
ECAS és una plataforma d’intercanvi, diàleg i participació d’entitats 
d’acció social no lucratives que treballen arreu de Catalunya amb una 
perspectiva transversal en pro dels processos individuals d’inclusió 
social de les persones amb majors dificultats. L’atenció directa que 
presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia 
federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la 
igualtat d’oportunitats i en la voluntat de transformar la societat per 
fer-la més justa i cohesionada. 

La força d’ECAS:

 85 entitats d’acció social
 795.000 persones ateses anualment
 8.500 professionals
 4.000 voluntaris 
 135 representants d’entitats dedicats a la federació

Per a més informació i inscripcions (gratuïtes): ecas@acciosocial.org
Tel. 93 268 22 22, de 9h a 14h
Data límit d’inscripció: 23 de setembre de 2011

Amb la col·laboració de: Amb el suport de:

Treballem en base als principis de compromís i corresponsabilitat 
per fer efectius els drets de les persones, promoure la plena 
ciutadania i contribuir al benestar de tota la població.  



JornAdA dE dEbAt i rEfLExió

27.09.2011
de 9 a 15h
a CAixAfòrum | BArCELonA

obrint PortES
XArXA D’ACCIÓ SoCIAL PEr A LA rEInSErCIÓ  
En L’ÀMBIT PEnITEnCIArI



Les entitats d’acció social entenem la nostra tasca en l’àmbit penitenciari 
com una invitació a sortir de la presó –i de certes dinàmiques derivades de la 
privació de llibertat- per entrar a una vida en societat normalitzada i plena. 
Per aconseguir-ho acompanyem les persones en un procés de rehabilitació i 
reinserció en què intervenen diversos agents; en última instància, és un procés 
que ens implica a tots com a ciutadans, però que requereix una col·laboració 
especialment compromesa entre l’Administració, les organitzacions del tercer 
sector social i el món de l’empresa.

La Jornada de debat i reflexió que planteja la Comissió d’Àmbit Penitenciari 
d’ECAS al voltant de la xarxa d’acció social per a la reinserció vol posar sobre 
la taula diverses qüestions relacionades amb aquesta col·laboració. Per això 
convoquem els diferents professionals que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit 
de l’execució penal a posar en comú experiències i analitzar conjuntament la 
funció rehabilitadora i inseridora que duen a terme.

Les sessions giraran al voltant de dos eixos temàtics:

  Els trets diferencials de les entitats d’acció social
  en l’àmbit penitenciari

  La col·laboració entre l’Administració, el tercer sector   
  social i l’empresa

La Comissió d’Àmbit Penitenciari d’ECAS, creada a finals de l’any 2005, té per 
missió contribuir a la millora del model penitenciari i del procés de sortida de 
les presons, mitjançant un treball d’articulació de les entitats i de projecció 
pública de la tasca que duen a terme.



Programa de la Jornada de debaT i reflexió

8.30 - 9.00h recollida de material

9.00 - 9.30h Benvinguda, amb intervencions de:
  Hble. Sra. Pilar fernández i bozal, consellera de Justícia de la Generalitat
  de Catalunya 
  Sra. teresa Crespo, presidenta d’ECAS
  Sr. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa”

9.30 - 10.00h Presentació de la Comissió d’Àmbit Penitenciari, per part de la
 Sra. Patricia  bosch, coordinadora de la comissió

10.00 - 10.45h Taula rodona trets diferencials de les entitats socials en  l’àmbit
 penitenciari i el seu paper rehabilitador i reinseridor
  Sr. Paco Vicente, subdirector del Centre P. Lledoners | Els programes   
  de tractament intrapenitenciari des de la visió de l’Administració 
  Sr. Eduard Sala, director de l’obra Social Santa Lluïsa Marillac  | Factors   
  clau d’èxit en la intervenció i el tractament extrapenitenciaris
  Sr. Juan Carlos Jiménez, director del Centro de Día Hedra de la Fundación  
  Adsis | Factors d’èxit del seu programa de tractament intrapenitenciari en   
  l’àmbit drogodependències

10.45 - 11.15h Presentació d’una bona pràctica de col·laboració entre entitats:
 fundació ireS i fundació Salut i Comunitat

11.15 - 11.40h Torn obert de paraula

11.40 - 12.05h Pausa | Aperitiu

12.05 - 12.15h Presentació de la campanya de sensibilització obrim la porta a la reinserció,   
 impulsada per la Taula de Participació Social

12.15 - 13.15h Taula rodona Societat relacional:  Administració, tercer sector i empresa
  Sr. marc Cerón, subdirector general de reparació i execució penal
  a la comunitat
  Sr. marc Simón, director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació “la Caixa”
  Sra. Carmen Ginesta, responsable de l’empresa d’inserció Salta
  representant d’empresa (per confirmar)

13.15 -13.45h Presentació d’una bona pràctica de col·laboració entre entitat i empresa (per confirmar)

13.40 - 14.10h Torn obert de paraula 

14.10 - 15.00h Conclusions i cloenda de la jornada

 Modera l’acte la Sra. Sonia fuertes


