 

els resultats del Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social, 

una enquesta anual al conjunt de les 3.000 entitats que 

la Taula del Tercer Sector agrupem, a fi de conèixer la 

seva situació i la seva evolució any rere any.

El Baròmetre 2016 va concloure que el 2015 les entitats 

socials catalanes havien atès 1.550.000 persones, un 

2,5% que l’any 2014 i prop d’un 6% més que dos anys 

enrere.

L’informe també concloïa que el capital social de les 

entitats (conjunt de ciutadans implicats) havia crescut 

un 6% l’últim any, i un 14% des de 2013. Els creixements 

més acusats s’observaven en el nombre de socis i el 

nombre de treballadors. 

En relació a aquests últims, el Baròmetre mostrava que 

les entitats havien tornat a generar ocupació els darrers 

tres anys. El 69,7% de les entitats tenien persones con-

tractades; en el 40,7% havien pogut mantenir la plantilla 

en els darrers tres anys; mentre que en un 51,4% l’havien 

fet créixer i només un 8% l’havia hagut de reduir. A més, 

gairebé la meitat de les entitats socials tenien contra-

ctades persones amb discapacitat o problemes de salut 

mental.

Entre 2014 i 2015 va créixer un 2,5% el volum  
de persones ateses per les entitats.

Baròmetre del Tercer Sector Social

El Baròmetre és una enquesta anual a les 
entitats socials de Catalunya per conèixer 
la seva situació, les seves dificultats i el 
seu impacte en la societat.

2013 2014 2015

1.462.471 1.512.195 1.550.000

Descarrega’t 
els resultats del 
Baròmetre del 
Tercer Sector 
Social 2016 Persones  ateses
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En el transcurs de 2016 hem elaborat i presentat estu-

dis i anàlisis sobre nombroses qüestions d’actualitat 

relacionades amb el Tercer Sector i amb la defensa dels 

drets socials. Així, per exemple, en el marc dels debats 

‘Catalunya Social’, el mes d’octubre vam presentar l’in-

forme ‘La Reforma dels Serveis socials Bàsics. Una pro-

posta des del Tercer Sector’. L’informe estableix un con-

junt de recomanacions, partint de la concepció que una 

ampliació i millora del treball coordinat i en xarxa entre 

els Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) i les entitats 

del Tercer Sector Social, ajudaria tant a desplegar les 

potencialitats avui frenades dels SBAS, com les de les 

entitats socials, contribuint així a una millora de l’efici-

ència i la qualitat en l’atenció social i comunitària en el 

conjunt del territori. 

En relació a la pobresa energètica la Taula del Tercer 

Sector Social va presentar al Departament d’Empresa 

i Coneixement un plec de mesures de millora per a la 

reforma del Bo Social elèctric i de millora a les polítiques 

per fer front a aquesta problemàtica. 

També destaquem la publicació “La constituciona-

lització dels drets socials”, que recull les ponències 

presentades en la jornada realitzada al CaixaFòrum amb 

el Consell Català de l’Advocacia i el Col·legi de Treball 

Social per plantejar propostes d’enfortiment legal de 

quatre drets socials bàsics fortament erosionats: l’habi-

tatge, els subministraments bàsics, l’autonomia perso-

nal i l’atenció a la dependència, i el dret a uns ingressos 

mínims.

Finalment remarquem les aportacions realitzades en el 

procés de transposició de les directives europees de con-

tractació pública, que el 2016 van viure importants aven-

ços. La Taula del Tercer Sector vam realitzar aportacions 

al decret llei del Govern català que establí la nova figura 

dels concerts socials i ocupacionals; a l’avantprojecte de 

nova llei de contractació pública de serveis d’atenció a 

les persones; i al projecte de nova llei espanyola de con-

tractes del sector públic. 

Hem elaborat estudis i informes sobre nombroses 
qüestions d’actualitat relacionades amb el Tercer 

Sector i amb la defensa dels drets socials.

Entre d’altres, la Taula del Tercer Sector ha 
presentat un plec de mesures de millora per 

a la reforma del Bo Social elèctric.

Altres estudis i informes
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El març de 2016 la Taula del Tercer Sector vam presentar 

públicament el projecte ‘m4social’-Inclusive Mobile, per 

connectar les entitats socials i el món de la tecnologia 

mòbil i accelerar el procés de transformació digital del 

Tercer Sector Social. El projecte nasqué amb el suport 

inicial de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Mobile 

World Capital, i la Fundació La Caixa, i posteriorment 

s’hi va sumà la Generalitat de Catalunya.

m4Social ha iniciat el 2016 l’impuls d’aquesta transfor-

mació digital per mitjà de cinc vectors: m4Social Hub, 

que pretén crear una comunitat d’entitats, empreses 

i desenvolupadors que vinculen el mòbil a projectes 

socials;  m4Social Day, un espai presencial periòdic 

de trobada de tots aquests actors; m4Social Factory, 

que buscar crear o adaptar solucions que donin res-

posta a les necessitats de les entitats socials; m4Social 

Academy, focalitzada en la capacitació digital; i m4So-

cial Impact, per avaluar l’impacte social de les soluci-

ons generades.

El 9 i 10 de març es va celebrar el curs ‘El mòbil i les TIC al 

servei de l’eficiència en la intervenció social’ en el marc 

de la Universitat Menéndez Pelayo-Centre Ernest Lluch i 

en el qual hi van participar més de 40 persones.

El 24 de novembre va celebrar-se el primer ‘m4Social 

Day’ a l’auditori de Barcelona Activa, amb la participa-

ció de professionals, entitats socials i administracions 

per conèixer experiències innovadores en curs, compar-

tir inquietuds, fer noves propostes, intercanviar idees i 

reflexionar junts perquè s’acceleri la digitalització i les 

TIC ajudin a millorar les entitats, persones i col·lectius 

més necessitats.

I en paral·lel m4Social va llançar el #RepteHabitatge per 

trobar solucions tecnològiques destinades a millorar 

la feina de les entitats del Tercer Sector que gestionen 

parcs d’habitatge social. Nonius va ser l’app guanya-

dora, una app que millora la comunicació, l’acompa-

nyament personal, la gestió dels recursos i la creació de 

comunitat per a les famílies i persones vulnerables que 

viuen en parcs d’habitatge social.

Tota la informació a www.m4social.org

‘m4Social’ impulsa la transformació digital de les 
entitats socials catalanes.

Nonius va ser el projecte guanyador del 
#repteHabitatge, una app per entitats que 
gestionen parcs d’habitatge social.

Projecte ‘m4Social’

Vídeo de  
presentació de 

m4Social
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El Pla consta de 32 mesures acordades entre el 
Govern i la Taula del Tercer Sector.

El Govern català i la Taula del Tercer Sector vam signar 

i presentar aquest III Pla el 25 de juliol de 2016. L’acte de 

signatura, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, 

va ser presidit pel president de la Generalitat de 

Catalunya, Carles Puigdemont. També hi van ser pre-

sents el nostre president Oriol Illa, i els presidents i 

presidentes de les 36 federacions de la Taula del Tercer 

Sector.

El Pla consta de 32 mesures que han de contribuir a la 

millora i enfortiment de les entitats i a l’impuls de res-

postes d’interès públic per al tercer sector social. En el III 

Pla de Suport s’estableix el compromís d’ambdues parts 

de treballar en l’impuls conjunt de la millora global del 

sistema de benestar i de protecció social de Catalunya, 

amb especial atenció en:

• la consecució d’un sistema d’atenció integrada social 

i sanitària d’acord amb el Pla Interdepartamental 

d’atenció i interacció social i sanitària

• avançar cap a un model d’atenció social de base més 

comunitària, d’acord amb l’estratègia Europa 2020

• desenvolupar i aplicar la nova modalitat de concerts 

socials i concerts ocupacionals.

Les 32 mesures del Pla estan agrupades en els 6 àmbits 

següents:

Àmbit 1. Informació, avaluació i transparència:

Àmbit 2. Participació del tercer sector social en les polí-

tiques socials:

Àmbit 3. Contribuir a l’enfortiment econòmic i a l’esta-

bilitat financera del tercer sector social:

Àmbit 4. Millora del model de col·laboració públic-pri-

vat per facilitar la cooperació entre les Administracions 

Públiques i el tercer sector social:

Àmbit 5. Suport a la innovació, la internacionalització 

i la millora competitiva de les entitats del tercer sector 

social:

Àmbit 6. Reconeixement del Tercer Sector i foment del 

suport ciutadà i empresarial.

El Pla es va signar el 25 de juliol al Saló  
Sant Jordi del Palau de la Generalitat.

III Pla de Suport al Tercer Sector Social

Descarrega’t el 
III Pla de Suport 
al Tercer Sector 

Social
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El 2016 la Taula del Tercer Sector va aparèixer  
843 vegades als mitjans de comunicació.

Durant el 2016 la Taula del Tercer Sector vam aparèixer en 

els principals mitjans de comunicació en 843 ocasions: 284 

en premsa escrita, 281 en ràdio i 164 en televisió. També 

vam generar 405 impactes de publicitat, vam publicar 10 

articles d’opinió als principals diaris, vam emetre 44 notes 

de premsa i vam publicar 123 notícies al nostre web. 

El 2016, 47.740 persones van visitar el nostre web  

www.tercersector.cat (un 21% més que l’any ante-

rior), i el Mapa d’entitats socials de Catalunya  

(www.tercersector.cat/mapa) va rebre 7.615 visites. El nostre 

butlletí mensual tenia a finals de l’any 14.443 subscriptors.

També vam 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 articles d’opinió signats pel nos-

tre president 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 11.438 seguidors (un 20 % més que 

el 2014) consolidant-se com un referent del sector, i el 

compte de facebook va arribar a 4.026 ‘amics-m’agrada’. 

Paral·lelament, vam anar actualitzant els àlbums pen-

jats a Flickr i vam penjar nous vídeos al compte de 

Youtube de la institució.

Alhora vam organitzar 3 ‘Esmorzars de comunicació’ 

amb els responsables de comunicació de les nostres 

federacions sòcies i els directius dels principals mitjans 

de comunicació. Els tres convidats del 2016 van ser: Toni 

Cruanyes, editor i presentador del TN Vespre (TV3); Jordi 

Basté, director de ‘El Món a Rac1’; i Esther Vera, directora 

del Diari Ara.

A finals d’octubre, vam realitzar la campanya de comu-

nicació i sensibilització ‘Quan ens necessites hi som’, 

per animar la ciutadania a donar suport a les entitats 

socials. Vam signar acords de cessió d’espais publicita-

ris sense cap cost amb els principals mitjans de comu-

nicació i amb altres institucions, que ens van permetre 

generar 377 impactes. L’espot de TV de la campanya es va 

emetre en 107 ocasions, la falca de ràdio en 259 ocasions, 

vam comptar amb 11 espais de publicitat als principals 

diaris, i en cinemes vam emetre l’espot 3.059 vegades. 

L’espot també es va projectar als canals de Transports 

Metropolitans de Barcelona, de Ferrocarrils de la 

Generalitat i del TRAM.

Oriol Illa va pronunciar una 
conferència el 20 d’abril al Fòrum 
Europa-Tribuna Catalunya.

Presència Pública

Espot ‘Quan ens 
necessites hi som’
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Durant el 2016 la Taula va mantenir 69 reunions 
institucionals d’alt nivell amb representants del 

Govern i d’altres institucions.

Durant el 2016 la Taula del Tercer Sector vam seguir man-

tenint una interlocució al màxim nivell amb les princi-

pals institucions i agents socials del país, amb 69 reu-

nions institucionals i 168 trobades i reunions externes 

com a ponents o assistents.

Per citar alguns exemples, durant l’any ens vam reunir 

amb el President Puigdemont; amb el Vicepresident 

Oriol Junqueras; i amb els consellers de Treball, Afers 

Socials i Famílies, Dolors Bassa; de Salut, Antoni 

Comín; de Justícia, Carles Mundó; de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell 

Borràs; d’Ensenyament, Meritxell Ruiz; d’Empresa i 

Coneixement, Jordi Baiget; i d’Afers Exteriors, Relacions 

institucionals i Transparència, Raül Romeva. També ens 

va reunir amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i 

amb la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè 

Conesa.

També va mantenir nombroses reunions amb els grups 

parlamentaris, i vam comparèixer en cinc ocasions en 

diverses comissions del Parlament de Catalunya. A més, 

el nostre president Oriol Illa va intervenir en nombrosos 

actes organitzats per la Generalitat de Catalunya, l’Ajun-

tament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, partits 

polítics, sindicats i altres agents socials i entitats del 

propi Tercer Sector Social.

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; i els presidents d’ACEBA, UCH, 

Consorci de Salut i Social, ACES i CAMFIC. Durant el 

2016, vam seguir participant en les reunions del Pacte 

Nacional pel Dret a Decidir, i en el Consell de Treball 

Econòmic i Social (CTESC).

La Junta Directiva de la Taula del Tercer 
Sector es va reunir amb el President 

Puigdemont el 18 de febrer.

Relacions institucionals
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El 2016 la Taula del Tercer Sector vam 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.

En l’àmbit europeu, vam seguir participant de les 

trobades i reunions de la Junta Directiva d’EUCLID 

Network, una plataforma europea que agrupa institu-

cions de dotze països que treballen per a la millora i 

l’enfortiment del Tercer Sector. També vam seguir ofe-

rint, per mitjà de l’European Citizen Action Service, 

un servei d’alertes sobre convocatòries europees per a 

totes les nostres federacions sòcies. I alhora vam dur 

a terme una prospecció per conèixer les millors pràc-

tiques europees en atenció integrada social i sanità-

ria, i en transició cap a models d’atenció de base més 

comunitària, que ens va portar a mantenir trobades 

d’intercanvi amb entitats del Tercer Sector de Flandes, 

de Gal.les i d’Escòcia, algunes de les quals les vam con-

vidar a participar i a intervenir el mes de juny en el 

nostre V Congrés a Barcelona.

A l’Amèrica Llatina vam seguir impulsant la interna-

cionalització de les entitats socials catalanes, en el 

marc de l’estratègia per a la internacionalització del 

tercer sector social i de l’economia social que impul-

sem amb ACCIÓ. Fruit de la priorització de mercats 

per a l’exportació dels models d’intervenció social 

d’èxit a Catalunya, vam organitzar del 21 al 27 de maig 

una missió específica destinada a conèixer les possi-

bilitats a Xile en els àmbits d’atenció a la gent gran i 

a les persones amb discapacitat, en què hi van parti-

cipar una vintena de representants d’entitats socials 

catalanes.

El 2016 vam estar en contacte amb entitats de 
Flandes, Gal·les i Escòcia que han innovat en el model 
d’atenció social.

La Taula del Tercer Sector ha seguit 
participant de les trobades i reunions de la 
Junta Directiva d’EUCLID Network.

Projecció exterior
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Informe econòmic

En el 2016 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va dur a 

terme activitats per valor de 810.154€. Presentem a continuació els estats 

financers, que van ser auditats per ViR Audit SLP. Una còpia completa de 

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

ACTIU

Actiu no corrent 44.332,09 €

Immobilitzat intangible 10.216,11 €

Immobilitzat material 25.943,46 €

Inversions financeres a llarg termini 5.662,50 €

Actius per impost diferit 2.510,02 €

Actiu corrent 

Existències 20,20 €

Deutors 530.658,05 €

Inversions financeres a curt termini 6.500,00 €

Periodificacions a curt termini 606,48 €

Tresoreria 41.372,48 €

TOTAL ACTIU 623.489,30 €

PATRIMONI NET I PASSIU

Patrimoni net 374.854,97 €

Fons Social 125.504,31 €

Resultat de l’exercici 12.191,66 €

Subvencions i donacions 237.159,00 €

 

 

Passiu Corrent 248.634,33 €

Deutes a curt termini 133.234,99 €

Proveïdors i creditors diversos 91.608,65 €

Remuneracions pendents de pagament 5.498,62 €

Deutes amb les Administracions Públiques 18.292,07 €

Total Patrimoni net i passiu 623.489,30 €

Balanç de situació (31/12/2016)
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Fonts d’ingressos 2016

Quotes entitats membres

Inscripcions V Congrés

Patrocinis. Donatius i altres 
ingressos

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Diputació de Barcelona

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Fundació La Caixa

Distribució de la despesa 2016

Serveis Generals

Organització

Comunicació

Actes i Campanyes

Incidència política

Enfortiment del Sector

V Congrés

m4Social

Compte de pèrdues i guanys 2015 

Quotes de les organitzacions membres 86.059,27 €

Subvencions públiques 539.528,81 €

Generalitat de Catalunya 292.957,81 €

Ajuntament de Barcelona 166.571,00 €

Diputació de Barcelona 40.000,00 €

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 40.000,00 €

Altres ingressos 207.870,08 €

Inscripcions V Congrés 22.664,77 €

Patrocinis. Donatius i altres ingressos  35.205,31 € 

Fundació La Caixa  150.000,00 € 

Total ingressos per activitats 833.458,16 €

 

 

Despeses de personal  263.570,76 € 

Sous i salaris  208.207,22 € 

Càrregues socials  55.363,54 € 

Altres despeses d’explotació  522.641,62 € 

Serveis exteriors  544.245,63 € 

Tributs  21.604,01 € 

Amortitzacions  22.318,80 € 

Altres resultats  1.623,80 € 

Total despeses d’explotació  810.154,98 € 

 

 

Despeses financeres  10.993,84 € 

Resultat abans d’impostos  12.191,66 € 

Resultat de l’exercici  12.191,66 € 
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Càritas Catalunya

Càritas és un òrgan oficial de l’Església catòlica que treballa 
per a la acció religiosa, caritativa i social, contra la desigual-
tat i l’exclusió social. És un pont de solidaritat entre les per-
sones que tenen mitjans –materials, culturals, humans– i els 
qui en necessiten. Càritas Catalunya es un espai de trobada 
i coordinació dels programes i serveis comuns per fer fron a 
les necessitats de les persones mes desafavorides de la nostra 
societat  en col·laboració ambo les 10 Càritas Diocesanes de 
Catalunya.

 ➔ www.caritascatalunya.cat

Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat – COCARMI

El Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat (COCARMI) és la plataforma representa-
tiva de les persones amb discapacitat i les seves famílies a 
Catalunya. El seu objectiu és garantir l’exercici dels drets i 
no discriminació de les més de 537.000 persones que tenen 
actualment alguna discapacitat a Catalunya, així com asse-
gurar-ne la plena participació i inclusió en tots els àmbits de 
la vida (social, laboral, educatiu, cultural...). En formen part 
ACAPPS, COCEMFE Catalunya, ECOM, DINCAT-Plena Inclusió 
Catalunya, DOWN Catalunya, FECETC, FESOCA, FEPCCAT, 
Salut Mental Catalunya i ONCE. En conjunt, agrupen prop de 
700 entitats.  

 ➔ 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, 
112 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 par-
ticipació 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 construït uns 10.000 
habitatges a tot Catalunya i actualment n’administren uns 
1.500 de lloguer. Algunes fundacions tenen concertats habi-
tatges amb entitats que donen sostre 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 132 cooperatives 
d’iniciativa social i sense afany de i treballa 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 crea-
ció, el creixement i la promoció de les més de 3.000 empreses 
cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia 
i la nostra societat en base a principis democràtics. Les coo-
peratives promouen la participació de les persones membres, 
l’ocupació estable, la innovació, l’arrelament al territori i el 
desenvolupament local.

 ➔ http://www.cooperativestreball.coop/iniciativa-social

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 12 entitats que gestionen serveis 
professionals de Comunitat Terapèutica, Pisos de Reinserció 
i Centres de Dia per a drogodependents, per a la rehabilita-
ció 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 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.  

 ➔ www.creuroja.org

Discapacitat Intel·lectual Catalunya - DINCAT

Dincat agrupa a 291 entitats sense ànim de lucre que donen 
servei a les persones amb discapacitat intel·lectual i del des-
envolupament. Des de les entitats s’atenen més 41.775 perso-
nes, on hi treballen 14.994 professionals. Dincat vetlla per la 
defensa, l’exercici ple dels drets, i la qualitat de vida de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i 
les seves famílies.

 ➔ www.dincat.cat

Annex: presentació de les 36 federacions membres
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Entitats Catalanes d’Acció Social - ECAS 

És una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que tre-
ballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc 
d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitza-
cions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació 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 equitativa. El 
nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir 
la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la 
plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població 
mitjançant la construcció d’una societat basada en el com-
promís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida 
i duradora de la qual tots siguem partícips. ECAS va néixer el 
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 41 agrupaments 
d’arreu del país. La Fundació Escolta Josep Carol és una enti-
tat creada per Escoltes Catalans per promoure l’educació 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 de la que son socis 
736 Casals de persones grans de totes les titularitats i entitats 
de gent gran d’activitats específiques. Fatec ha rebut la Creu 
de Sant Jordi, es Entitat declarada d‘Utilitat Pública i acaba de 
ser inclosa en el Registre d’Entitats d’Interès de la Generalitat, 
amb el nº 42.  Impulsa activitats en favor de la promoció i 
integració de les persones grans a la nostra societat, pro-
mou 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 desigualtats socials, 
la participació ciutadana en tots els seus àmbits i les relaci-
ons solidàries entre persones i col·lectius.

 ➔ www.facepa.org

Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzhei-
mer de Catalunya – FAFAC

La Federació d’Associacions de Familiars d’Alzheimer de 
Catalunya (FAFAC) és la federació que agrupa prop de 20 
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 16 entitats 
membres. La Federació treballa principalment en quatre àrees: 
la divulgació i la prevenció, la recerca psicosocial, el foment del 
voluntariat i el suport a les persones que han superat la malal-
tia, 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 prevenció, 
l’atenció i la inserció a Catalunya. Entre totes despleguen un 
ampli ventall de serveis, projectes i programes d’atenció ori-
entades a persones amb perfils diversos..

 ➔ www.fcd.cat

Federació Catalana de Donants de Sang. “Federació per 
al foment de la donació de Sang i plasma a Catalunya”

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 altruista 
de sang i plasma a Catalunya. Agrupa més de 35 associacions 
de donants de sang presents a tot el territori català.

 ➔ www.donantsdesang.org

Federació Catalana de Voluntariat Social – FCVS

La FCVS agrupa prop de 300 entitats a Catalunya, a les quals 
dóna serveis des d’una perspectiva transversal. És a dir, co-
produeix amb elles laformació, la visibilitat, la gestió d’asse-
gurances, la borsa de voluntariat en línia, les publicacions, 
les jornades de debat, les eines en línia d’economia social, els 
recursos audiovisuals promotors de l’acció comunitària, etc. 
Així com, exerceix un discurs d’incidència política per a  què el 
voluntariat il’associacionisme siguin reconeguts a Catalunya 
per la seva aportació a la millora del país en el seu conjunt.
La FCVS és una xarxa oberta a totes les entitats socials, a 
voluntaris i voluntàries, i a tothom qui tingui interès a què 
aquesta força ciutadana s’extengui encara més.

 ➔ www.voluntaris.cat
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Associació Catalana de Llars de Salut Mental

L’Associació Catalana de Llars de Salut Mental es constitueix 
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 trastorn 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, organització 
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 benestar. La Federació 
Catalana fou creada l’any 2008 i agrupa 12 associacions terri-
torials, les quals compten amb més de 50.000 persones jubi-
lades 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 a missió afavorir l’autonomia 
i la igualtat d’oportunitats dels joves i les joves sense suport 
familiar en procés d’emancipació, especialment dels tutelats 
i extutelats entre 16 i 21 anys. 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 més de  90 enti-
tats 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 associats. 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 12 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 

FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya

Empreses d’Inserció de Catalunya, és una associació empresarial 
que agrupa a més del 90% de les empreses d’inserció d’arreu de 
Catalunya que es creen d’acord a la legislació vigent (Llei 27/2002 i 
Llei 44/2007 de 13 de desembre de 2007) i que, per tant, estan ins-
crites en el Registre de d’Empreses d’Inserció del Departament de 
Treball, Benestar Socials i Famílies de la Generalitat.
Les Empreses d’Inserció emergeixen com un agent facilitador 
i promotor de cohesió social. Es fonamenten en valors de soli-
daritat  i la responsabilitat social. La seva labor es concentra 
en contractar i acompanyar a les persones amb risc d’exclusió 
social per tal de facilitar la inserció social i laboral.

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 23 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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6. Annex: presentació de les 36 federacions membres

Fundesplai – Fundació Catalana de l’Esplai

Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) es va constituir 
l’any 1996 amb la missió d’educar els infants i els joves, enfor-
tir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi 
ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb 
voluntat transformadora. Es tracta d’una iniciativa sense 
afany de lucre que 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. L’actuació global de Fundesplai el darrer any 
va arribar a 215.023 persones.

 ➔ 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 60 anys d’experiència, i pels més 
de 437.000 beneficiaris i beneficiàries que cada any par-
ticipen 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 som una associació 
sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants i joves 
a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes 
del seu creixement personal, per tal que esdevinguin perso-
nes actives, conscients i compromeses amb la societat. Som 
15.000 infants i joves en més de 150 agrupaments arreu del 
país amb una visió compartida: deixar el món millor de com 
l’hem trobat. D’aquests, més de 3.000 som voluntaris i volun-
tàries que fem de caps, formadors o responsables associatius.
La Fundació Josep Sans dóna suport a l’escoltisme i el gui-
atge a través de projectes educatius, socials i ambientals que 
fomenten una educació vivencial, activa, conscient i transfor-
madora per infants, joves i adults.

 ➔ 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 organit-
zacions associen un total de 20.000 membres i donen servei a 
més de 200.000 persones usuàries. Les entitats treballen per 
voluntat pròpia, per actuar coordinadament des de diferents 
perspectives de l’activisme social i cultural tot generant sinèr-
gies per ser més fortes i més lliures, i optimitzar i compartir 
esforços, recursos, capital humà.

 ➔ www.mlp.cat

ONCE Catalunya

ONCE Catalunya treballa per a la consecució de l’autonomia 
personal i la plena integració de les persones cegues o amb 
deficiències visuals greus. Els seus projectes es basen en la 
inclusió educativa; formació i inserció laboral; rehabilitació 
integral; autonomia personal; accessibilitat universal; impuls 
de la I+D; promoció de fons bibliogràfics accessibles i de l’ac-
cés a la cultura; promoció de la pràctica de l’esport; millora 
de la percepció social de la ceguesa. L’ONCE Catalunya està 
formada per 20 agències administratives 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’acompanyament 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 comunitats 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 l’organisme de Nacions Unides dedi-
cat a la promoció i protecció dels drets dels infants arreu del 
món. Des d’UNICEF Comitè Catalunya donem compliment a 
aquest mandat fent seguiment de l’aplicació de la Convenció 
sobre els Drets de l’Infant a casa nostra, tot generant conei-
xement i sensibilitzant sobre la infància i els seus drets, així 
com fent incidència per a la millora de les polítiques públi-
ques d’infància a tots els nivells. Alhora, treballem per a la 
captació de fons públics i privats per a programes de coopera-
ció internacional i emergències adreçats a la supervivència i 
al desenvolupament dels nens i de les nenes

 ➔ www.unicef.es/cat

Voraviu

Voraviu és una federació que treballa per a la integració social 
i laboral de les persones amb intel·ligència límit (IL) per millo-
rar la seva qualitat de vida.
Promou el coneixement i conscienciació de la realitat 
d’aquest col·lectiu que es troba en terra de ningú.
Fa incidència política per a possibilitar canvis legislatius i 
normatius que reconeguin les necessitats d’aquest col·lectiu.

 ➔ www.voraviu.org

uneix-te per la infància
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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 que actuen 

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


