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1. Presentació 

Les entitats que volem participar en la propera Junta Directiva us fem 
arribar les nostres reflexions i valoracions sobre què ha estat ECAS en els 
darrers anys, i cap a on ens agradaria orientar les nostres accions. 

Entenem que aquestes actuacions  han de respondre als nostres objectius i 
desitjos que es centren en enfortir la nostra associació, donar utilitat als 
nostres membres  i ser més  incidents en la lluita contra les desigualtats, la 
pobresa i la millora de les polítiques socials. En els darrers anys hem vist 
créixer la pobresa colpejant als col·lectius més vulnerables, alhora que els 
recursos de les entitats s’han vist reduïts  i aquestes es troben sotmeses a 
una forta pressió fruit d’una demanda social que no s’atura i unes 
retallades i retards per part de l’Administració.  

ECAS és una comunitat d’entitats diverses que comparteixen una mateixa 
visió i treballen des de la complementarietat amb confiança i transparència 
per al benestar i l’autonomia de les persones. Compartim una mateixa 
concepció de l’acció social que va més enllà del treball amb col·lectius 
vulnerables que pateixen processos  d’exclusió, i defensem una actitud que 
apel·la a la responsabilitat col·lectiva que es construeix des del compromís 
per a l’interès general, el desenvolupament de la plena ciutadania i la 
promoció de  la transformació social. Des de la defensa d’aquest model 
presentem la nostra candidatura i exposem a continuació les nostres 
reflexions i propostes:  

 

Reflexions prèvies  

Primerament voldríem compartir algunes reflexions sobre què han estat 
aquests darrers anys per a ECAS, doncs el coneixement de la nostra 
realitat actual pot ajudar-nos a definir les línies d’actuació de la propera 
Junta directiva. 

Si analitzem l’evolució del darrer període,  malgrat  els errors  i mancances 
que hàgim comès i que haurem de millorar en el futur, considerem que ha 
estat una etapa positiva en el procés de creixement d’ECAS. Hem anat 
construint un discurs propi que hem fet sentir a la societat i que ens ha 
permès estar present als mitjans de comunicació, guanyant en 
representativitat en el sector, en especial sobre algunes temàtiques de les 
que en som  un referent, per la nostra expertesa i capacitat prepositiva, 
com són els temes de pobresa, inserció sociolaboral, o execució penal. 
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Hem aconseguit projectes importants que han permès l’articulació i 
potenciació de moltes de les nostres entitats marcant una nova manera 
d’intervenir fonamentada en la transversalitat, la participació i el treball en 
xarxa.  Hem aprofundit sobre l’articulació del sector, i hem estat un 
membre actiu a la Taula del Tercer Sector que ha celebrat  al juliol passat  
unes noves eleccions amb un nou reglament electoral fonamentat en una 
major participació democràtica de les entitats,  gràcies a un procés en el 
què ECAS ha jugat un rol impulsor de canvi, de participació i de 
responsabilitat.  

Ben segur que ens resten moltes coses a fer, i ens caldrà modificar 
aquelles que no estem satisfets del seu funcionament,  i en aquesta línia 
ens agradaria una major participació de les entitats sòcies, desenvolupar 
una millor articulació entre les diferents comissions, vocalies o grups de 
treball, la Junta Directiva, i també entre totes les representacions externes 
que ostentem  i que precisen major coherència en el discurs  i una major 
socialització de la informació, avui feble,  en tots dos sentits. També creiem 
que tenim una intranet infrautilitzada que voldríem convertir en una eina 
eficaç i àgil de comunicació i participació interna.   

 

2. Presidència de la candidatura 

Primerament voldríem destacar que és una candidatura de continuïtat amb 
la cultura de l’organització. Volem aprofitar l’experiència i l’equip de 
persones que durant aquests darrers anys hem treballat plegades 
aconseguint reptes importants per la nostra organització. Aquest sentiment 
compartit del conjunt de les entitats ha generat que en el procés 
participatiu del nostre reglament electoral, la majoria d’organitzacions que 
han estat formant part de la  Junta Directiva anterior han expressat la seva 
voluntat de continuar en la tasca comuna per la millora de la nostra 
organització.   

Malgrat la nostra normativa no fixa cap limitació dels anys de permanència  
en els càrrecs, creiem és bo una certa rotació i és convenient no perllongar 
en excés les persones en les seves responsabilitats. En aquest sentit per 
voluntat expressa de Teresa Crespo, que va presentar-se com a candidata 
a presidenta a les eleccions de 2009, són aquestes les darreres eleccions 
que encapçala la candidatura com a presidenta. Si surt elegida, uns dels 
objectius del nou  període de govern serà preparar  una nova presidència 
per les  eleccions de 2017. I en aquest sentit es proposa, ja ara, introduir 
alguns canvis que es caracteritzaran per una major responsabilitat de 
les vicepresidències, les quals tindran funcions de gestionar, 
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coordinar, fer seguiment i potenciar la incidència en la matèria que 
els correspongui, constituint part de l’equip de govern, participant 
a la Junta Directiva i a la Comissió Permanent.   

3. Propostes per la nova etapa  

� ECAS és una organització viva que desitja potenciar el seu 
desenvolupament  i els de totes les entitats que en formen part. Al 
llarg d’aquests darrers anys ho hem intentat i així ho hem plasmat 
en el nostre Pla d’actuació anual  lligat a la reflexió estratègica 
que fixa els eixos principals de la nostra acció:  

 
La Utilitat, que significa crear l’espai adequat on cercar i oferir 
alternatives que beneficiïn els associats, amb uns objectius 
operacionals clars, com millorar les capacitats 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 Social pròpia. 
  
La Representativitat, que vol dir representar significativament 
l’àmbit de l’acció social a Catalunya amb objectius operacionals 
com: reflexionar sobre la consolidació i articulació del tercer sector 
social,  la participació en diferents xarxes, i l’enfortiment de les 
entitats d’ECAS.  
  
La Incidència, que representa continuar mantenint el nostre rol 
d’interlocutor amb la societat i l’Administració en l´àmbit de l’acció 
social, amb objectius operacionals com  liderar el treball de lluita 
contra la pobresa i les desigualtats, defensar  els drets de la 
ciutadania, mantenir una agenda política activa, i fer evident el 
nostre discurs fruit del treball intern de les nostres entitats. 

 

� Estem en un procés de revisió dels nostres Estatuts. Després 
d’uns anys de funcionament  hem constatat que s’han produït 
alguns canvis en el nostre entorn que ens obliguen a revisar i 
adequar-los als interessos i voluntat dels membres d’ECAS  per tal 
de què tothom se senti representat i permeti la màxima 
participació. Aquesta doncs, serà una tasca a culminar en la nova 
etapa. En aquest sentit, entre altres coses, es proposa revisar 
temes com el valor dels vots de les majories simple o qualificada, 
l’allargament un any més el període de govern, la figura de suplent, 
la defensa de l’equitat de gènere a la Junta Directiva,  i, la 
participació a la nostra organització de les diferents xarxes. 

� La complexitat de la nostra entitat ens porta a parar una especial 
atenció a l’articulació de totes les iniciatives que es realitzen, i 
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creiem que la nova Junta Directiva ha de fer un esforç per 
harmonitzar les diferents comissions, grups de treballs i vocalies per 
tal  de potenciar un discurs compartit i clar per a la resta dels 
membres d’ECAS i de la societat. Caldrà dibuixar un sistema àgil i 
efectiu que ens permeti mantenir la necessària informació i difusió 
del nostre discurs en els dos sentits  (entre ECAS i els espais de 
participació on estem representats) per tal de buscar la màxima 
coherència en les nostres aportacions, i aprofitar les possibilitats de 
col·laboració en aquests fòrums dels diferents organismes on ens 
trobem.  

� És fonamental avançar en la utilització dels recursos tecnològics que 
disposem per aconseguir una major i millor comunicació entre les 
nostres entitats. Moltes de les informacions que ECAS ofereix als 
nostres socis, haurien de ser molt més accessibles i  fluïdes, i per 
això és necessari fer un pla de comunicació que ens permeti 
identificar el potencial de què es disposa i classificar-lo per a què 
sigui útil i fàcil arribar a aquesta informació: Cal difondre un discurs 
propi, aprofitar el contingut de les comissions i vocalies, facilitar les 
referencies pràctiques que ens arribin i els acords de les diferents 
reunions i  publicacions..... 

4. Composició dels òrgans d’ECAS 

La Junta Directiva formada com a màxim per 22 membres 
inclòs la presidència,  té voluntat de què en aquest període 
ja es compleixi la nova proposta estatuària que fixa una 
composició de la Junta Directiva amb un mínim del 40 % de 
dones i millor el 50%.  

Dita Junta Directiva ha de millorar el seu caràcter deliberatiu i 
decisori, i per tant les reunions han de permetre l’aprovació i 
seguiment de totes les qüestions pròpies de la direcció i de 
l’organització. Per donar major espai de temps per tractar totes les 
temàtiques es preveu ampliar l’horari de reunions. 

La Junta Directiva es composa de la presidència, 3 
vicepresidències,  5 vocalies, els membres que ostenten els 
càrrecs reglamentaris (secretaria i tresorer) i 11 vocals fins sumar 
els 22 membres. 

Aquesta ostenta la representativitat institucional que haurà 
d’exercir-la prioritàriament la presidència o vicepresidències 
segons el tema de què es tracti, o per delegació a aquella persona 
que la Comissió Permanent designi. És l’òrgan decisori de 
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l’organització i qualsevol acord que es prengui  en altres nivells i 
òrgans hauran de ser aprovats  per aquesta. 

Es desitja una total transparència i participació a la JD  i per 
evitar la manca de participació continuada de les entitats que la 
componen s’ha introduït la figura d’una persona suplent, que es 
regularà en la propera reforma estatutària, a fi de poder garantir 
sempre la presència de les entitats membres de la Junta Directiva. 
També s’articularan els mitjans tècnics que ens facilitin aquesta 
participació, i en aquest sentit es farà públic l’ordre de dia de la 
Junta Directiva amb temps suficient per tal de què qualsevol 
entitat que no sigui membre d’aquest òrgan  i desitgi  participar 
per a tractar algun tema específic del seu interès ho pugui 
demanar amb antelació.   

 

La Junta Directiva a més de la presidència està formada per: 

� 3 vicepresidències responsables d’una àrea determinada: 

- Innovació  i relacions internacionals.  És objectiu d’ECAS 
potenciar la capacitat de  les entitats a impulsar noves formes de 
treballar i noves maneres de desenvolupar l’acció social. En el 
marc de la innovació considerem que la nostra presència a 
l’exterior pot ajudar-nos a descobrir i alhora aportar noves 
experiències que renovin els model i instruments d’intervenció.  
Actualment hem assumit la Vicepresidència d’ESAN i  tenim una 
clara voluntat de ser present als organismes europeus com la 
Social Platform per tal d’aportar el nostre discurs  sobre temes que 
ens preocupen. Per altre banda es crearà una Comissió específica 
per a identificar i potenciar projectes europeus que puguin 
participar les nostres entitats.  

- Relacions  institucionals. Creiem que és necessari 
potenciar nous contactes, noves experiències en treball en 
xarxa  i que podem enriquir-nos mútuament amb la 
col·laboració i el diàleg amb  el tercer sector social, 
administracions, universitats, altres organismes, 
moviments socials i agents socials. Necessitem conèixer-nos 
millor i establir col·laboracions i aliances estratègiques per 
col·laborar amb major freqüència i intensitat. També voldríem 
impulsar projectes en comú que marquin una nova manera de 
treballar al sector (com per exemple el Projecte Labora). I una 
altra línia que desitgem potenciar, en la que ja hem dedicat molts 
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esforços, és la defensa d’una millor articulació del sector que 
hauria de ser un objectiu prioritari a continuar a la nostra 
organització. 

- Enfortir la Comunicació i participació interna. És important 
potenciar la nostra capacitat comunicativa, i encara que hem fet 
passos molt importants en aquesta línia, hem de millorar el nostre 
posicionament com a referents d’alguns temes específics que 
tenim una clara expertesa. Per això és fonamental vetllar per la 
construcció d’un discurs consensuat que ens identifiqui en els 
diferents àmbits on treballem i sobre tot necessitem dels 
instruments que ens  facilitin la participació i comunicació entre  el 
conjunt de les entitats.   

Cada vicepresidència haurà de reportar a la Junta Directiva els 
temes que està gestionant per tal de què siguin aprovats. 

� La Comissió Permanent, formada per la Presidència, 
Vicepresidències i els càrrecs estatuàriament fixats (Tresorer, 
Secretaria, i vocals) es reunirà cada mes o sempre que sigui 
necessari per tal de resoldre els temes urgents entre l’interval de les 
juntes directives. Fonamentalment, té les funcions de coordinar, fer 
seguiment dels acords presos a la Junta Directiva, impulsar noves 
propostes i projectes, i resoldre les urgències que es puguin 
presentar, i per tant, els acords presos es faran públics després de 
la celebració de cada Comissió,  i hauran de ser aprovats en la 
propera Junta Directiva que es celebri.  

A l’igual que a la Junta Directiva, es facilitarà la participació a la 
Permanent, i  es farà públic l’ordre de dia de cada reunió amb temps 
suficient per tal de què qualsevol entitat que no sigui membre 
d’aquest òrgan  i desitgi  participar per a tractar algun tema 
específic del seu interès ho pugui demanar amb antelació.   

� Es preveuen inicialment 5 vocalies que estaran representades a la 
JD. i exerciran la funció relacional, informativa i de coordinació entre 
els òrgans directiu i les comissions.  

Periòdicament hauran de reportar els temes, qüestions i decisions 
que aquestes i les comissions que tinguin adscrites hagin  pres o 
tinguin previst portar a terme. 

Es considera que les vocalies  són elements estructurants del 
treball i del discurs i l’activitat d’ECAS, i per tant, les diferents 
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Comissions hauran d’estar adscrites a una Vocalia o varies vocalies, 
segons els temes que tracti  cada comissió.  

Les vocalies seran les següents: 

→ Incidència: totes les comissions hauran  de relacionar-se amb 
aquesta degut el seu caràcter transversal. 

→ Pobresa i desigualtat: les comissions que  treballin temes 
d’exclusió i pobresa i rendes mínimes hauran de coordinar-se  
amb aquesta.  

→ Inserció sociolaboral:  les comissions relacionades amb 
aquests temes.  

→ Formació i capacitació de les entitats que també té un 
caràcter clarament transversal. 

→ Territorial: té per objectiu aconseguir una representativitat 
d’ECAS arreu de Catalunya, i de forma prioritari es vol 
consolidar les iniciatives que s’han portat a terme a Tarragona i 
Girona.  

� Les Comissions tindran un caràcter temàtic específic, comptaran 
amb un/a coordinador/a d’entre els membres participants, i 
establiran una relació amb la vocalia a la que estigui adscrita a fi 
d’informar i consensuar les seves línies generals d’actuació i 
objectius fixats.   

� Els grups de treball que s’organitzin de forma puntual, no 
formaran part  de l’estructuració dels  òrgans d’ECAS, i seran 
sempre molt conjunturals i amb un temps limitat la seva durada. 

 

Aquesta proposta organitzativa es plasmarà en un document on es fixarà  
el circuit a seguir que haurà de ser aprovat en el marc de la nova junta. 

 

5. Altres aspectes a considerar 

Per últim, voldríem destacar que aquesta candidatura  també voldríem 
potenciar algunes temes que considerem de suma importància: 

→ Harmonitzar i crear espais de col·laboració entre les entitats 
d’ECAS  i de tot el sector social  per donar resposta a la nostra missió 
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de servei a  la ciutadania, en especial a la població amb més necessitats i 
seguint el nostre model d’articulació del sector, prioritàriament amb la 
Taula del Tercer Sector. 

→ Continuar identificant i potenciant les noves maneres d’actuar, i els 
nous discursos i reflexions que siguin transformadors. En definitiva, 
volem innovar en l’acció social. 

→ Continuar cercant nous instruments de lluita contra la pobresa i la 
desigualtat, i per això volem ser impulsors amb altres membres de la 
societat, de la creació d’un Fons social per eliminar les desigualtats 
que avui tenim. Ens plantegem el repte de potenciar experiències 
col·lectives com el Làbora per aconseguir una acció conjunta de sector amb 
una clara col·laboració Pública-Privada. 

→ Treballar per la territorialització de tot Catalunya, i afavorir la 
participació a ECAS de les entitats que  ho desitgin. 

→ Col·laborar amb una relació crítica però prepositiva, fonamentada 
en el diàleg obert amb els governs, la classe política i els moviment 
socials. 

Els nostres reptes són molts, però comptem amb el millor equip per 
avançar en aquesta línia de millora, coherència i capacitat transformadora. 
Estem convençuts que podem comptar amb el recolzament de moltes 
entitats sòcies,  i per això us demanem el vostre vot com a prova de la 
vostra confiança i voluntat de construir  entre tots i totes  aquest 
projecte comú. Confiem amb el vostre recolzament i col·laboració.  

 

6. Membres de la  Candidatura  

 

1. ASSOCIACIÓ VENTIJOL  TITULAR: TERESA CRESPO 

       PRESIDÈNCIA  

2. FUNDACIÓ ELS TRES TURONS TITULAR: ANNA TOMÀS 

      SUPLENT: LLUIS PEREZ  

3. SALENSIANS SANT JORDI TITULAR: FRAN VIEDMA 

     SUPLENT: PACO ESTELLÉS 

4. ASSOCIACIÓ INTRESS  TITULAR: AMPARO PORCEL 

SUPLENT: MERITXELL DRAPER 



 

9 

 

 Document a 
consensuar amb les 

entitats Disponibles 
 

5. ASSOCIASSIÓ BENESTAR I  

DESENVOLUPAMENT 

TITULAR: FELISA PEREZ 

SUPLENT: NÚRIA SALAS 

6. SUARA COOPERATIVA  TITULAR:  ELISENDA XIFRÉ 

SUPLENT: MARC CARBONELL 

7. ASSOCIACIÓ CASAL DELS INFANTS  

PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS    

      TITULAR:  ROSA BALAGUER 

      SUPLENT: AGNÈS PÀMIES 

8. FUNDACIÓ IRES   TITULAR: MONTSE TOHÀ 

SUPLENT: MARTA ESTEVE 

9. FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT   

TITULAR: SÒNIA FUERTES 

SUPLENT: TONI GARÍN  

10. FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES  

TITULAR: DOMÈNEC DOMÈNECH 

SUPLENT: PERE MOLINS 

11. ASSOCIACIÓ CEPS PROJECTES SOCIALS  

TITULAR: XAVIER PUIG 

SUPLENT: EULÀLIA GORGA 

12. FUNDACIÓ SURT   TITULAR: FINA RUBIO 

SUPLENT: SIRA VILARDELL 

13. ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 

TITULAR: LLORENÇ GONZALEZ 

SUPLENT: GUILLEM CORREA  

14. ARRELS FUNDACIÓ  TITULAR: FERRAN  BUSQUETS 

SUPLENT: MARTA OLARIA 

15. FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA  

TITULAR: JOSEP  VIDAL 

SUPLENT: JORDI PASCUAL 
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16. FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO  

TITULAR: CARME MENDEZ 

SUPLENT: SOLEDAD SOTO 

17. OBRA SOCIAL ST. JOAN DE DÉU  

TITULAR: MANUEL LECHA 

SUPLENT: JOAN URIBE 

18. ASSOCIACIÓ VINCLE  TITULAR: FRANCESC XAVIER  

             RODRIGUEZ 

      SUPLENT: JUDITH COBACHO 

19. FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA  

TITULAR: MIJAIL ACOSTA 

SUPLENT: ELENA LOPEZ 

20. FUNDACIÓ ACCIÓ CONTRA LA FAM  

TITULAR: AGUSTÍ JORBA 

SUPLENT: NATÀLIA ANGUERA 

21. CEPAIM    TITULAR: RAÚL MARTINEZ 

SUPLENT: MANÉ ATABBE 

22. FUNDACIÓ INTERMÈDIA  TITULAR: JORDI PICAS 

SUPLENT: SÒNIA MORAGREGA 

 

 

Paritat en nombre | 10 dones i 12 homes  

Paritat en percentatge | 45,45% de dones + 54,56% d’homes 

 

 

 

Barcelona, 1 d’octubre de 2015 

 


