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Presentació 

El Pla de treball que avui presentem respon a una necessitat doble i 

que entenem com a complementària. D’una banda és un programa 

que ens ha d’acompanyar en un moment que suposa un canvi 

important per a la nostra Federació, el relleu a la presidència. 

D’altra banda, i en consonància amb aquest punt i amb la nostra 

cultura organitzativa, ens plantegem nous reptes alhora que també 

volem deixar palesa la voluntat de continuïtat pel que fa a alguns 

dels temes que hem treballat durant els darrers anys i molt 

especialment en el mandat que ara finalitza. 

En primer lloc, considerem que s’escau un agraïment a 

l’acompanyament i al lideratge d’equip efectuat des de la 

presidència actual, Teresa Crespo. Tal i com nosaltres entenem la 

nostra associació i el seu govern el lideratge facilita, promou, 

aglutina. És un esforç de generositat, d’empatia i de feina. Pensem 

que el reconeixement a aquestes aportacions genera vincle entre 

nosaltres i ens ajuda a aprofundir en aquesta cultura de 

responsabilitat compartida. Moltes gràcies Teresa. 

Pel que fa a la nostra candidatura actual, estic disponible per 

acompanyar aquesta des del lloc de la presidència si així es 

considera i fer-ho des dels paràmetres anteriorment esmentats. Al 

servei de les entitats sòcies i en consonància amb els objectius 

acordats des d’assemblea i desenvolupats des de la Junta.  

En aquest sentit, després de la nostra primera reunió com a 

disponibles, podem dir que som una candidatura diversa, amb 

ganes de construir, amb ganes de treballar. I aquest és l’impuls 

que hem de projectar en les nostres actuacions. Volem ser 

representatives, útils. I també incidir en tot allò que genera 

desigualtat a la nostra societat, amb voluntat transformadora. 

Per això reivindiquem la vigència del nostre Pla Estratègic i els seus 
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objectius que responien a aquest principi. Però també volem ser 

ambicioses i innovar. Aquesta és la nostra cultura.  

 

Pla estratègic 

Com hem senyalat anteriorment, els nostres eixos d’actuació 

guarden relació amb la utilitat, la representativitat i la 

incidència. En el mandat que ara finalitza vam definir actuacions 

lligades a aquestes tres àrees, algunes d’elles de continuïtat (com 

l’Agència de Comunicació Social, la publicació d’informes com 

l’Insocat) i d’altres de nova creació (com la vocalia d’incidència 

política o el grup de governança). Hem revisat també els nostres 

estatuts i ens hem dotat d’un reglament intern que ens ha permès 

aprofundir en la nostra democràcia interna. 

Com no pot ser d’una altra manera, ara és el moment també de 

definir i delimitar quins són els projectes de continuïtat i quines 

serien les propostes a desenvolupar en aquest proper període. 

Un primer repte guarda relació amb la nostra governança interna 

i la participació de les entitats en els diversos espais de treball o 

de govern d’ECAS. El grup de governança ha de continuar treballant 

en procediments que ens permetin fer una millor acollida de les 

entitats que s’adhereixen a l’organització, monitoritzar la 

participació per  millorar l’efectivitat de les diverses activitats i 

conèixer millor les necessitats de les sòcies afavorint la 

implementació d’eines (com ara la Intranet) que ajudin a la 

generació de coneixement compartit i conseqüentment a la 

incidència política i social. Aquesta mirada de la participació ha de 

tenir en compte les vocalies i les comissions. En aquest mandat 

volem aprofundir en els espais de coordinació entre les 

comissions, en la producció de documents i en les jornades que es 

vertebrin al voltant de temàtiques d’interès per aquestes 

comissions. I ho hem de fer integrant  també la transversalitat de la 
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mirada territorial. Hem de poder impulsar actuacions amb les 

entitats als diversos territoris, contribuint a generar espais de treball 

amb lideratges des de la Junta, i molt especialment des de les 

vocalies.  

Un objectiu pendent és establir estratègies que ens permetin 

millorar el flux d’informació entre la resta de comissions i les 

territorials, de manera que aquestes puguin aprofitar 

documentació i debat de les comissions temàtiques, cosa que 

milloraria l’eficiència. 

Per tant, la participació seria un dels eixos fonamentals de 

treball per aquests propers dos anys i un espai que és per a 

nosaltres fonamental és el de les comissions i en alguns casos 

específics els grups de treball. 

Volem també continuar treballant per diversificar les veus 

d’ECAS promovent la participació tant en la generació d’opinió 

(sovint en mitjans de comunicació) com en espais institucionals. Un 

objectiu que ens plantegem és ordenar els espais de 

representativitat així com  millorar el retorn de la participació en els 

mateixos. Hem de poder ser més àgils en aquest procediment que 

entenem clau per a la generació de discurs compartit. Ara bé, les 

dificultats procedimentals mai han de ser obstacle per la 

representativitat compartida.   

Un altre objectiu pel proper mandat és continuar aprofundint en 

l’articulació del tercer sector, contribuint des del compromís i la 

responsabilitat en els diversos espais, com hem fet fins ara però 

destinant també un temps per a la reflexió compartida en relació a 

la política d’aliances. En aquest sentit,  pensem que és important 

vincular aquestes a objectius i diferenciaríem dos àmbits on volem 

promoure les sinèrgies: l’àmbit acadèmic i el propi del tercer sector 

social.  Promoure activitats per a la innovació i/o la recerca, generar 

projectes compartits amb altres federacions, coliderar espais 
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formatius; en definitiva, aprofundir també en dinàmiques de treball 

de col·laboració amb altres agents.  

Finalment, atenent al nostre objectiu fonamental de transformació 

social i lluita contra les desigualtats, plantegem tres accions que 

creiem haurien de ser impulsades en aquest període: 

- El seguiment de la implementació de la Renda Garantida i la 

incidència de la seva aplicació. 

- La confecció d’un Codi Ètic.  

- La cerca i transmissió de pràctiques innovadores pel que fa a 

l’acció social.  

 

Composició de l’òrgan de govern 

Pel que fa als òrgans de govern, la Candidatura no planteja canvis 

per aquest període pel que fa a la naturalesa dels rols definits en 

mandats anteriors.  

Per tant, mantenim una junta directiva formada com a màxim per 

22 membres inclòs la presidència. Es podrà ampliar si la junta així 

ho considera fins a 24 membres. En aquest sentit, el reglament que 

hem aprovat recentment planteja la disponibilitat i la diversitat com 

a elements a contemplar en la seva composició. Un altre element, 

cabdal per la nostra organització, és la paritat de gènere que fixa el 

50%/50% com a desitjable i el 40% de dones com a mínim. La 

Junta directiva és un espai de treball compartit i a tal efecte és molt 

important l’assistència a les seves reunions, i aquesta pot ser 

assumida per la persona suplent si s’escau. 

La representativitat institucional serà exercida per la presidència o 

vicepresidències delegant també en altres vocalies en funció de la 

temàtica. Tanmateix la presidència definirà el contingut de les 

vicepresidències.  
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Pel que fa a les vocalies, si bé la idea és de continuïtat, el contingut 

de les mateixes serà treballat a la primera reunió de junta.  

 

Membres de la  Candidatura 

NÚM. ENTITATS PERSONA 

1 Arrels Fundació 
Titular: Ferran Busquets 

Suplent: Bea Fernández 

2 Assis, Centre d'Acollida 
Titular: Jesús Ruiz 

Suplent: Roger Fe 

3 

Associació Casal dels 

Infants per a l'Acció Social 

als Barris 

Titular: Rosa Balaguer 

Suplent: Agnès Pàmies 

4 
Associació CEPS, Projectes 

Socials 

Titular: Xavier Puig 

Suplent: Eulàlia Gorga 

5 
Associació Iniciatives 

Solidàries 

Titular: Llorenç González 

Suplent: Astrid Domènech 

6 Associació Intress 
Titular: Amparo Porcel 

Suplent: Meritxell Draper 

7 Associació Ventijol 
Titular: Teresa Crespo 

Suplent: Carme Bosch 

8 Associació Vincle 
Titular: Francesc X. Rodríguez 

Suplent: Judith Cobancho 

9 CEPAIM 
Titular: Raúl Martínez 

Suplent: Atabbe Mane 

10 FEMAREC 
Titular: Ester Sancho 

Suplent: Amèlia Clara 

11 
Fundació Acció contra la 

Fam 

Titular: Natàlia Anguera 

Suplent: Agustí Jorba 

12 
Fundació Acollida i 

Esperança 

Titular: Mijail Acosta 

Suplent: Elena López 

13 Fundació Els Tres Turons 
Titular: Anna Tomàs 

Suplent: Lluís Pérez 

14 Fundació Intermèdia 
Titular: Anna Monells 

Suplent: Sònia Moragrega 

15 Fundació Ires 
Titular: Montse Tohà 

Suplent: Natalia Valenzuela 

16 Fundació Mercè Fontanilles 
Titular: Domènec Domènech 

Suplent: Pere Molins 
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17 
Fundació Plataforma 

Educativa 

Titular: Marta Cid 

Suplent: Carles Martínez 

18 Fundació Salut i Comunitat 
Titular: Sonia Fuertes 

Suplent: Toni Garín 

19 
Fundació Secretariat 

Gitano 

Titular: Carme Méndez 

Suplent: Soledad Soto 

20 Fundació Surt 
Titular: Sira Vilardell 

Suplent: Gemma Altell 

21 
Obra Social Sant Joan de 

Déu 

Titular: J. Manuel Lecha 

Suplent: Salvador Maneu 

22 Suara Cooperativa 
Titular: Elisenda Xifre 

Suplent: M. Victòria Galvan 

 

Membres suplents a la Candidatura 

1 Salesians Sant Jordi 
Titular: Fran Viedma 

Suplent: Paco Estellés 

 

 

 

 

Paritat en nombre | 13 dones i 9 homes  

Paritat en percentatge | 59,09% de dones i 40,90% d’homes 

 

 

Barcelona,  12 de setembre de 2017 

 

 

 

 


