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El nou Govern de la Generalitat ha pactat amb el PSC la creació d’un Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars que posarà la seva expertesa en 
matèria de benestar social i promoció de la família al servei de l’Executiu. El 
Consell estarà presidit per Teresa Crespo, màxima responsable de la 
federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), que proposarà al 
president del Govern els 20 membres integrants del Consell. Crespo es 
proposa "tenir una funció aglutinadora i fer sentir la veu de les entitats que 
treballen dia a dia a prop de les persones, així com dels investigadors, 
professors i tècnics universitaris". 

L'organisme està en fase de definició d'objectius, metodologia, calendari i 
productes a desenvolupar, però en tot cas la seva presidenta valora la 
creació del Consell com un reconeixement a la importància de les polítiques 
socials i familiars per a la construcció del benestar de la població. Teresa 
Crespo creu que "el creixement del tercer sector social, la seva estructuració 
i visibilització, i sobretot la responsabilitat política vers la ciutadania" 
constitueixen un fet assolit. Quant a la tasca que durà a terme el nou 
Consell, manifesta la seva voluntat que "les propostes siguin fruit d'un diàleg 
entre la praxi i la teoria" i serveixin per "construir un país més just i més 
equitatiu". 

Entre els temes que preocupen el sector, i que el mateix Conseller Cleries ha 
definit com a prioritaris, Crespo destaca la lluita contra la pobresa --i, en 
especial, la infantil--, que sovint engloba diferents problemàtiques 
complexes en què s’hi barregen qüestions d'ocupació, formació, habitatge, 
ingressos i accés als serveis. L'atur i el fracàs escolar són altres fenomens 
que, malgrat ser responsabilitat d'altres Departaments del Govern, cal 
incloure en "un plantejament global de l'abordatge d'aquestes 
problemàtiques per impulsar accions integrals". Segons la presidenta d'ECAS 
i del Consell Assessor, cada persona ha de ser protagonista del seu procés 
en el marc de la comunitat i, per tant, és necessari "articular l'harmonització 
del conjunt de les polítiques socials en el context de cada individu". 

En referència a les dificultats econòmiques actuals, Teresa Crespo espera 
que el Consell reflexioni i sigui innovador per donar resposta a la situació 
sense "traspassar la línia vermella de la dignitat humana --mínim 
d'ingressos, sostre i alimentació--, així com per millorar la gestió de les 
entitats i de l'Administració de manera que s’optimitizin els recursos 
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existents". Més enllà de l'àmbit social, es tracta d'un "repte de país que, en 
la mesura de la responsabilitat de cadascú, tots hauríem de proposar-nos". 

Teresa Crespo forma part de la Junta Directiva d’ECAS des dels seus inicis, 
l’any 2003, i presideix la federació des del 2009. Compta amb una llarga 
trajectòria professional dedicada al món de les entitats socials i la inserció 
sociolaboral: ha estat directora de l’Escola Universitària de Diplomats en 
Treball Social de l’ICESB, cap del Departament de recerca de Polítiques 
socials de la Fundació Cirem, fundadora i directora de l’empresa d’inserció 
Pròxims i de la Fundació Innovació per a l’Acció Social (FIAS). Actualment, i 
en representació d’ECAS, Teresa Crespo ocupa la vicepresidència d’Inclusió 
de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social i és membre del Grup de 
Redacció de la European Anti-Poverty Network (EAPN) sobre l’Estratègia 
2020. Forma part també del patronat de la Fundació Futur i de la Secretaria 
de l’Associació Atlàntida, presideix l’Associació Ventijol i participa en diversos 
òrgans de representació de diferents Administracions. 

El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars és un òrgan col•legiat 
que respon a la prioritat que s’ha fixat el nou Govern de definir i concretar 
“polítiques orientades a l’enfortiment de l’Estat del Benestar, mitjançant la 
protecció de les persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, 
per tal d’assegurar la cohesió social”. A banda d’informar i assessorar, les 
funcions del Consell inclouen la proposta d’actuacions, el suport en 
processos de negociació que impliquin la participació del Govern o del 
Parlament en institucions de l’Estat o organitzacions internacionals, i 
l’execució de treballs que fonamentin les seves propostes. 

 

 

 

 

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa 80 organitzacions sense 
afany de lucre que atenen més de 190.000 persones l’any. L’atenció directa que presten les 
organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es 
fonamenten en voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. En la nostra 
tasca diària prioritzem l’atenció a col·lectius en situació o risc d’exclusió per tal que els drets de 
totes les persones es facin efectius i possibilitin l’exercici de la plena ciutadania.  


