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xarxa esplai 
 Tercer sector. II Trobada anual del Club de Suport 

Les entitats 
comparteixen estratègies 
per fer front a la crisi

S uport Associatiu, 
l'entitat de la Fun-
dació Catalana de 

l'Esplai que genera re-
cursos i assessorament 
per enfortir el Tercer 
Sector, va celebrar el 
passat 29 de novembre 
la ii Trobada anual d’en-
titats del Club de Suport. 

L’acte, que es va celebrar 
a CENTRE ESPLAI, va 
aplegar un centenar de 
representants d’associaci-
ons i fundacions per refle-
xionar junts entorn de les 
estratègies de les entitats 
per fer front a la crisi. 

Per a Núria Valls, gerent 
de Suport Associatiu, 
“en aquests moments de 
crisi, la gestió i l’eficàcia 
són més importants que 
mai. Hi ha força entitats 
que s’ho estan passant 
malament. Per això, hem 
volgut organitzar unes jor-
nades molt pràctiques. A 
través d’experiències d’al-
tres entitats volem oferir 
instruments que ajudin les 
organitzacions a afrontar 
amb millors capacitats 
aquests moments”. En 
aquest sentit, la prime-
ra part de la Trobada va 
incloure la ponència de 
l'Instituto para la Cali-
dad de las ONG titulada 
"ICONG i la Norma ONG 
amb qualitat", i la segona 
part, una taula d'experièn-
cies i bones pràctiques a 
càrrec de Casa Orlandai, la 
Fundació Natura, la Fun-
dació d'Amics de la Gent 
Gran i la Confederació 
Empresarial de l’Econo-
mia Social de Catalunya.

El Club de Suport Associ-
atiu aplega prop de 1.200 
associacions i fundacions 
catalanes, que compartei-
xen recursos i serveis es-
pecialitzats de comptabi-
litat, laborals, informàtics 
i jurídics.

La crisi econòmica, 
també el canvi general 
que està vivint la nostra 
societat, està afectant 
el cor i els òrgans vitals 
de les ONG i de les 
entitats del tercer sector 
en general. Sembla clar 
que les organitzacions 
han de canviar i adaptar
se. La nova etapa s’ha 
de caracteritzar per la 
combinació de diversos 
factors: el reforçament 
del seu sentit transfor
mador al costat de la 
seva funció assistencial, 
la seva repolitització al 
costat de la prestació de 
serveis públics, l’am
pliació de la seva base 
social al costat de les 

aliances i col·laboracions 
amb el sector públic i 
empresarial, la generació 
i canalització de formes 
de participació més ho
ritzontals al costat de la 
seva capacitat de gestió 
i eficàcia organitzativa, 
la seva digitalització 
més enllà d’un millor ús 
instrumental de les TIC, 
la major implicació dels 
treballadors en el projec
te amb la canalització de 
les energies de solida
ritat i voluntariat de la 
ciutadania. Finalment, 
optant per la transparèn
cia i rendició de comptes 
que la faci mereixedora 
de confiança per part de 
la ciutadania.

Es tracta d’una qüestió 
que no només afecta el 
món de les ONG. És una 
qüestió de país. L’exis
tència d’un teixit asso
ciatiu important és un 
element que caracteritza 
la societat catalana i, 
probablement, una de 
les claus que explica la 
cohesió social del país i 
l’atenció dels col·lectius 
més vulnerables. Això 
avui està en risc. La 
resposta és en mans de 
la societat, però també 
en la política pública. El 
rescat del tercer sector 
ha d’esdevenir també el 
seu objecte en els pro
pers anys. Encara hi som 
a temps.

onG, reinventar-se o morir 

                     Opinió
núria Valls

Gerent de Suport Associatiu

El passat 28 de novem
bre es va inaugurar a la 
seu de l'Espai d'Inclusió 
i Formació Casc Antic 
(EICA) de Barcelona, un 
nou centre de la “Red 
Conecta” impulsat con
juntament amb Microsoft 
Ibèrica i Fundació Esplai.

Aquest centre, totalment 
equipat tecnològicament 
amb nou ordinadors, el 
programari més avançat 
de Microsoft i accés a 
Internet, serà un punt 
clau en l'impuls de la 
formació TIC i l'accés a 
noves oportunitats so
ciolaborals per als veïns 
i veïnes del barri i, molt 
concretament, per als 
beneficiaris de l'Espai 
d’Inclusió i Formació 
Casc Antic, una associa
ció sense ànim de lucre 
amb 30 anys d’experièn
cia, que fa de l’acollida, 
la formació, el diàleg i la 

participació associativa 
i ciutadana elements 
claus per afavorir la 
inclusió sociolaboral de 
la població jove i adulta, 
sense fer diferències 
d’edat, gènere, origen o 
nivell econòmic. 

La presentació ha anat a 
càrrec d’Antonia Salazar, 
coordinadora general 
d’EICA i Cesk Gasulla, 
responsable del Depar
tament d'eInclusió de la 
Fundació Esplai. També 
hi va ser present Miguel 
Raimilla, el director 
executiu de Telecentre.
org Foundation, que va 
explicar que, “en els 
espais interculturals, 
la gent que comença 
a aprendre en aquests 
llocs desenvolupa una 
dinàmica d’integració 
més ràpida”.

S’han inaugurat 83 cen
tres de la “Red Conecta” 
arreu de l’Estat, nou dels 
quals a Catalunya. En to
tal, ja s’han format més 
de 400.000 persones.

Anabel pérez. Durant els 
dies 21 i 22 de novem
bre es van realitzar a 
Madrid les Jornades 
“Conecta” per a perso
nes dinamitzadores dels 
programes “Conecta 
Joven” i “Red Conecta” 
que impulsen la Funda
ció Esplai i Microsoft 
amb el suport de les ad
ministracions públiques i 
entitats socials.

Els 24 assistents, repre
sentants de 12 entitats 
de diferents comunitats 
autònomes, van par
ticipar en la jornada 
compartint els seus 
projectes i pràctiques 
que fomenten la inclusió 
social a través de les 
TIC i establint aliances 
amb les entitats del 
propi sector per créixer 
de manera conjunta a 

partir de les necessitats 
i els potencials de tots.

Durant els dos dies es 
van presentar altres inici
atives com "Y tú, ¿cómo 
controlas?", programa 
de prevenció d'actituds 
de risc en joves, Insert.
TIC, d'inserció laboral per 
a joves a través de les 
TIC, i Beca.MOS, el nou 
programa de Fundació 
Esplai i Microsoft, per 
l'ocupabilitat de les per
sones joves. Finalment, 
es van treballar temes 
com el voluntariat en les 
organitzacions, alter
natives de finançament 
com el crowdfunding, la 
importància de la for
mació dels professionals 
de telecentres i entitats 
o el desenvolupament 
comunitari des dels tele
centres.

Madrid acull les  
Jornades “Conecta”

Trobada del Club de suport. Núria Valls, en la presentació de l'acte. FOTO: J. M. VALLS

més info: www.suport.org

@suport_org

Víctor 
García 

E-inclusió

E-inclusió

nou centre de la “red Conecta” 
al nucli antic de Barcelona

unir esforços 
Laia Grabulosa 

DIRECTORA DE 

LA CONFEDERACIó 

La Confederació és un 
exemple de com set or
ganitzacions empresa
rials del tercer sector 
social que compartíem 
objectius hem unit es
forços per tenir una sola 
veu molt més forta, ser 
més eficients i afrontar 
els reptes que ens es
peren.  

afrontar un ErO
Francesc Giró 

DIRECTOR D’ACCIó 

NATURA 

La crisi ens va obligar a fer 
un ERO. Aquesta no acaba 
de ser una bona solució 
perquè la nostra sostenibi
litat depèn directament de 
la capacitat de bellugarnos 
i captar fons. I amb l’ERO 
redueixes dedicació i et vas 
enfonsant més. però, quan 
s’han de prendre decisions, 
és important ferho ràpid.

Imaginació
Jaume Granja 

CApTACIó I COMUNICACIó DELS 

AMICS DE LA GENT GRAN

Impulsem iniciatives ima
ginatives per aconseguir 
ingressos, com la cam
panya “La bufanda de la 
Iaia”. promovem que la 
gent faci bufandes i ens les 
doni. Nosaltres les emboli
quem, indicant qui l’ha fet, 
l’edat i el temps dedicat, i 
la venem. Així podem con
tinuar ajudant la gent gran. 

Tres estratègies de les entitats

@nvallsc

@EaliagaEsplai 

Elvira
Aliaga


