
 

Candidatura a Junta Directiva 2013-2015 
 

Breu ressenya 

biogràfica 

 
 

���� Teresa Crespo, Associació Ventijol 

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, també com a directora de la Fundació Innovació per l’Acció 
Social (FIAS) i la empresa d’inserció Pròxims. És membre actiu en altres organitzacions socials  
com ara en el patronat de la  Fundació Futur,  secretària de l’Associació Atlàntida i ostenta la 
presidència de l’Associació Ventijol.  Els darrers quatre anys ha exercit la presidència d’ECAS i 
ocupa la secretaria de de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, sent a més la 
responsable de temes d’inclusió social, a més és 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. 
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� 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. 
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� 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. 
 
 
 

 
 

� 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Breu ressenya 

biogràfica 

 

 
 

� Jordi Picas, Cooperativa Suara 

Nascut a l’Ametlla de Merola, Puigreig. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació. 
Pedagogia Terapèutica per la UB i de Doctorat: Qualitat Educativa en un Mon Plural també 
per la UB, en Soci de la Cooperativa SUARA, des de 2012 és director de l’àmbit autonòmic de 
la cooperativa. 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 del seu inici i participa a la comissió d’inserció sociolaboral. 
 
 
 
 
 

 
 

� 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. 
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� 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 

Educador Social, ha desenvolupat la seva tasca professional bàsicament com a Educador 
Social d'Atenció Primària de diversos municipis de l'àrea de Tarragona.  Patró fundador de la 
Fundació En Xarxa i actualment Educador i coordinador de projectes d'aquesta mateixa 
entitat, on alhora participo del comitè directiu. 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. 
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� Amparo Porcel, Intress 

Diplomada en Treball  Social i Llicenciada en Ciències de l’Educació. Sòcia d’Intress des de 

1987. Ha desenvolupat la seva activitat professional en el camp dels Serveis Socials, 

institucions i empreses com Caritas Diocesana (1963 i 1970), INTRESS (1987 i 1997), GERS 

(Gestió de recursos socials) actualment Sanitas Residencial (1990 i 2007). Investigadora en 

metodologies i tècniques de Treball Social. Col·laboradora amb entitats del Tercer Sector, 

com ara l’Espai Materno Infantil de l’Associació EQMON, membre del Comitè d’Ètica 

d’INTRESS i assessora en qualitat, ètica i documentació a la Federació Catalana de l’Esplai. Ha 

desenvolupat docència a les Universitats de Barcelona i Lleida, entre d’altres sempre en 

temes de direcció i supervisió de serveis socials i assistencials.  

 

 

 
 

� J. Manuel Lecha, St. Joan Serveis Socials 

Nascut a Ariño (Terol). Llicenciat en Teologia a la Facultat Sant Vicenç Ferrer de València. Des 

de l’1 de setembre de 2004 és Coordinador de l’Àrea Social de la Província de Sant Rafael de 

l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. La seva trajectòria professional ha anat lligada a 

l’àmbit de la lluita contra la marginació i de les migracions. Ha format part de la junta 

directiva de la Taula del Tercer Sector de Catalunya i es membre del patronat de diferents 

fundacions de l’àmbit social. L’any 1990 va rebre el IV Premi Solidaritat atorgat per l’Institut 

de Drets Humans de Catalunya. St. Joan Serveis Socials és membre d’ECAS des del 2012. 
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� Josep Vidal, Fundació Plataforma Educativa 

Pendent cumplimentar 
 
 
 

� Fran Viedma, Salesians Sant Jordi 

Pendent cumplimentar. 
 
 
 

� Montse Tohà, Fundació Institut per a la Reinserció Social 

Pendent cumplimentar. 
 
 
 

� Lluís Perez, Fundació Tres Turons 

Pendent cumplimentar. 
 
 
 

� Ferran Busquets, Arrels Fundació 

Pendent cumplimentar. 
 
 
 

� Gema Sanchez, ACCEM 

Pendent cumplimentar. 
 
 
 

� Carme Mendez, Secretariat Gitano 

Pendent cumplimentar. 
 

 

 
� Francesc Xavier Rodríguez,  Vincle 

Pendent cumplimentar. 
 


