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Titular | Sònia Fuertes, Fundació Salut i Comunitat
Diplomada en Educació Social i Llicenciada en Filosofia. Postgrau en Ciències
Polítiques i màster en Funció gerencial d’ONG. Subdirectora de l'Àrea
Inserció Social i VIH-Sida de la Fundació Salut i Comunitat. Ha liderat i/o
participat en diversos grups de treball d’ECAS, com ara el de redefinició
estratègica al voltant del concepte d’acció social, el d'articulació del tercer
sector social i la Comissió d’Àmbit Penitenciari i d’Execució Penal d’ECAS. Va
representar a ECAS a la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector (20152017) ostentant el càrrec de vicepresidenta, i actualment és la nostra
representant en aquest espai. Forma part de la Junta de Govern de la xarxa
de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS).
La Fundació Salut i Comunitat va participar activament en la gènesi d'ECAS
formant part de la federació des dels seus inicis i ostenta actualment la
vicepresidència de la federació.

Suplent | Toni Garin, Fundació Salut i Comunitat
Educador social i llicenciat en Filologia. Postgrau en Pedagogia social i
formació en lideratge. Director de l’Àrea d’Inclusió social i reducció de danys
en drogodependències. La seva trajectòria professional dins de l’entitat s’ha
desenvolupat en l’àmbit de les addiccions, l’execució penal i l’exclusió,
fonamentalment. Ha participat en diverses plataformes del tercer sector
social i col·labora com a docent en diferents institucions acadèmiques, com
ara la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.
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Titular | Ferran Busquets, Arrels Fundació
Director d'Arrels Fundació. Membre del consell directiu i del patronat de la
Fundació Mambré. Vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de
Catalunya.
Enginyer superior en Informàtica i postgrau en Mediació social. Ha treballat
professionalment durant més de deu anys en l'empresa privada en l'àmbit
de les bases de dades.
Arrels Fundació és membre d’ECAS des de 2004 i forma part de la Junta
Directiva des de 2009.

Suplent | Bea Fernandez, Arrels Fundació
Responsable del departament de gestió interna de la Fundació Arrels i
membre de l’equip directiu. Impulsora de l’assessoria jurídica de l’entitat.
Llicenciada en Dret i postgrau en Gestió i Organització d’entitats no
lucratives. Advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).
Ha estat directora de la Fundació Esco i membre de diverses juntes i
patronats d’entitats del tercer sector.
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Titular | Jesús Ruiz, Centre d’Acollida Assís
Diplomat en Treball Social per la Universitat de Barcelona, diplomat en Cultura
de Pau i Gestió de Conflictes per la Càtedra Unesco de la UAB. Vint anys
d’experiència en el Sector Social. Ha estat voluntari i ha treballat en l’àmbit de
la cooperació internacional.
Ha treballat com a tutor de programa de garantia social per a joves en risc
d’exclusió al barri de Bon Pastor de Barcelona. Des del 2004 és treballador
social al Centre d’Acollida Assís i des del 2007 és el director.

Centre d’Acollida Assís és membre d’ECAS des del 2015.

Suplent | Roger Fe, Centre d’Acollida Assís
Diplomat en Educació Social per la Universitat de Barcelona. Des de fa tretze
anys és el responsable del Centre Obert d’Assís. Anteriorment ha exercit en
l’àmbit de l’educació de carrer i de la diversitat funcional.
Participa en vàries comissions de la XAPSII així com en diversos projectes de
música social.
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Titular | Rosa Balaguer, Associació Casal dels Infants per a l’acció
social als barris
Llicenciada en Ciències de l’Educació, postgrau en Direcció i Gestió
d’Organitzacions No Governamentals per ESADE, postgrau en Lideratge i
Innovació Social a les Organitzacions No Governamentals per ESADE. És
directora general del Casal dels Infants des del 1999. Com a entitat ha
participat en diferents comissions d’àmbit (Gènere, Famílies, Migracions i
Inserció Sociolaboral) i territorials (Tarragona i Girona) d’ECAS. Actualment
lidera la Vocalia d’Incidència.
Casal dels Infants ha estat membre de la Junta Directiva d’ECAS des de
l’inici de la federació, ostentant la secretaria des de l’any 2013.

Suplent | Agnès Pàmies, Associació Casals dels Infants per a l’acció
social als barris
Educadora social i psicopedagoga, amb estudis de postgrau en intervenció
amb menors en risc. La seva trajectòria en l'àmbit social ha estat centrada
en l'atenció a la infància i l'adolescència en situació vulnerable, així com en
el desenvolupament comunitari. Des de 2008 forma de l’entitat i actualment
és directora tècnica.
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Titular | Xavier Puig, Ceps Projectes Socials
Educador Social, Diplomat Universitari en Magisteri i Diplomat en Direcció
d’organitzacions no governamentals per ESADE. Director de l'Associació
CEPS. Vinculat a diferents plataformes socials amb diferents responsabilitats,
ha estat membre de Junta Directiva de la FEDAIA, de la patronal catalana
AEISC i de l’espanyola AEEISSS, de l’EAPN-Espanya i de xarxes europees
d'economia social. Va ostentar la presidència de La Confederació – Patronal
del Tercer Sector Social de Catalunya des de la seva creació fins la darrera
renovació de l’equip directiu. Actualment és membre de la Junta de Govern
del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya i president del
seu Consell General.
CEPS ha estat membre d’ECAS des de la seva creació, ostentant-ne la
vicepresidència en diferents mandats.

Suplent | Eulàlia Gorga, Ceps Projectes Socials
Educadora social i diplomada en Magisteri. Postgrau en Intervenció social en
situacions d’abús sexual i altres maltractes infantils per la Universitat de
Barcelona. Formada en direcció i gestió d’equips, organització de centres
socioeducatius, planificació estratègica i qualitat i millora contínua a les
ONG. Té experiència professional en l’àmbit de la protecció a la infància com
a educadora social i directora en Centres Residencials d’Acció Educativa.
Dins l’associació és responsable de l’àrea de formació contínua i reciclatge
professional i, des de 2006, coordinadora dels projectes d’atenció a la
infància i la família. És membre de la Junta Directiva de l’associació i
membre de la Comissió de Formació de La Confederació.
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Titular | Llorenç Gonzalez, Associació Iniciatives Solidàries
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Durant més de deu anys ha estat membre de la Junta Directiva i
de la Gerència de l’ONG AMICS, entitat de treball amb persones amb
discapacitats. Actualment vinculat a l’Associació Iniciatives Solidàries com a
Responsable d’Intervenció Operativa.
Iniciatives Solidàries forma part d’ECAS des del seus inicis i des de 2009 és
membre de la Junta Directiva i responsable de la Vocalia de Capacitació. Ha
format part de la Comissió de Migracions i és representant d’ECAS a la
Comissió Estratègica de Formació de la Confederació.

Suplent | Astrid Domènech, Associació Iniciatives Solidàries
Llicenciada en Filosofia i Lletres (branca de Psicologia Industrial) per la
Universitat Autònoma de Barcelona, postgrau en Realització i Producció de
Televisió per la Universitat Politècnica de Barcelona.
Dins de l’Associació Iniciatives Solidàries ha ostentat diversos càrrecs,
directora de Serveis Centrals, directora del Centre d’Acolliment Temporal “El
Castell”, directora del Centre d’Acolliment Integral “El Pinetó”, cap de
programes i cap de RRHH. A més és membre de la Junta de Govern de
DDiPAS (Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social) i
membre de la Xarxa de Joves sense llar.
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Titular | Amparo Porcel, Intress
Diplomada en Treball Social i llicenciada en Ciències de l’Educació. Sòcia
d’Intress des de 1987 i actualment forma part del Comitè d’ ètica i a més hi
col·labora com a voluntària fent de responsable del Consell Editorial i del
voluntariat de l’entitat. Ha desenvolupat la seva activitat professional en el
camp dels serveis socials, institucions i empreses com Càritas Diocesana,
Intress i GERS Gestió de recursos socials, actualment Sanitas Residencial.
Investigadora en metodologies i tècniques de Treball Social. Col·labora amb
Fundesplai com a voluntària i com a assessora en qualitat, ètica i
documentació. Ha desenvolupat docència a les Universitats de Barcelona i
Lleida en temes de direcció i supervisió de serveis socials i assistencials i, al
Col·legi de Treball Social de Catalunya en formació per a la supervisió
professional en l’àmbit de serveis d’atenció a les persones.
Intress és membre d’ECAS des dels inicis i forma part de la Junta Directiva
des de 2004.

Suplent | Meritxell Draper, Intress
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat la
seva trajectòria professional en l’àmbit de les discapacitats treballant com a
directora tècnica d’un centre ocupacional gestionat per la Fundació ASPROS.
Ha estat membre del Comitè d’ètica de Serveis Socials de Catalunya en
representació de les persones amb discapacitat durant dos anys i actualment
ho és de l’espai de reflexió d’ètica de la Federació ALLEM. Ha treballat a
Intress en diferents càrrecs de direcció i actualment és responsable de
l’estructura de desenvolupament i projectes.
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Titular | Teresa Crespo, Associació Ventijol
Llicenciada en Història i post grau en Treball Social per la Universitat de Lovaine-Bèlgica.
Ha treballat en l’àmbit social, com a directora de l’Escola Universitària de Diplomats en
Treball Social, com a cap del Departament de recerca de Polítiques socials de la
Fundació Cirem, i com a directora de la Fundació Innovació per l’Acció Social i l’empresa
d’inserció Pròxims. És membre activa en organitzacions socials com Associació Atlàntida
i Associació Ventijol.
Ha estat la presidenta d’ECAS i la responsable de la Vocalia de Pobresa d’ECAS.
Vicepresidenta i secretària de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, essent també
responsable del Grup de Treball d’Inclusió social de Taula. Forma part de la Junta de
Govern de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDIPAS) des de
la seva creació.
Ha estat presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars del Govern
(CAPSiF) durant els anys 2011-15 i en representació d’ECAS actualment és la
Vicepresidenta del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona
Ventijol és membre d’ECAS des de l’any 2011 i forma part de la Junta Directiva de la
federació.

Suplent | Carme Bosch i Font, Associació Ventijol
Treballadora Social i Terapeuta Familiar. Membre fundadora i directora de Ventijol,
entitat que actualment presideix.
La seva tasca professional l’ha desenvolupat a l’Hospital General de la Vall d’Hebron de
Barcelona, en el camp de les drogodependències i la Sida.
Formació en el Model Sistèmic de Teràpia Familiar, Departament de Psiquiatria del
Berkshire Medical Center and the Family Center of the Berkshires de Williamstown
(Massachussets) i Family Welfare Association (Londres).
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Titular | Francesc Xavier Rodríguez, Associació Vincle
Diplomat en Ciències de l’Educació i Educador Social. Ha promogut la creació
de diferents entitats, com ara la fundació CEDEIAP i l’Associació ADIS, i
participa en el patronat de la Fundació Secretariat Gitano. Director de
VINCLE des de la seva creació l’any 2003. Anteriorment ha dirigit programes
socials de caràcter integral a barris en relació a l’atenció a menors
desemparats i en serveis de Justícia Juvenil des de la Generalitat de
Catalunya, on va ser també creador i director del programa d’atenció a la
comunitat gitana.
Associació per la recerca i l’acció social- VINCLE és membre d’ECAS des de
2012 i forma part de la Junta Directiva des de 2013.

Suplent | Judith Cobancho, Associació Vincle
Diplomada en Educació Social per la Universitat Autònoma de Barcelona,
màster en Economia social i Direcció d’entitats sense afany de lucre per la
Universitat de Barcelona, mestratge en lideratge i innovació social per a ONG
per ESADE. És presidenta i directora d’execució de programes a Vincle,
Associació per la Recerca i l’Acció Social.
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Titular | Raúl Martínez, Fundació Cepaim
Llicenciat en Sociologia, ha treballat com a investigador social al Gabinet
d’Estudis Socials, especialitzat en immigració i avaluació de projectes
socials. Membre fundador i director de l’Associació per la Cooperació, la
Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI), ha estat patró de la Fundació
Cepaim, de la qual és en aquests moments sotsdirector. La Fundació
Cepaim, creada com a Consorci d’entitats en 1994, té com a missió
promoure un model de societat inclusiva e intercultural que faciliti el ple
accés als drets de ciutadania de les persones més vulnerables, especialment
de les persones migrants.
Fundació Cepaim és membre d’ECAS des de l’any 2010.

Suplent | Atabbe Mane, Fundació Cepaim
Llicenciat en Història per la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar
(Senegal). Ha treballat com a mestre al Senegal. Ha viscut un procés
migratori per França, Itàlia i finalment Catalunya, on ha fet un mestratge en
Mediació Social i Intercultural. L'any 2008 va començar a treballar a Cepaim
com a tècnic d'acolliment i actualment és coordinador de la fundació a
Barcelona.
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Titular | Esther Sancho, Femarec
Diplomada en Educació Social. Fundadora de Femarec el 1991. Responsable
de Projectes socials i convocatòries d’ajuts i Responsable de
Desenvolupament personal i del Capital humà. Membre del Consell de
direcció i Secretària de la cooperativa.
Femarec és sòcia fundadora d'ECAS. Forma part de la Gestora de la
Comissió d’inserció sociolaboral (CISL) d’ECAS.

Suplent | Amèlia Clara, Femarec
Diplomada en Educació Social. Fundadora de Femarec el 1991. Responsable
de Gestió de RRHH, Responsable de l’Àrea Jurídica, Responsable de l’Àrea
econòmica i Directora general. Membre del Consell de direcció i Presidenta
de la cooperativa.
Femarec és sòcia fundadora d'ECAS. Forma part de la Gestora de la
Comissió d’inserció sociolaboral (CISL) d’ECAS.
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Titular | Natàlia Anguera, Acció contra la Fam
Llicenciada en Ciències Ambientals i màster en Relacions Internacionals. Té
experiència en consultoria i auditoria mediambiental al tercer sector i en
gestió de projectes mediambientals, de cooperació al desenvolupament i
d'acció social. Amb responsabilitats en relacions institucionals amb entitats
públiques i privades, captació de fons públics i privats, avaluació de
projectes, formació d'equips, tasques de portaveu relacions amb els mitjans
de comunicació, i de gestió i coordinació d'equips humans. És Delegada
d'Acció contra la Fam a Catalunya i Aragó.
Acció Contra la Fam és sòcia d’ECAS des de juliol de 2015.

Suplent | Agustí Jorba, Acció contra la Fam
Enginyer Industrial Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya i
màster en Planificació i Gestió d’Entitats no lucratives per la UOC. És
Coordinador d’Acció Social a la Delegació de Catalunya i Aragó d’Acció
Contra la Fam. Ha realitzat gran part de la seva carrera professional a
l’empresa privada en el sector de l’automoció i de la construcció, vinculat al
tercer sector des de fa més de vint anys al Casal dels Infants de Raval com a
voluntari, membre de la Junta Directiva i president del 2003 al 2006. Els
darrers set anys ha treballat al tercer sector en projectes d’àmbit
empresarial a la Fundació Equilibri i a la Coordinadora Sinergia Social.
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Titular | Mijail Acosta, Fundació Acollida i Esperança
Llicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona. Forma
part de l'equip fundador de la Fundació Acollida i Esperança i ha
desenvolupat diferents funcions dins de l'entitat: educador social,
coordinació d’equips professionals i de voluntariat, gerent i administració.
Actualment n’és director general.
Fundació Acollida i Esperança forma part d'ECAS des de 2005 i ha participat
en la creació de la Comissió d'Àmbit Penitenciari i Execució Penal, de la qual
va ser coordinador. L’any 2010 impulsa la creació de la Comissió de VIH-sida
i exclusió social, que segueix coordinant a data d’avui.

Suplent | Elena López, Fundació Acollida i Esperança
Diplomada en Educació Social i postgrau en Mediació i Resolució de
Conflictes. Ha estat vinculada a la fundació desenvolupant tasques com a
responsable de l’administració de Mansol Projectes, educadora social i cap de
l'àrea social i RRHH. És membre de l’equip directiu de l'entitat i responsable
de les relacions externes amb altres entitats i administracions i de les xarxes
d'inserció de persones vulnerables. És membre de la Comissió d’Inserció
Sociolaboral d’ECAS des de 2011.
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Titular | Anna Tomàs, Fundació Tres Turons
Diplomada en Treball Social i llicenciada en Psicologia, postgrau en Salut
Mental Comunitària. Membre del Comitè Acadèmic i Docent del màster de
Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental de la UAB i del Màster de Salut
Mental Comunitària de la UB . Desenvolupa funcions de Directora
Assistencial a la Fundació Els Tres Turons.
Fundació Els Tres Turons és membre d'ECAS des de 2006 i participa a la
Junta Directiva, la Comissió d'Inserció Sociolaboral, la Vocalia de Pobresa i
altres grups de treball.

Suplent | Lluís Pérez, Fundació Els Tres Turons
Diplomat en Treball Social i Graduat en Sociologia, Postgrau en Direcció i
gestió de centres sociosanitaris. Desenvolupa funcions de Director de
Serveis. Experiència professional com a treballador social i tècnic d'inserció
laboral. Docent en diferents màsters i postgraus.
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Titular | Sonia Moragrega, Fundació Intermedia
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació i Pedagogia Terapèutica per
la Universitat de Barcelona. Postgrau en Inserció laboral per la Universitat
Pompeu Fabra i en Ciutadania i Immigració per la Universitat de Girona. Des
de 2003 treballa a la Fundació SURT ocupant diferents càrrecs, fins 2015 el
de Directora Tècnica. Des de 2013 és directora d’operacions a la Fundació
Intermèdia.

Suplent | Encarna Serrano, Fundació Intermedia
Diplomada en Treball Social per la Universitat d’Alacant (UA). Llicenciatura
en Treball Social per la Universitat Nacional de Entre Ríos, Argentina. Màster
en Avaluació en Serveis Socials, UA. Curs de Mediació Social Intercultural,
UA. Membre fundadora de l’Associació de Mediació Social Intercultural
“CONVIURE”. Des de 2009 a Fundació Surt treballant en programes de
gènere, immigració i mercat laboral. Des de 2012 a Intermedia com a
responsable i actualment Directora de l’Àrea d’Empresa a la Fundació.
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Titular | Montse Tohà, Fundació Institut per a la Reinserció Social
Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Direcció d’empreses per
la Universitat Pompeu Fabra (IDEC). Membre del Foro de Liderazgo d’ESADE.
Directora de la Fundació Institut de Reinserció Social (IReS) des del 1996. Membre
de la Junta Directiva d’ECAS, membre del Consell d’Acció de l’Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva, representant de l’IReS a la CEP (Confederation European
Probation) i membre de la Taula de Participació Social (Departament de Justícia).
Patrona de la Fundació Intermèdia. Membre de DDiPAS.
Va ser vocal de la Junta Directiva de l’AEISS (actualment La Confederació),
presidenta d’ECAS i vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
en representació d’ECAS.
Fundació IReS és membre fundador d’ECAS i va ostentar la presidència durant sis
anys, ha estat membre de la Junta Directiva des de l’inici i ha participat a les
Comissions de Gènere, Inserció Sociolaboral, Àmbit Penitenciari, Famílies i Territorial
de Girona.

Suplent | Natàlia Valenzuela, Fundació IReS
Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull, postgrau en Criminologia i
Execució Penal per la UAB i postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes per la
Universitat Ramon Llull.
Directora tècnica d’IReS des del 2016, on durant més de 20 anys ha desenvolupat la
seva tasca en l´àmbit de l´execució penal i ha coordinat diferents equips de Mesures
Penals Alternatives de la província de Barcelona, i ha liderat diferents comissions de
treball.
Forma part de la Comissió Permanent de la Taula de Participació Social del
Departament de Justícia. Participa en diverses comissions d’entitats del tercer sector
social. Forma part de l´equip de docents del Màster de Justícia Restaurativa i
Execució Penal a la Comunitat de la Universitat de Barcelona
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Titular | Domènec Domènech, Fundació Mercè Fontanilles
Educador social. Ha cursat estudis d’Antropologia a la Universitat de
Barcelona i de Belles Arts a l’Escola Universitària Sant Jordi. Format en
direcció i gestió d'entitats, i programació d'informàtica de gestió. Ha treballat
com a educador, coordinador i director en recursos terapèutics i residencials
i en funcions gerencials, directives i institucionals a l'Associació Estrep,
l’Associació Menorquina d'Ajut al Drogodependent, la Unión Nacional de
Asociaciones de Ayuda al Drogodependiente, la Asociación de Profesionales
de Comunidades Terapéuticas, la Fundació Mercè Fontanilles, la
Coordinadora Sinèrgia Social, en àmbits de drogodependències, VIH-Sida,
presons, immigració, inserció sociolaboral, infància en risc, gent gran i salut
mental. Actualment presideix la Fundació Mercè Fontanilles, la Fundacio
Ciutat i Valors 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.

Suplent | Pere Molins, Fundació Mercè Fontanilles
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i postgrau en Direcció i
Gestió de Serveis Personals per la UAB. És gerent administratiu de la
Coordinadora Sinergia Social i secretari de les fundacions membres de la
Coordinadora Sinergia Social: Fundació Mercè Fontanilles, Fundació Persona
i Valors, Fundació Ciutat i Valors, Fundació Comunitat i Valors, Fundació
Casal l'Amic, i Fundació Formació i Valors - Antonio Jiménez. Administrador
d'Art Integrat Empresa d’Inserció i gerent de les UTE Fundació Formació i
Valors - Formació i Valors SL i Art Integrat - Kan Bakus.
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Titular | Marta Cid, Fundació Plataforma Educativa i Fundació
Privada Gentis
Marta Cid és llicenciada en Psicologia. La seva trajectòria professional sempre ha
anat vinculada a l’àmbit del tercer sector i el treball amb col·lectius que presenten
risc d’exclusió social. Entre el 2004 i 2006 formant part del Govern de la Generalitat
va guiar el Pacte Nacional per a l’Educació, la implementació dels Plans Educatius
d’Entorn i la creació de la Xarxa Pública de Llars d’Infants.
Com a Diputada del Parlament de Catalunya, liderà la tramitació de la Llei dels drets i
oportunitats en la infància i adolescència, la Llei pel Dret de les dones a eradicar la
violència masclista, Llei de Serveis Socials, Llei de Polítiques de Joventut i la Llei
d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Des del 2010
dins ara ha posat el focus en l’acció integral a les persones des del grup d’entitats
Plataforma Educativa. Impulsa la Social Business City Barcelona i forma part dels
grups de treball que organitza l’EASPD.
L’entitat forma part de la Junta Directiva des de 2009. Condueix la Vocalia
d’internacionalització de l’acció social i és membre de les següents comissions:
Internacional, Inserció Sociolaboral, Famílies, Penitenciari i Execució penal i la
comissió Territorial ECAS-Girona. Forma part del grup de treball en Acció
Comunitària.

Suplent | Carles Martínez, Fundació Plataforma Educativa i Fundació
Privada Gentis
De formació inicial en Estudis d’Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions i Sistemes
informàtics ha focalitzat la seva carrera professional en el treball per a la millora de
la qualitat de vida de les persones incidint en el desplegament de projectes de
formació professional i ocupacional i estratègies de inserció i reinserció sociolaboral.
Una de les accions destacables en la seva trajectòria és la contribució en el
desplegament i implementació de polítiques actives d’ocupació col·laborant amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya i la cocreació d’un sistema digital d’itineraris
competencials personalitzar per a l’orientació i inserció sociolaboral. Destaquen
també altres competències d’interès com és l’emprenedoria, el lideratge
transaccional i la gestió d’equips multiterritorials com a valor afegit al
desenvolupament de programes. Soci fundador d’una de les entitats més destacades
en inserció sociolaboral i formació de Barcelona: AVBC.

Candidatura a Junta Directiva 2017-2019
Breus ressenyes biogràfiques

Titular | Carme Mendez, Secretariat Gitano
Doctora en Antropologia Social i Cultural. Premi extraordinari de Doctorat,
postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions No Governamentals per
ESADE. Directora de la Fundació Secretariat Gitano a Catalunya. Codirectora
del Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM) de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Membre i investigadora del Grup de
Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO) de la UAB. Ha
desenvolupat la seva tasca professional amb població gitana combinant la
intervenció social, la investigació i la docència a la universitat.
Secretariat Gitano és membre d’ECAS des de 2005 i membre de Junta
Directiva des de 2013.

Suplent | Soledad Soto, Secretariat Gitano
Llicenciada en Pedagogia. Coordinadora a Barcelona desenvolupant la
coordinació i gestió dels programes d’ocupació, educació i inclusió social de
la fundació.

Candidatura a Junta Directiva 2017-2019
Breus ressenyes biogràfiques

Titular | Sira Vilardell, Fundació Surt
Diplomada en Treball Social i postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions no
Governamentals
per ESADE. Té formació en Perspectiva de gènere en
processos d’inserció i intervenció comunitària intercultural i gestió de la
diversitat. Actualment és directora general de Surt. Vinculada a la intervenció
social i comunitària des de fa més de 20 anys
Fundació Surt ha estat membre d’ECAS des de la seva creació i forma part de
la Junta Directiva des de l’any 2007.

Suplent | Gemma Altell, Fundació Surt
Directora Tècnica Fundació SURT. Ex subdirectora d’àrea Fundació Salut i
Comunitat .Psicòloga social. Formació de postgrau en drogodependències.
Gènere, violències masclistes, gestió del talent a les organitzacions. Fa més de
20 anys que està vinculada al món de l'acció social . Vicepresidenta Associativa
del Consell de Dones de Barcelona. Membre de la junta directiva (secretària)la
xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social (DDiPAS).
Professora de la Universitat de Barcelona del Màster de Drogodependències i
Màster de Violència Familiar. Membre del Consell de Ciutat de Barcelona.
Col·laboradora regular Opinió El Periódico i Dones en xarxa-eldiario.es

Candidatura a Junta Directiva 2017-2019
Breus ressenyes biogràfiques

Titular | J. Manuel Lecha, Sant Joan Serveis Socials
Llicenciat en Teologia per la Facultat Sant Vicenç Ferrer de València. Des 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 als àmbits 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
és 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.
Sant Joan Serveis Socials és membre d’ECAS des de 2012 i forma part de la
Junta Directiva des de 2013.

Suplent | Salvador Maneu, Sant Joan Serveis Socials
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en
estudis internacionals pel CIDOB. Trajectòria de més de 20 anys en entitats
sense ànim de lucre (Creu Roja Girona, Càritas Diocesana de Girona,
Fundació Princesa de Girona). Membre de la Junta de la Taula del Tercer
Sector Social de Catalunya 2005-2009, en representació de Càritas
Catalunya.
Des del mes d’agost, és director de Sant Joan de Déu Serveis Socials
Barcelona.

Candidatura a Junta Directiva 2017-2019
Breus ressenyes biogràfiques

Titular | Elisenda Xifre, Suara Cooperativa
Llicenciada en Psicologia, habilitada com a Educadora social. Postgrau en
Direcció d'Empreses Cooperatives, Direcció de Projectes, Curs d’Expert en
Lideratge d'equips i persones. Desenvolupa funcions de Direcció de l'Àrea de
Clients Públics i Institucionals de Suara Cooperativa. Té experiència
professional com a educadora social en diferents àmbits (persones amb
disminució, persones amb toxicomanies, infants en situació de risc
d'exclusió), com a tècnica d'inserció laboral i com a coordinadora i direcció
de serveis i àmbits.
Suara Cooperativa és membre d'ECAS des de l’inici i participa a la Comissió
d'Inserció Sociolaboral.

Suplent | M. Victòria Galván, Suara Cooperativa
Treballadora Familiar per l’ICESB i Treballadora Social per la Fundació Pere
Tarrés, ha desenvolupat la seva trajectòria professional dins de Suara en
l’àmbit del Servei d’Atenció Domiciliària. Ha estat vocal del Consell Rector de
Suara Cooperativa i actualment és directora operativa de Client Públic.

Candidatura a Junta Directiva 2017-2019
Breus ressenyes biogràfiques

Candidatura a entitat suplent 2017-2019

Titular | Fran Viedma, Salesians Sant Jordi
Llicenciat en Filosofia i Educador social, post-grau en Direcció i gestió d’ONG
a ESADE. Secretari tècnic de Salesians Sant Jordi, on desenvolupa diverses
funcions: coordinació pedagògica de projectes, formació dels equips
educatius i gestió de la qualitat.
Salesians Sant Jordi és membre d’ECAS des dels inicis i participa a la Junta
Directiva des d’aleshores.

Suplent | Paco Estellés, Salesians Sant Jordi
Treballador i Educador social. Responsable de l’àmbit de les Plataformes
d’Educació Social dels Salesians de Catalunya i president de la Coordinadora
Estatal de Plataformes Socials Salesianes. Membre de la Junta Directiva
d’ECAS des de la seva fundació. Membre de la Junta Directiva de la FEDAIA.

