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1. Presentació 

 

De nou ens trobem davant una nova ocasió per a elegir els 

membres de la nostra junta directiva.  En el seu moment ens 

vàrem fixar que cada dos anys s’havien d’elegir les entitats que 

es responsabilitzen de dirigir la nostra organització, alguns  

diuen que és un període massa curt, altres comenten que no 

tenim limitat el nombre de repeticions de les candidatures, i 

altres ja els hi està bé  o no els preocupa gaire,  i no entren a 

valorar-lo.  Avui, el temps ens obliga a  iniciar el procés electoral 

per als dos propers anys,  per  no trobar-nos amb una junta fora 

de termini, tot acceptant que les valoracions i propostes que les 

entitats vulguin fer-nos arribar seran escoltades  i  valorades, 

doncs,  ECAS  s’ha caracteritzat per a facilitar la màxima 

participació, transparència i  esperit de col·laboració, i desitgem 

que en un futur aquest esperit continuï sempre present entre 

nosaltres.  

Davant aquesta nova convocatòria electoral, una vegada més 

m’ofereixo com a candidata a presidenta  i amb molt de gust  

desenvoluparé les tasques i responsabilitats que corresponen. 

Crec que puc dedicar-m’hi   i compto amb una Junta amb la que 

hem treballat amb il·lusió i amb ganes per a fer créixer la nostra 

entitat i potenciar les entitats que formen part de la nostra 

organització.  La tasca de la junta directiva és una acció 

conjunta que ens ha permès treballar plegats per aconseguir els 

objectius que ens havíem fixat,  que han estat fruit de l’acció  de 

tots i cadascú dels seus membres,  que des de la diversitat 

d’experiències i d’interessos hem impulsat de manera 

compartida i respectuosa per al bé comú de les persones que 

atenem i  de totes les entitats que formen ECAS.   
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Els darrers anys no han estat fàcils per al sector, la situació 

socioeconòmica que vivim ens  ha obligat a gestionar de diferent 

manera, a buscar nous recursos, a atendre nous perfils de 

persones amb problemàtiques distintes, a donar resposta a un 

major nombre de demandes, a buscar noves estratègiques, a 

innovar per a trobar noves alternatives que donin viabilitat a les 

necessitats socials que hem de respondre.  ECAS i la junta que 

encapçalo davant aquesta realitat,  vol ser un recurs que ajudi a 

les entitats, vol oferir un espai d’intercanvi, de reflexió, de 

coneixement, de denúncia i de defensa dels més vulnerables, i, 

davant els nous reptes que actualment se’ns plantegen estem 

decidits a dedicar el nostre esforç i les nostres capacitats  per a  

trobar la resposta adequada a cada un d’aquests reptes en un 

moment que ens omple la incertesa i una certa perplexitat 

davant el canvi profund del nostre context, on res és igual 

i cap model d’actuació és permanent. 

La nostra Junta representa una certa continuïtat de la línia 

d’actuació i objectius  que ens varem fixar en l’etapa que ara 

acaba. Tenim la voluntat de continuar el treball iniciat, creiem 

que l’experiència del treball en comú ens permet articular millor 

el nostre esforç i la nostra actuació en benefici dels nostres  

associats.   Encara que som una junta que majoritàriament  

repeteix en el seu càrrec, hem incorporat algunes entitats noves 

que ens permetran definir idees i maneres d’entendre 

l’organització que ben segur generaran alternatives diferents 

impregnades del seu caràcter innovador.  

ECAS en el seu pla estratègic es va fixar uns eixos d’actuació que 

no abandonem, sinó tot el contrari,  voldríem reafirmar-nos i 

buscar la millor aplicació en la nova etapa en què ens trobem:   

 A. UTILITAT – Crear  l’espai on cercar i oferir 

alternatives que beneficiïn els associats, Amb uns 

objectius operacionals com és millorar les capacitats 
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dels/les professionals de l’acció social i en especial 

dels associats tot oferint: CAPACITACIÓ per mitjà de 

programes  com Alia’t, Reinventa’t, l’obertura a altres 

països. o  l’Agència de comunicació pròpia. 

B. REPRESENTATIVITAT. Representar 

significativament el camp de l’acció social a 

Catalunya. Amb objectius operacionals com  és  

reflexionar sobre la consolidació i articulació del tercer 

sector social,  la participació en diferents xarxes, i 

l’enfortiment de les entitats d’ECAS potenciant la 

nostra presència arreu del territori català  per  tal de 

garantir la seva incidència, i el reconeixement de cada 

una de les nostres entitats. 

 

C.-  INCIDÈNCIA POLÍTICA – Esdevenir interlocutor 

per a la societat i l’administració en el camp de l’acció 

social. Amb objectius operacionals  com  liderar el 

treball de lluita contra la pobresa, defensar  els drets 

de la ciutadania, mantenir una agenda política, 

potenciar el discurs de DDiPAS, fer evident el nostre  

discurs fruit del treball intern de les nostres entitats  

 

La nostra candidatura  tot tenint en compte aquests eixos fa seva 

la  reflexió estratègica que vàrem aprovar fa un any amb la  que 

ens sentim responsables per a impulsar-la, fer el seguiment del 

seu compliment i avaluar el seu impacte. En ella s’ha apuntàvem  

dos eixos  principals que es concretaven en els següents 

termes:   

A) Donar suport a les entitats per a la seva subsistència  i 

desenvolupament de la seva funció.  
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B) Crear pensament i discurs sobre l’estat del benestar, els 

drets de la ciutadania,  la pobresa, l’acció social i els 

serveis socials.  

I avui la nova candidatura parteix d’aquests documents senyalant 

uns objectius específics que voldríem impulsar en la 

propera etapa del  nostre govern:  

1.- Crear espais de reflexió i d’intercanvi entre els membres 

de la junta  per tal de facilitar la creació de discurs i  de 

coneixement que pugui ser utilitzat en les nostres 

responsabilitats de representativitat i d’incidència política, amb 

l’objectiu de ser un referent en alguns dels temes que ens són 

propis per l’especificitat de la intervenció de les nostres entitats. 

Temàtiques com la pobresa, la garantia d’uns mínims 

recursos per a la ciutadania,  noves alternatives per a 

crear ocupació, o la defensa  d’una societat més 

equitativa,  són temes que ECAS no pot ni vol renunciar. 

2.-  Fer un seguiment periòdic de les línies estratègiques 

per tal d’impulsar i avaluar el seu compliment que ens permeti 

mesurar l’impacte aconseguit.  Per a nosaltres  la reflexió 

estratègica ha de ser la guia que ens determini el pla d’actuació i 

els objectius a aconseguir cada any. No oblidar aquest marc 

referencial ens pot ajudar a marcar més clarament la nostra ruta  

i els nostres reptes.   

3. – Actuar d’acord amb els interessos dels nostres socis. 

Anteriorment hem comentat que el context actual ha canviat, 

modificant les necessitats i les demandes, i en conseqüència, les 

respostes també han de ser diferents.  I és per això que en el 

marc de la línia estratègica d’utilitat ens plantegem esbrinar si 

existeixen demandes per part de les entitats per a què ECAS 

desenvolupi una plataforma que ofereixi serveis comuns o 

possibles subministraments  que es podrien optimitzar  i que fins 
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ara no s’han donat perquè no s’ha cregut en la seva 

conveniència.   

4.- Potenciar la divulgació del nostre discurs ha estat en 

aquesta darrera etapa un objectiu prioritari i estem convençuts 

que donar la nostra opinió,  fer arribar  a la societat les nostres 

critiques o denúncies,  juntament amb les nostres propostes ha 

estat i ha de ser una pràctica habitual en la nostra organització. 

Tenim una responsabilitat  envers a les persones que per 

diverses raons no poden fer sentir la seva veu. ECAS se sent 

compromesa en defensar els drets de la ciutadania, i lluitar per 

una societat més justa i igualitària. Des de la paraula, amb 

diàleg, i una actitud proactiva creiem estem col·laborant en 

apropar-nos als nostres objectius. 

5.- Entre les moltes coses que hem realitzar en l’etapa que ara 

finalitzem, senyalem una iniciativa que valorem fonamental per el 

seu caràcter innovador i per l’impacte que desitgem tingui amb el 

conjunt de les nostres entitats, Ens referim a la creació de 

DDIPAS, xarxa de Dones Directives i Professionals de 

l’Acció Social  que té per objectiu aglutinar a les dones que 

tenen alguna responsabilitat directiva per tal de defensar l’equitat 

en el sector.  En aquesta nova etapa treballarem per a què es 

doni major igualtat entre homes i dones  en les nostres 

organitzacions, i puguem ser un exemple per a la resta de la 

societat, actuant conseqüentment amb un principi que la majoria 

d’entitats defensen,  com és una societat més justa.  

6.-El nostre model de funcionament porta ja uns anys 

d’experiència  i valorem que ha estat positiu perquè  ens ha 

permès crear les vies per a la participació i el intercanvi. 

L’existència de diferents comissions  que agrupen a entitats que 

treballen en una mateix àmbit i els preocupa unes temàtiques 

semblants ha generat la creació de coneixement, alhora que han 

estat espais relacionals entre les diferents organitzacions, per la 
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qual cosa creiem que és un instrument  molt vàlid. D’igual 

manera valorem positivament que les vocalies amb una funció 

transversal que  defineixen actuacions més globals que afecten a 

tot ECAS han estat estratègicament imprescindibles. En aquest 

sentit pensem en la vocalia de pobresa, la d’internalització, la 

de formació i la territorialització.  Tant l’un com l’altre òrgans 

de participació de la nostra organització tenen un gran potencial, 

malgrat no hem aconseguit que el seu treball fos aprofitat en tota 

la seva amplitud per la resta de les entitats i voldríem en aquesta 

nova etapa trobar major sinèrgia  entre aquests grups,  la pròpia 

junta directiva i la resta d’entitats. Caldrà doncs millorar 

l’articulació interna  de totes les iniciatives i activitats que 

es porten a terme per part de les entitats sòcies arreu del 

territori català, a l’igual que  també haurem de millorar les 

sinèrgies externes amb altres xarxes. 

7.- La dinàmica de l’organització ens mostra la necessitat de nous 

instruments  per a gestionar les temàtiques que avui ens 

preocupen, i en aquest sentit, creiem és convenient crear un 

grup de treball que ens ajudi  a definir les característiques i 

objectius  de possibles comissions o vocalies sobre la 

comunicació de la nostra organització, és a dir, estratègies, 

contingut,  prioritats.... i un altre que ens orienti sobre els 

instruments i recursos que ens dotem per avaluar l‘impacte de 

les nostres actuacions per tal d’evidenciar el seu valor afegit i el 

retorn social i econòmic que representa. 

 

2.- Formació de la  Candidatura  

ASSOCIACIÓ VENTIJOL   TITULAR: TERESA CRESPO  

     PRESIDÈNCIA  

ARRELS FUNDACIÓ  TITULAR: FERRAN  BUSQUETS 

ASSOC. BENESTAR I DESENVOLUPAMENT  

     TITULAR: FELISA PEREZ 
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ASSOCIACIÓ ACCEM  TITULAR: GEMMA SANCHEZ 

ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS  

PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS   

     TITULAR:  ROSA BALAGUER 

ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS  

TITULAR: XAVIER PUIG 

ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 

TITULAR: LLORENÇ GONZALEZ 

ASSOCIACIÓ INTRESS  TITULAR: AMPARO PORCEL 

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L’ACCIÓ SOCIAL- VINCLE 

     TITULAR:FRANCESC RODRÍGUEZ 

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS TITULAR: LLUIS PEREZ  

FUNDACIÓ EN XARXA  TITULAR:  JOAN J.  IZQUIERDO 

FUNDACIÓ IRES   TITULAR: MONTSE TOHÀ 

FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES   

TITULAR: DOMÈNEC DOMÈNECH 

FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA  

TITULAR: JOSEP  VIDAL 

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT 

TITULAR: SÒNIA FUERTES 

FUNDACIÓ ST. JOAN DE DÉU   TITULAR: MANUEL LECHA 

FUNDACIÓ SURT   TITULAR: FINA RUBIO 

SALENSIANS SANT JORDI TITULAR: FRAN VIEDMA  

SECRETARIADO GITANO  TITULAR: CARME MENDEZ 

SUARA COOPERATIVA  TITULAR:  JORDI PICA  

 

 

Barcelona, 28 de juny 2013 

 


