U
N
A

Memòria
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La Confederació Empresarial
del Tercer Sector Social de Catalunya

Un any de pandèmia,
un any al costat del Tercer Sector Social

La memòria d’activitats que teniu a les mans és un recorregut per les principals activitats i projectes
desenvolupats durant l’any 2020 a La Confederació. Un any que quedarà per sempre marcat a la història
col•lectiva i a la memòria personal de totes nosaltres. Un any que ens va canviar la vida.
La nostra organització va néixer impulsada per les federacions del Tercer Sector Social amb l’objectiu de
donar servei a les entitats, actuant com a patronal i esdevenint referent del sector per a les administracions
públiques, les organitzacions sindicals i la resta d’agents socioeconòmics.
Aquesta voluntat de servei, de ser útil per a les entitats i d’acompanyar-les per fer-les més fortes, ha agafat tota
la seva dimensió durant la pandèmia. Com veureu en aquest document, l’activitat ha estat ingent, treballant
per donar resposta a cadascun dels reptes que l’emergència anava plantejant i reclamant a les administracions
públiques solucions i recursos perquè les entitats poguessin treballar en condicions. L’esforç i la dedicació
s’ha vist compensat pel reconeixement i durant l’emergència La Confederació ha esdevingut organització de
referència pel conjunt d’entitats.
Simplement hem fet el mateix que totes i cadascuna de les entitats socials del nostre país. El Tercer Sector
Social ha estat, un cop més, a l’altura de les circumstàncies i ha acreditat la seva voluntat i capacitat de servei
cap a les persones més vulnerables.
Des de La Confederació, aquesta feina s’ha fet amb el rigor, qualitat i acompanyament habituals. Una manera
de fer que ha caracteritzat la nostra organització des de la seva fundació, fonamentada en un excel•lent encaix
entre l’equip polític i l’equip tècnic i en l’aportació i implicació de totes les persones que els formen.
Fer front a la pandèmia no ha evitat que continuéssim treballant en els temes habituals de la nostra agenda
política. Per això hem seguit amb les tasques vinculades als nostres objectius estratègics i finalitats estatutàries.
Entre d’altres: interlocució, representació, incidència política, formació continua, ocupació, articulació del marc
de relacions laborals, i promoció de models de gestió propis de la iniciativa social sense afany de lucre i de
l’Economia Social.
La COVID-19, a més de sacsejar les nostres vides i posar-nos en escac, ha demostrat la importància i necessitat
que els sectors social, sanitari i educatiu passin a ser prioritaris i centrals en les polítiques públiques. Aquesta
ha estat la reclamació que de manera permanent hem fet durant el 2020 i que seguirem fent fins a aconseguir
les condicions i els recursos que el Tercer Sector Social es mereix.
Esperem que aquesta memòria sigui un bon reconeixement a totes les entitats i persones que formen La
Confederació o que hi col•laboren d’una manera o altra, i al conjunt del sector per la seva tasca durant la
pandèmia. Gràcies pel vostre compromís!
Finalment, no vull tancar aquesta presentació sense expressar un emocionat record per a totes les persones
que han perdut la vida a causa de la COVID-19, algunes d’elles vinculades al nostre sector. No permetem que
la fi de la pandèmia ens faci oblidar.

Joan Segarra i Ferran
President
La Confederació
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La Confederació en xifres
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1.200

98.500

ENTITATS SÒCIES

ENTITATS

PROFESSIO NALS
(UN 75% DONES)

Organització interna

100%

0%
Rati d’equitat salarial

1:1,97

Equip tècnic

Finances ètiques
UN 93% DE LES NOSTRES FINANCES SÓN ÈTIQUES

Dades econòmiques

13%

Personal

3%

9%

34%
DESPESES
335.745,16 €

Serveis professionals
vinculats a projectes
i activitats
Altres serveis
professionals
generals
Funcionament
general

41%

Altres despeses

1%
25%

74%

INGRESSOS
352.543,34 €

Quotes socials
Convenis i subvencions
Altres ingressos

El 59% de la despesa en serveis
professionals externs correspon a 16
proveïdors de l’Economia Social i Solidària:
•
•
•
•
•
•
•

Consultoria i recerca
Programació tecnològica
Comunicació i audiovisuals
Gestoria econòmica, laboral i fiscal
Prevenció de riscos laborals
Material oficina
Neteja oficines

QUÈ HEM FET
L’ANY 2020

Hem generat espais de treball
i participació interna

15

1

25

Reunions
de Junta Directiva

Assemblea
Anual Ordinària

Reunions
de Comissions Sectorials

8

2

874

Reunions
de Grups de Treball
Transversals

Sessions
de Coneixement i
Intercooperació sobre els Fons
Next Generation EU

Persones
participants en
aquests espais

Hem impulsat instruments de suport
a les entitats en context de pandèmia

+200

Circulars
Informatives
Especial
COVID-19

11

7

4

Butlletins
Informatius

Càpsules de
Coneixement i
Debat especials
COVID-19

Sessions de
formació
contínua dels
professionals
del sector

Signatura del
conveni de
col•laboració
amb Fiare
Banca Ètica

Hem generat coneixement i dades
per a incidir més i millor

Anuari Especial
COVID-19
Impacte econòmic,
laboral i organitzatiu
al Tercer Sector Social
de Catalunya

Estudi sobre
la contractació
pública municipal
de serveis d’atenció
a les persones
Barcelona 2020

Anuari de l’Ocupació
del Tercer Sector
Social de
Barcelona 2019

Anuari Especial
Covid-19
Impacte econòmic,
laboral i organitzatiu
al Tercer Sector Social
de Barcelona

Hem assessorat les entitats en matèria de
relacions laborals i de contractació pública

44

69

Circulars
jurídiques

Consultes
resoltes

Hem representat el sector interlocutant permanentment
amb les administracions públiques i el conjunt d’agents socials,
polítics i econòmics del país

REUNIONS

132

Govern
de la Generalitat
de Catalunya

21

Ajuntament
de Barcelona

16

Agents socials
i econòmics

8

Grups
parlamentaris

1

Subdelegació
del Govern de l’Estat
a Barcelona

2

Entitats
municipalistes
(ACM i FMC)

8
12
5

President
de la Generalitat
de Catalunya

Departament
de Presidència

Departament
d’Empresa i
Coneixement

76

Departament
de Treball, Afers
Socials i Famílies

19

Departament
d’Educació

3

Departament
de Vicepresidència
i Economia

9

Departament
de Justícia

Hem representat el sector
en espais institucionals

Pla Estratègic de
Serveis Socials
2020-2024

Consell de
l’associacionisme
i el voluntariat

Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

Taula d’atenció
integral als infants
i joves
migrats sol

Comissió de
mesures urgents
de protecció
social (CORECO)

Comissió de seguiment
de l’Acord per una

Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

Pacte Social
contra l'estigma i la
discriminació de les
persones amb VIH
2020-2022

Àmbit Participat de
l’Economia Social i
Solidària de Barcelona

Consell General
de Serveis Socials
Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

Ajuntament
de Barcelona

Taula d’Economia
del Pacte per
Barcelona
Ajuntament de
Barcelona

Catalunya Social
Generalitat
de Catalunya

Estratègia de
ciutat de Barcelona
pel foment de
l’Economia Social i
Solidària 2020-2030
Ajuntament
de Barcelona

Pacte Nacional
pels drets de les
persones amb
discapacitat
Generalitat
de Catalunya

Taula de
Governança de
l'Educació
en el Lleure
Generalitat
de Catalunya

Taula de
Contractació Pública
Ajuntament
de Barcelona

Acord ciutadà per una
Barcelona inclusiva
Ajuntament de
Barcelona

Hem treballat en xarxa i formem part de

AESCAT

Associació Economia
Social Catalunya

AEEISSS

Asociación Española de
Empresas de Iniciativa Social
y Servicios Sociales

Hem estat proactius en l’elaboració de propostes
per fer front al context de pandèmia

Pla de 12 mesures
urgents per a la
reactivació econòmica
del Tercer Sector
Social de Catalunya
#COVID-19

Pla de desescalada
per a la reobertura
dels centres
i serveis socials
d’atenció
a les persones

Participació activa
en la comissió
de mesures urgents
de protecció social
(CORECO)

Participació en la
Taula d’Economia
del Pacte
per Barcelona

Hem signat l’Acord per una Catalunya Social

Signatura de l’Acord per una Catalunya Social, 31 de juliol de 2020, Palau de la Generalitat. Foto Jordi Bedmar.

Hem seguit treballant per desenvolupar
els instruments i marcs legislatius necessaris per al reconeixement
i suport al Tercer Sector Social de Catalunya

Document
de bases de la Llei
d’Economia Social
i Solidària
de Catalunya

Incidència
i seguiment
sobre el marc
de concertació social
per la provisió
de serveis
a les persones

Treball entorn
la futura Llei del Tercer
Sector Social
de Catalunya

Pla de suport
al Tercer Sector
Social de Catalunya

Hem seguit impulsant la reflexió i acció
pel foment de l’equitat de gènere
El programa de Gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya
està impulsat conjuntament per La Confederació i la Xarxa de Dones Directives d’Acció Social (DDIPAS)

4 entitats participants

Cicle “Els treballs de les dones en
temps de COVID19”

en el programa
d’acompanyament

3 sessions
81 participants

Càpsula divulgativa
sobre la igualtat retributiva
entre dones i homes
en el món del treball

Taller virtual d’aplicació de
l’Eina d’autodiagnosi pel foment
de l’equitat de gènere al Tercer Sector
Social de Catalunya
“Com està l’equitat de gènere
a la teva entitat?”

40 participants

40 participants
Hem seguit posant en valor la contribució
de la governança democràtica
Estudi sobre la contribució de la
Governança Democràtica en la
resposta davant la COVID-19

Disseny d’una eina
d’autodiagnosi de la Governança
Democràtica

Sistematització i divulgació
del Programa de foment de la
Governança Democràtica al
Tercer Sector Social de Catalunya
al web de La Confederació

Trobada d’intercanvi d’experiències
amb les entitats participants del
programa en edicions anteriors

Hem impulsat el cicle de conferències
Apunts 654C. Els imperdibles de La Confederació

162
Participants

Patricia Centeno
Comunicació política
i el poder de la imatge

Joan Manel Busqueta
L’economia i les persones
en temps convulsos

Xavier Marcet
Nous lideratges
i innovació

Hem reconegut la feina del Tercer Sector Social
amb la 4a edició dels Premis La Confederació

43

Candidatures
presentades

4

Iniciatives
guardonades

1

Menció
especial del
jurat

Categoria de Governança Democràtica
Transformació del model organitzatiu:
cap a la Governança Democràtica
Fundació Privada del Maresme Pro Persones
amb Disminució Psíquica (Mataró)

Categoria de Governança Democràtica
Xarxa d’intercanvi de coneixement
Associació educativa i cultural FORMES
(Barcelona)

Categoria de Transformació Social
Llavors d’oportunitats
Cooperativa Alba Jussà
(Tremp)

Categoria de Transformació Social
Riborquestra: espai comunitari i intergeneracional
Associació Riborquestra
(Barcelona)

Menció especial del Jurat
Procés participatiu per a la creació d’una cooperativa de segon grau
ENTREM-HI (Vilafranca del Penedès)

Hem fet d’altaveu del sector

217

Impactes als mitjans
de comunicació

PER TIPUS DE MITJÀ

158

43

Premsa escrita i digital

Ràdio

16

TV

PER TEMÀTICA

•

FINANÇAMENT

•

PROPOSTES SECTOR/INCIDÈNCIA

•

LLEURE EDUCATIU

•

RECLAMACIÓ EPI

•

PAGAMENT ÍNTEGRE SERVEIS TANCATS

•

PREMIS LA CONFEDERACIÓ 2020

•

GENT GRAN

•

PROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES
DE SERVEIS A LES PERSONES

2

25

Notes
de premsa
generades

10 10 13

17 23 53 86

24%

D’increment
de seguidors
al Twitter

Hem treballat per millorar la transparència i apropar
els nostres serveis al conjunt del Tercer Sector Social

DISSENY
D’UN NOU
WEB

Una pàgina
específica de
transparència

Diversos elements
de cerca i descarrega
amb tots el nostres
documents i d’altres
entitats o administracions,
publicacions i videos
d’interès pel sector

Notícies sobre
La Confederació,
les nostres sòcies
i el sector social

Entitats sòcies

Agrupació Catalana de
Centres per a persones amb
Discapacitat Intel·lectual

AMMFEINA

Asteroide B-62

Associació Empresarial
d’Economia Social – Dincat

Aula2

Càritas Diocesana
de Barcelona

Cooperatives
d’Iniciativa Social

Coordinadora d’Escoles
Bressol

Creu Roja Catalunya

Drecera

ECOM

El CAE

Entitats Catalanes
d’Acció Social

E3Lleure i Gent Gran

Federació d’entitats
d’assistència a la Tercera
Edat sense afany de lucre

Federació d’entitats d’atenció
a la infància i l’adolescència

Federació de la Paràlisi
Cerebral i la Pluridiscapacitat
de Catalunya

Fundació Escolta Josep Carol

Fundació Catalana
de l’Esplai

Fundació Pere Tarrés

Sinergia Social, Associació
Coordinadora d’Entitats
d’Acció Social

Unió Catalana de Centres de
Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç

Associació Patronal Consorci
de Salut i Social de Catalunya
(Entitat adherida a La
Confederació)

Els programes i projectes de La Confederació compten amb el suport de

Podeu trobar tota la documentació esmentada en
aquesta memòria a:
www.laconfederacio.org

Carrer de València, 3-B, planta -1
08015 Barcelona
932 68 85 60
www.laconfederacio.org
@LaConfederacio
La Confederació

