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1. Presentació 

 

Permeteu-me com a candidata a presidenta a les properes eleccions  

oferir-me a continuar amb aquesta responsabilitat. Crec que puc 

dedicar-m’hi i compto amb una Junta amb la que hem treballat amb 

il·lusió i amb ganes de fer créixer la nostra entitat.   

La meva responsabilitat l’entenc no com una actuació aïllada, sinó 

com una acció conjunta i compartida amb tots els membres de 

Junta que ens ha permès treballar plegats per aconseguir els 

objectius que ens havíem fixat fruit de l’acció conjunta que des de la 

diversitat d’experiències i d’interessos hem impulsat de manera 

compartida i respectuosa per al bé comú de totes entitats que 

formen ECAS.   

Som conscients que avui vivim un moment difícil que ens obliga més  

que mai a actuar en defensa dels col·lectius vulnerables amb qui 

treballen les nostres entitats i posicionar-nos en la seva defensa. 

Cada dia han de respondre a una major nombre de demandes i 

necessitats dins d’una societat immersa en la crisi econòmica 

actual.  

La nova Junta que encapçalo voldríem treballar per a uns objectius  

que haurien de definir la nostra actuació pels propers 2 anys. Alguns 

dels punts que ens preocupen i que voldríem abordar ja els vàrem  

destacar a les anteriors eleccions, però avui continuen vigents; 

perquè malauradament la realitat lluny de millorar encara ens 

colpeja més fortament, i perquè dos anys per aconseguir algunes de 

les transformacions que ens agradaria assolir és un termini massa 

curt. En aquest sentit, la candidatura que presentem té la voluntat 

de continuar el treball que fa dos anys es va emprendre i que estem 

convençuts que podem assolir dins d’una mateixa línia per assolir 

major nivell de satisfacció i benefici per als nostres associats.   
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A continuació enumeren aquells punts que considerem més 

importants de portar a terme durant el nou període de mandat de 

la Junta Directiva: 

A) Disposar d’uns ingressos que ens donin certa sostenibilitat i 

seguretat per mantenir l’estructura necessària per la gestió i 

atenció a les entitats. Volem aconseguir convenis amb 

l’administració que ens permetin disposar dels recursos econòmics 

necessaris i tenir el reconeixement institucional per part de les 

administracions. En aquest sentit, acabem de tancar un conveni 

amb ICASS, el Departament d’Empresa i Ocupació, la Diputació de 

Barcelona, i estem en contacte amb La Caixa per tal d’identificar 

interessos comuns i establir espais de col·laboració.  

B ) Si l’any 2009 vàrem fer un  congrés, ens en volem  plantejar un 

altre pel 2012, que ens permeti visualitzar les capacitats i 

potencialitats de les entitats d’ECAS. Caldria estudiar quina temàtica 

ens identifica i volem tractar en aquest II Congrés. Alguns dels 

temes sobre els que tenim expertesa i ens permetrien visualitzar la 

nostra potencialitat i competència són la inclusió, les desigualtats o 

l’acció social contra la pobresa. 

Dins d’aquesta voluntat de crear espais de coneixement i de treball,  

vàrem celebrar una jornada sobre la transversalitat en la 

intervenció amb la família, i tenim a la cartera celebrar dues 

jornades més al voltant de les institucions penitenciaries i sobre la 

mediació i l’empresa inclusiva. 

C)  Potenciar l’Agència de Comunicació. L’Agència ha recorregut un  

bon tros del camí que ens havíem fixat. Avui som molt més presents  

als mitjans de comunicació i aquests ens demanen opinió sobre 

qüestions concretes. Però encara ens resta molt a fer i desitgem 

continuar treballant en aquesta línia. Cal aconseguir que ens valorin 

per la nostra opinió especialitzada sobre alguns temes, però 

sobretot cal donar un pas més endavant i aconseguir que l’Agència 

de Comunicació sigui veritablement un recurs per al conjunt de les 

nostres entitats. Hem millorat la imatge corporativa, tenim una 
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pàgina web millorada i unes memòries amb un disseny i contingut 

renovat i modern. Hem encetat una línia que hauríem de continuar. 

 D) Davant la crisi de la nostra societat, creiem que hem d’estar 

actius i buscar les vies per actuar i pal·liar en el que sigui possible 

les conseqüències que pateixen els col·lectius més febles. ECAS 

hauria d’identificar-se com una plataforma que actua per eradicar la 

pobresa i la marginació. Volem ser pro actius en aquesta temàtica, i 

ser capaços de fer-nos escoltar davant els qüestionaments que 

l’increment de les desigualtats ens planteja. Per facilitar aquest 

coneixement, tenim en projecte publicar unes dades periòdiques 

sobre pobresa, que siguin un referent per a la societat i que permeti 

disposar d’un coneixement periòdic i actualitzat de la realitat actual 

a casa nostra.  

Sobre el tema de les desigualtats i de la lluita contra els processos 

d’exclusió que viuen les nostres entitats, ECAS ha sigut i vol 

continuar sent activa. Hem col·laborat amb l’administració aportant 

propostes al Pla nacional per a la inclusió, i actualment estem 

participant als diferents grups de treball contra la pobresa. Aquesta 

actuació a llarg del temps ha estat reconeguda amb el Premi 

Catalunya Social 2010, Acció Social Tercer Sector a aquelles 

entitats que treballen per a la inserció. Aquest premi ha estat un 

reconeixement que ens honra i ens confirma en la línia que 

desitgem continuar prioritzant.  

E) Volem millorar les relacions amb el conjunt de les entitats del 

sector a fi de trobar espais de col·laboració i de treball en comú.  

ECAS en aquests moments està reflexionant sobre l’articulació del 

sector, rols i funcions, i vol fer propostes constructives que ajudin a 

la seva harmonització i  enfortiment. 

F) Un aspecte que hem avançat darrerament és potenciar la  

presencia territorial a Tarragona, Girona i ens mancaria Lleida. És 

una línia en què encara ens queda molt per a fer, però creiem que si 

aconseguim aquesta territorialitat hauríem aconseguit un patrimoni 

molt preuat que ens proporciona cohesió i articulació territorial 
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proporcionar-nos una perspectiva molt més global de la realitat 

catalana.  

G) ECAS comença a estar el suficientment cohesionada per iniciar 

experiències en comú, és a dir, aprofitar la plataforma del conjunt 

d’entitats per a potenciar nous projectes compartits (convenis, 

UTES ...) El projecte 3Creix.cat ens ha permès iniciar converses i  

intercanvis per a construir noves aliances, però creiem que és un 

camí que tot just ha començat i que en els propers dos anys hauria 

d’experimentar un creixement significatiu al conjunt de les entitats. 

Estem treballant per a potenciar algunes aliances entre entitats o 

aliances en clau interna per crear una xarxa de dones directives o 

l’oferta de serveis des d’un grup d’entitats. És  una via que té futur i 

que volem impulsar. 

H) Vàrem fer un estudi sobre la conciliació, i el projecte ha restat 

aturat per manca de suport de l’administració, esperem que tard  o 

d’hora trobarem alguna via per a la posada en pràctica d’algunes de 

les mesures que allà es plantejaven.   

I) S’ha fet un treball molt important de les comissions de treball 

que han definit els diferents fulls de ruta per als futurs anys que 

hauran de marcar la nostra activitat. Hem d’aconseguir recursos 

que donin viabilitat als molts projectes que hi ha en cada una 

d’elles, alhora que també considerem molt important impulsar 

treballs coordinats entre més d’una comissió que ens permetrà 

iniciar projectes  amb major potencialitat i  impacte social. 

J) Tenim definides les vocalies, que ens han proporcionat una visió i 

actuació transversal sobre temàtiques especifiques, potenciant i 

col·laborant amb diferents comissions per generar discurs, 

coneixement i participació dels diferents membres d’ECAS. Les 

vocalies tenen futur, i han de desenvolupar-se encara més. Algunes 

d’elles les voldríem potenciar com som les que tracten la pobresa, 

formació o capacitació, gènere, les aliances, o la definició, missió,  

funció i rol d’ECAS.   
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K) En tota feina feta sempre podem trobar coses que no ens 
agraden o que podrien  millorar. En aquesta línia apuntaria alguns 
temes que el proper període desitgem canviar:   
 

- La eepresentativitat: entenent-la de manera que permeti una 
participació molt més intensa de tots els membres de la Junta. 
Hauríem d’augmentar les persones referents que actuen als 
diferents òrgans i plataformes de representació d’ECAS. No és bo 
que la persona que visualitza la nostra entitat sigui gairebé de 
forma exclusiva la seva presidenta, ja que aquest model és 
empobridor i massa depenent d’un sol càrrec de la Junta.  

- L’enfortiment de la Junta, com a òrgan participatiu amb 
capacitat de gestionar l’entitat i d’impulsar nous projectes en 
benefici de totes les entitats. Des de la Junta hem de tenir major 
capacitat de fer nous projectes que potenciïn la participació de les 
entitats des d’un prisma europeu i trobar nous espais per a 
compartir experiències i coneixements o per arribar a crear acords i 
pactes entre les nostres entitats per portar a terme iniciatives en 
comú a nivell internacional. 

- L’aprofundiment de la relació entre les entitats i la Junta 
Directiva. En ocasions, malgrat la voluntat de mantenir informada a 
les entitats i fer que se sentin copartícips de la dinàmica 
institucional, que  no sempre s’aconsegueix, perquè és difícil trobar 
els moments i les maneres. Perquè costa identificar els temes que 
preocupen, els problemes que cadascú té, i aquesta manca 
d’encontre pot generar allunyament entre el que es decideix en 
junta i la quotidianitat de cada entitat. Ens agradaria trobar la 
manera de saber escoltar, de deixar parlar, i de potenciar l’acció de 
totes i cadascuna de les entitats que avui formen part d’ECAS, 
perquè aquestes  son les que defineixen el què és fer  i es vol ser. 

- La potencialitat que un nou marc de relació entre entitats i 
empreses ens pot facilitar. Avui més que mai està present 
l’empresa privada, i el tercer sector ha de saber com relacionar-s’hi, 
com establir pactes i convenis, com arribar a vies d’acord que siguin 
profitoses per a uns i per a altres, tot mantenint les diferencies 
d’objectius, d’interessos i de praxis. Tenim més a guanyar que a 
perdre amb l’aliança amb el món empresarial i hem de trobar les 
maneres per a fer-ho. 
  
I per últim i no menys important, volem continuar treballant en 
potenciar la nostra incidència política. Hem dit que se’ns considera 
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com a referents en algunes temàtiques socials, com la inserció, la 
pobresa o altres. Creiem que hem aconseguit unes relacions fluïdes 
amb els partits i les administracions i que volem continuar en 
aquesta línia, per tal de col·laborar en la definició de les politiques 
socials al nostre país. 
 
 
Amb l’ajuda de tots, continuarem construint aquest projecte comú  

que ens il·lusiona i que desitgem que assoleixi  la seva maduresa. 

La Junta que avui es proposa resta a la vostra disposició per assolir 

aquest repte.  

 

Candidatura formada per:  

FUNDACIÓ PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL TITULAR: TERESA CRESPO 

PRESIDÈNCIA    SUPLENT: 

 

FUNDACIÓ EN XARXA   TITULAR:  JOAN J.  IZQUIERDO  

      SUPLENT: 

 

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS  TITULAR: JORDI FOIX 

      SUPLENT: 

 

SALENSIANS SANT JORDI   TITULAR: PACO ESTELLÉS 

      SUPLENT: FRAN VIEDMA 

 

ASSOCIACIÓ INTRESS   TITULAR: IGNASI BUYREU 

      SUPLENT:  

 

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT 

      TITULAR: FELISA PEREZ 

      SUPLENT: ÀNGELS GUITERAS  

 

FUNDACIÓ ARED    TITULAR: M. ELENA ALFARO  

SUPLENT: XAVIER VILLAREJO  

 

SUARA COOPERATIVA   TITULAR:  MARC CARBONELL 

      SUPLENT: ÀNGELS COBO 

 

ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS  TITULAR:  ROSA BALAGUER 

PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS  SUPLENT: LLUÍS MAS 

 

FUNDACIÓ IRES    TITULAR: MARTA ZARAGOZA 

      SUPLENT: MONTSE TOHÀ 
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FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT  TITULAR: SÒNIA FUERTES 

       SUPLENT: TONI GARIN 

 

FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES  TITULAR: DOMÈNEC DOMÈNECH

          SUPLENT: 

 

ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS TITULAR: XAVIER PUIG 

      SUPLENT: LLUÍS SUAREZ 

 

FUNDACIÓ SURT    TITULAR: FINA RUBIO 

      SUPLENT: SÒNIA MORAGREGA 

 

ASSOCIACIÓ ACCEM    TITULAR: ÔUTAÏLE BENABID 

SUPLENT: CHEIKH TOURAD DIOUM 

 

ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES TITULAR: LLORENÇ GONZALEZ  

      SUPLENT: 

 

ARRELS FUNDACIÓ    TITULAR: SALVADOR BUSQUETS 

      SUPLENT: 

 

FUNDACIO PLATAFORMA EDUCATIVA TITULAR: PILAR BOSCH 

      SUPLENT: JORDI PASCUAL 

 

FUNDACIÓ ÈXIT    TITULAR: NACHO SEQUEIRA 

      SUPLENT: JOSE ALONSO 

       

 
 

Barcelona, 9 de juliol de 2011 

 


