
 

Candidatura a Junta Directiva 2011-2012 
 

Breu ressenya 
biogràfica 

 
 

���� Teresa Crespo, Fundació Innovació per a l’Acció Social 
Llicenciada en Història i post grau en Treball Social Universitat de Lovaina – Bèlgica. Ha 
treballat sempre a l’àmbit social, primer com a directora de l’Escola Universitària de 
Diplomats en Treball Social, després com cap del Departament de recerca de Politiques 
socials de la Fundació Cirem i també com a directora de la Fundació Innovació per l’Acció 
Social (FIAS) i la empresa d’inserció Pròxims. Fias ha participat a ECAS des del seu inici com a 
membre de la Junta Directiva i els darrers dos anys n’ha exercit la presidència amb Teresa 
Crespo al capdavant. En representació d’ECAS, Teresa Crespo ocupa la vicepresidència 
responsable de temes d’inclusió social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social.  Crespo 
és membre actiu en altres organitzacions socials  com ara en el patronat de la  Fundació 
Futur, secretaria de l’Associació Atlàntida i presidenta de l’Associació Ventijol. Darrerament 
ha estat nomenada presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars del 
govern (CAPSiF). 
 
 
 

   
 

� Sònia Fuertes Ledesma, Fundació Salut i Comunitat 
Diplomada en Educació Social i Llicenciada en Filosofia, subdirectora de l'Àrea Inserció Social i 
VIH-Sida de la Fundació Salut i Comunitat, entitat que va participar activament en la gènesi 
d'ECAS formant part de la federació des dels seus inicis.  Ha desenvolupat diverses tasques a 
la Junta Directiva exercint com a tresorera i actualment com a Secretària de l'organització. Ha 
liderat la vocalia de redefinició estratègica al voltant del concepte de l’acció social i 
actualment coordina el grup de treball d'articulació del tercer sector social. 



 

 Proposta 
programàtica 

 

 

� Xavier Puig i Santulària, Ceps Projectes Socials 
Diplomat en Ciències de l’Educació i Educador Social amb formació específica sobre direcció 
d’organitzacions no governamentals a ESADE. Ha estat vinculat a diferents plataformes 
socials amb diferents responsabilitats: vicepresident d’ECAS des de la seva creació, ha estat 
també membre de Junta Directiva de la FEDAIA, de la patronal catalana AEISC i l’espanyola 
AEEISSS, de l’EAPN Espanya i Europa, en xarxes Europees d’Infància i Economia Social. 
Darrerament, i en representació de la patronal a la que ECAS està associada, ha assumit la 
presidència de la Confederació d’Organitzacions Empresarials del Tercer Sector Social 
d’Atenció a les Persones de Catalunya. 
 
 

 
 

� Domènec Domènech, Fundació Mercè Fontanilles 
Educador Social. Ha cursat estudis de Antropologia, Universitat Central de Barcelona, i Belles 
Arts Escola Universitària Sant Jordi. S'ha format en gestió d'entitats, direcció, programació 
d'informàtica de gestió. Ha treballat des de 1981 com a educador, coordinador i director en 
recursos terapèutics i residencials i des de 1986 en funcions gerencials, directives i 
institucionals a l'Associació Estrep, l’Associació Menorquina d'Ajut al Drogodependent, la 
Unión Nacional Asociaciones de Ayuda al Drogodependiente, l’Asociación de Profesionales de 
Comunidades Terapéuticas, la Fundació Mercè Fontanilles, la Coordinadora Sinergia Social,  i 
en àmbits de drogodependències, VIH-Sida, presons, inserció sociolaboral, infància en risc, 
salut mental. Actualment presideix la Fundació Mercè Fontanilles i altres fundacions de 
Sinergia Social. La Fundació Mercè Fontanilles ha estat membre actiu de la Junta Directiva 
d’ECAS des de la seva creació i actualment ostenta la tresoreria de l’entitat. 
 
 



 

 Proposta 
programàtica 

 
 

� Paco Estellés, Salesians Sant Jordi 
Treballador i Educador Social.  Responsable de l’àmbit de les Plataformes d’Educació Social 
dels Salesians de Catalunya. Membre de la Junta Directiva d’ECAS des de la seva fundació. 
Membre de la Junta Directiva de la FEDAIA i representant de la mateixa a la Taula de Tercer 
Sector Social de Catalunya. 

 
 

 
 

� Ignasi Buyreu, Intress 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i en Ciències del Treball, és actualment 
director d’INTRESS a Catalunya, responsable del desplegament dels seus processos 
estratègics dins del tercer sector. Intress ha estat membre d’ECAS des de la seva creació i 
forma part de la junta directiva des de 2004. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Fina Rubio, Fundació Surt 
Llicenciada en Antropologia Social i Cultural i Màster en Formació de Formadors: 
Metodologies i Gestió. Expert europeu en formació. Màster en estudis de Dones, Gènere i 
Ciutadania (Institut Interuniversitari Estudis de Gènere). Actualment és presidenta  de la 
Fundació  SURT. Ha coordinat i participat en diversos projectes de recerca sobre temes de 
gènere i de desenvolupament de metodologies d’orientació i treball per competències. 
Participa com experta docent en diversos cursos de formació professional, postgrau i màsters 
universitaris. Surt ha estat membre d’ECAS des de la seva creació i forma part de la junta 
directiva des de l’any 2007. 



 

 Proposta 
programàtica 

 
 

� Llorenç Gonzalez, Assoc. Iniciatives Solidàries 
Llicenciat en Ciències de la Informació. Durant més de 10 anys ha estat president de l’ONG 
AMICS, entitat de treball amb discapacitats. L’Associació Iniciatives Solidàries forma part 
d’ECAS des del seus inicis i des de l’any 2009 és membre de la Junta Directiva. També és 
membre actiu de la Comissió d’Immigració d’ECAS.  

 
 

 
 

� Jordi Foix, Fundació Els Tres Turons 
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació i Educador Social. Des de principis dels 80 
treballa en l’àmbit de la dinamització social i comunitària a diferents barris de Barrcelona, 
entre ells el del Carmel, d’Horta-Guinardó. Duran aquests anys ha fet atenció directa en 
l’àmbit de la Salut Mental Comunitària i actualment és director general de la Fundació Els 
Tres Turons de Barcelona. Ha estat vinculat a ECAS com a membre de Junta Directiva des de 
l’any 2006. 
 
 

 
 

� Ôutaïle Benabid, Accem 
Llicenciat en Geografia i Història per l’Universitat d’ Ibn Tofaïl de Kenitra (Marroc).  Post grau 
en Història Medieval Islàmica per la Facultat de Lletres de la Universitat de Rabat (Marroc). 
Post grau en Estructuras de poder, sociedad y fuentes escritas en el Mundo Medieval per la 



 

 Proposta 
programàtica 

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Sevilla. I Doctorat al Departament 
d’Història Medieval de la Universitat de Girona. Especialitzat Mediació i Resolució de 
conflictes i he participat en diferents espais com a ponent al Centre d’estudis Europeus i a la 
Universitat de Navarra. És membre de la junta directiva d’ECAS des de l’any 2009 liderant la 
vocalia de Territorialitat. 
 
 

 
 

� Marc Carbonell, Cooperativa Suara 
Nascut a Vilanova i la Geltrú. Soci de la Cooperativa SUARA, fa quatre anys que desenvolupa 
les funcions de gerent de la Unitat Ocupació i Formació. Ha realitzat gran part de la seva 
trajectòria professional en el tercer sector  ocupant  funcions d’educador i de direcció de 
serveis. Suara Cooperativa forma part de la Junta Directiva d’ECAS des de la seva i participa a 
les comissions d’inserció sociolaboral i territorial de Girona. 
 
 

 
 

� Nacho Sequeira, Fundacio Èxit  
Llicenciat en Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, postgrau en Treball Social i 
Educatiu amb Immigrants a la URLL, Funció Gerencial ONG a ESADE i Social Entrepreneurship 
Programme al INSEAD. Voluntari en diverses entitats des dels 17 anys sempre en el treball 
amb infants i joves en risc d’exclusió, ha treballat com a professor a l’Escola Cintra a la seva  
creació(1992-96), posteriorment com a educador del Projecte Èxit a la Fundació Comtal, 
educador del Centre de Justícia Juvenil l’Alsina i des del 2003 a Fundació Èxit, inicialment com 
a inseridor laboral i des de 2005 com a director. La Fundació Èxit ha estat un membre actiu 
des de la seva incorporació, especialment a la comissió d’inserció laboral. 
 



 

 Proposta 
programàtica 

 
 

� Marta Zaragoza i Esteve, Institut de Reinserció Social 
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Diplomada en Treball Social per la 
Universitat Ramon Llull. Té un postgrau en Funció Gerencial d’ONG a ESADE. Directora 
d’Acció Social a la Fundació Institut de Reinserció Social, havia treballat a la Fundació la Caixa 
com a Gestora de programes i a Càritas Diocesana de Barcelona com a cap del Departament 
de Subvencions i Qualitat i Cap d’Acció Territorial, així com a Professora a la Fundació EMI-
Universitat Ramon Llull. La Fundació Institut de Reinserció Social és membre fundador d’ECAS 
i ha ostentat la presidència els primers anys d’existència. Actualment forma part de la Junta 
Directiva com a vocal. 
 

 

 
 

� M. Elena Alfaro, Fundació Ared 
Llicenciada en Psicopedagogia per la Universidad del Salvador, postgrau en Economia 
Solidària a la Universitat Abat Oliva i formació en Gestió d’entitats sense ànim de lucre. A 
EADA. És directora de la Fundació Ared, membre d’ECAS des dels seus inicis i de la Junta 
Directiva des de l’any 2006. Participa activament a les comissions d’àmbit penitenciari i 
d’inserció sociolaboral d’ECAS.  
 
 
 
 
 



 

 Proposta 
programàtica 

 
 

� Rosa Balaguer, Associació Casals dels Infants per a l’acció social als barris 
Llicenciada en Ciències de l’Educació; postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions No 
Governamentals (ESADE); postgrau en Lideratge i Innovació Social a les Organitzacions No 
Governamentals (ESADE); directora general del Casal dels Infants des del 1999 fins 
l’actualitat. El Casal ha estat membre de junta directiva des de la constitució d’ECAS 
ostentant la secretaria d’organització fins l’any 2010.  Com a entitat ha participat en diferents 
comissions d’àmbit i territori d’ECAS: territorials de Tarragona i Girona i comissions d’àmbit 
de gènere, famílies, immigració i inserció sociolaboral. 
 

 

 
 

� Salvador Busquets, Arrels Fundació 
Director d’Arrels Fundació i membre de junta directiva d’ECAS des de 2009, representa la 
federació en diferents espais participatius de debat i reflexió entorn a la pobresa. Lidera la 
vocalia de pobresa junt amb Teresa Crespo. 
 
 

 
 

� Pilar Bosch i Bech, Fundació Plataforma Educativa 
Directora Financera de la Fundació Plataforma Educativa, és membre de Junta Directiva 
d’ECAS des de 2009 i coordinadora de la comissió territorial de Girona.  

 



 

 Proposta 
programàtica 

 
 

� Felisa Perez Anton, Associació Benestar i Desenvolupament 
Directora tècnica de l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD, ha estat directora i 
psicòloga del Centre d’Atenció i Seguiment de les drogodependències. CAS (Districtes II-
III-IV). És presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències, vicepresidenta de la 
UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente),  
vicepresidenta del Fòrum Salut Mental d’iniciatives i de gestió en Salut mental a Catalunya. 
ABD és membre actiu de Junta Directiva d’ECAS des dels inicis de la federació. 
 
 
 

� Joan Josep Izquierdo, Fundació En Xarxa 
Director de la Fundació En Xarxa, és membre d’ECAS des de 2007 i forma part de la Junta 
Directiva de l’entitat des de 2009. És co-coordinador de la comissió territorial de Tarragona. 
 


