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 ENTITAT TITULAR SUPLENT 
1 Arrels Fundació Ferran Busquets Bea Fernández 
2 Associació CEPS Xavier Puig Eulàlia Gorga 
3 Associació Ventijol Teresa Crespo Carme Bosch 

4 Associació Vincle 
Francesc X. 
Rodríguez 

Judith Cobancho 

5 
Casal dels Infants per a 
l’acció social als barris 

Rosa Balaguer Xavier Muñoz 

6 Femarec Esther Sancho Amèlia Clara 
7 Fundació Cepaim Raúl Martínez Atabbe Mane 

8 
Fundació Els Tres 
Turons Alfons J. Santos Marta García 

9 
Fundació Gentis – 
Plataforma Educativa 

Marta Cid Carles Martínez 

10 Fundació Idea 
M. Dolores 
Rodríguez 

David Rodríguez 

11 Fundació Intermèdia Sònia Moragrega Encarna Serrano 

12 Fundació IReS 
Natàlia 
Valenzuela 

Carol Palau 

13 Fundació Maria 
Raventós 

Marta Bàrbara Tirsit Montserrat 

14 
Fundació Mercè 
Fontanilles 

Domènec 
Domènech Pere Molins 

15 
Fundació Salut i 
Comunitat 

Toni Garín Sandra Tatay 

16 
Fundació Secretariat 
Gitano 

Carme Méndez 
Miquel Àngel 
Román 

17 Fundació Surt Sira Vilardell Carme Porta 

18 Iniciatives Solidàries Llorenç González 
Astrid 
Domènech 

19 Insercoop Xavier Orteu Francesca Errico 
20 Intress Amparo Porcel Pilar Núñez 

21 
Projecte Home 
Catalunya Oriol Esculies Jordi Feu 

22 
Serveis Socials Sant 
Joan de Déu 

Javier Prieto 
Teresa 
Bermúdez 

23 Suara Laura Gómez Sergi Bota 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Arrels Fundació des de 1987 acompanya a persones sense llar en el seu camí 
cap a l’autonomia, oferint orientació i serveis útils d’allotjament, alimentació i 
atenció social i sanitària.  

La seva missió és acompanyar i atendre persones sense llar, sensibilitzar la 
ciutadania respecte els problemes de la pobresa al nostre entorn i denunciar 
situacions injustes aportant solucions a les administracions i a la societat civil. 

Arrels Fundació és membre d’ECAS des de 2004 i forma part de la Junta Directiva 
des de 2009. 
https://www.arrelsfundacio.org/ 

Titular | Ferran Busquets 
 

 
 

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.  

 
Suplent | Bea Fernandez 

 

 

Llicenciada en Dret i postgrau en Direcció i Gestió d’Entitats No Lucratives per 
ESADE. Actualment és l’advocada responsable de l’equip jurídic de la Fundació 
Arrels i forma part de l’equip directiu de l’entitat. Va exercir el càrrec de secretaria 
de la FCVS durant el període 2011-2013. Des de fa més de 20 anys està vinculada 
al món de l’acció social, on ha desenvolupat la seva trajectòria professional i de 
voluntariat en l’atenció a famílies, infants i joves i en la gestió d’equips.  
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Associació CEPS és una associació la missió de la qual és acompanyar les 
persones per facilitar el seu accés al capital social i cultural de la comunitat a 
través del seu apoderament, fomentant la cohesió i la inclusió social i una societat 
més equitativa i justa. Els seus àmbits d’actuació estan centrats en la infància i les 
famílies, el desenvolupament comunitari, l'acció socioeducativa i la mediació. 
https://asceps.org 
 
Titular | Xavier Puig i Santulària 
 

 

Professional de l’Educació Social, Diplomat Universitari en Magisteri i Diplomat en 
Direcció d’organitzacions no governamentals per ESADE. Director de l'Associació 
CEPS. Membre de la Junta Directiva d’ECAS ha representat la presidència de 
l’organització en el darrer any del passat mandat. Al llarg de la trajectòria 
professional ha estat membre de la Junta Directiva de la FEDAIA, de la patronal 
catalana AEISC i de l’espanyola AEEISSS, de l’EAPN-Espanya. Va exercir la 
presidència de La Confederació – Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya 
en el mandat de la seva creació, essent actualment Vicepresident. Actualment és 
membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya i del seu Consell General.  
 
Suplent | Eulàlia Gorga 
 

  

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 
Comissió de Famílies d’ECAS i de la Comissió de Formació de La Confederació. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Associació per a la Salut Familiar i Comunitària “Ventijol”  és una entitat 
sense ànim de lucre, fundada el 1994, que neix amb la finalitat d’oferir 
l’oportunitat de gaudir de Serveis d’intervenció psicoterapèutica i social a les 
famílies que es troben en situació de crisi, especialment quan tenen al seu càrrec 
infants menors d’edat, mitjançant la utilització de tècniques de Teràpia Familiar 
Sistèmica. 

Ventijol és membre d’ECAS des de l’any 2011 i ha format  part de l’actual Junta 
Directiva de la federació en les dues darreres candidatures. 
https://www.ventijol.cat/ 
 
Titular | Teresa Crespo 

 

Llicenciada en Història i postgrau 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 Dep. 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: 
l’Associació Atlàntida (actualment presidenta),  i  de l’Associació Ventijol. 

Ha estat la presidenta d’ECAS i la responsable de la Vocalia de Pobresa. 
Vicepresidenta i secretària de la TTS, i fou també responsable del GT d’Inclusió 
social. Forma part de la Junta de Govern de DDIPAS des de la seva creació i 
actualment ostenta el càrrec de tresorera. 

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 CMBS de l’Ajuntament de Barcelona i representa a ECAS 
en diferents projectes com Labora, Lliures i Pobresa Zero- Justícia Global. 
 
Suplent | Carme Bosch i Font 

 

 

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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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

VINCLE, Associació per la Recerca i l’Acció Social es va crear a l’any 2004 
per un grup de professionals dels serveis públics d’acció social. 

És una entitat que es dedica fonamentalment a la intervenció socio-educativa en 
el marc de l’habitatge públic, el treball comunitari, la immigració, el poble gitano, i 
amb famílies i infants. 

És d’àmbit català i té seus a Barcelona, Girona, Tarragona i Vic. 

Participa a ECAS des de l’any 2013 i forma part de la Junta Directiva des del 2014. 

http://www.vincle.org/ 

 
 

Titular | Francesc Xavier Rodríguez 
 

 
 

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. És president i 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.  
 
Suplent | Judith Cobancho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
directora d’execució de programes a Vincle, Associació per la Recerca i l’Acció 
Social. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Casal dels Infants per l’acció social als barris, des de 1983, fem costat als 
infants i joves en risc d'exclusió a la nostra societat. Convençuts i convençudes 
que, per dura que sigui la seva realitat, poden superar la desigualtat, aprofitar les 
oportunitats i tirar endavant, si reben el suport i l'acompanyament que necessiten. 
 
Com a entitat ha participat en diferents comissions d’àmbit (Gènere, Famílies, 
Migracions i Inserció Sociolaboral) i territorials (Tarragona i Girona) d’ECAS. Casal 
dels Infants ha estat membre de la Junta Directiva d’ECAS des de l’inici de la 
federació, ostentant la secretaria de 2013 a 2017. Também ha estat vice-
presidenta en el barrer mandat i vocal d’incidència.  

https://www.casaldelsinfants.org/ 
 
Titular | Rosa Balaguer 
 

 
 
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.  
 
Suplent | Xavier Muñoz 
 

 
 
Llicenciat en Pedagogia, diplomat en el programa de Direcció General per EADA, 
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 Gerent del Casal dels Infants des del 2000. Ha estat professor de 
Gestió d’Entitats no Lucratives a la Universitat Ramon Llull durant 8 anys. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

 
Femarec neix l’any 1991 amb l’objecte d’aconseguir la inserció laboral i social de 
persones en situació de vulnerabilitat alhora que es té cura del medi ambient. La 
seva metodologia es basa en la intervenció sistèmica i el treball de les 
competències bàsiques i ocupacionals, basant-se en l’aprenentatge significatiu, de 
les persones ateses: 
• accions d’inserció sociolaboral, de caràcter ocupacional amb la formació en 
oficis, com més individuals, amb els itineraris d’orientació i acompanyament a la 
inserció laboral i el Servei de Prelaboral, 
• accions de qualificació i reciclatge, principalment dirigides a professionals dels 
àmbits d’atenció a la persona, 
• Centre Especial de Treball (CET) amb la finalitat d’integrar socialment i laboral 
persones amb discapacitat intel•lectual i/o TMS (150), i ofereix 12 serveis 
empresarials,  
• POT Teatre, companyia professional composada íntegrament per persones amb 
discapacitat. 
 
Femarec és sòcia fundadora d'ECAS. Forma part de la Gestora de la Comissió 
d’inserció sociolaboral (CISL) d’ECAS. 
https://femarec.cat/ 
 
Titular | Esther Sancho 

 
 
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. 
 
Suplent | Amèlia Clara 

 
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.  



 

8 

 

Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

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.  

És membre d’ECAS des de l’any 2010. 
http://cepaim.org/ 
 
 
Titular | Raúl Martínez 
 

 
 

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.  
 
 
Suplent | Atabbe Mane 
 

 
 

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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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació Els Tres Turons és una entitat d’iniciativa social i sense afany de 
lucre, creada el 1985 al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona. 

El seu objectiu és afavorir la inclusió social de les persones que pateixen trastorns 
mentals, ja que es poden trobar en una situació d’exclusió social i necessitar una 
intervenció que vagi més enllà del tractament de la seva simptomatologia i que en 
potenciï la integració social. 
https://www.els3turons.org/ 
 
 
Titular | Alfons J. Santos Rodríguez 

 

És director de la Fundació Els Tres Turons des de l'any 2014, anteriorment i des 
del 2001 va ser el seu gerent. Actualment és secretari i patró de la Fundació 
Coop'57 i tresorer de l'Associació BCN Salut Mental, les dues en representació de 
la Fundació Els Tres Turons. També ha estat secretari i membre del Consell Rector 
de Coop'57. Va començar la seva carrera professional com gerent del Casal 
Lambda i més tard va ser gerent del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.  
 
Ha estat membre de la Junta Directiva d'ECAS durant aquest darrers mesos en 
substitució d'Anna Tomas. 
 
 
Suplent | Marta García Picón 

 

Diplomada en Treball Social, postgrau en Mediació Comunitària per la UB. Des del 
2005 ha format part de l'equip de treball de la Fundació els Tres Turons com a 
treballadora social en els àmbits de formació i treball i especialment en el Servei 
de Rehabilitació Comunitària, on, a banda de l'atenció a persones i famílies, ha 
desenvolupat el pla d'intervenció comunitària; actualment forma part de l'equip 
adjunt a la direcció de l'entitat com  a responsable de l'àrea d'Acció 
Comunitària. Forma part del patronat de la Fundació Congrés Català de Salut 
Mental, on des del 2014 participa en el GT sobre Salut Mental Comunitària.  
Ha participat en la Vocalia de Pobresa i en el GT d’Acció Comunitària d'ECAS 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació Gentis – Plataforma Educativa busca la millora de la qualitat de vida 
de les persones incidint en la seva carrera educativa i professional mitjançant 
l’orientació laboral i educativa, la formació i la inserció laboral, com també 
acompanyant-les en processos de mediació i mentoratge. 
https://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-gentis/ 
 
Titular | Marta Cid 

 

Llicenciada en Psicologia, diplomada en Professorat d’Educació General Bàsica i 
postgrau en Logopèdia i Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició i postgrau en 
Teràpia Miofuncional. 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. 

Ha estat vinculada a la funció pública durant deu anys ocupant diferents càrrecs. 
És directora executiva de Plataforma Eductiva des de 2010 i gerent de la Fundació 
Gentis. 

 
Suplent | Carles Martínez 

 

Enginyer Tècnic 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 d’inserció i reinserció sociolaboral.  

Ha contribuït en el desplegament i implementació de polítiques actives d’ocupació 
col·laborant amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i en la cocreació d’un sistema 
digital d’itineraris competencials per personalitzar l’orientació i inserció 
sociolaboral. 

Fou gerent de AVBC, una entitat d’inserció sociolaboral i formació de Barcelona. 
Actualment és el director operatiu de la Fundació Gentis.  

 



 

11 

 

Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació Idea és un equip humà compromès fermament amb la promoció i 
defensa dels drets dels infants. Creuen en la capacitat de millora de les persones i 
en la seva participació com a ciutadans de ple dret, també en la construcció d’una 
societat millor, més justa i més feliç. 
 
La seva missió és promocionar la integració social com a ciutadans de ple dret del 
col·lectiu d’infants, joves i les seves famílies, en situació d’exclusió social o amb 
risc de patir-ne. Aquesta inclusió es treballa a partir de la resiliència i la promoció 
personal, el sentiment d’ésser persones estimades, respectades, independents i 
protagonistes del seu procés. 

https://www.fundacioidea.net/ 

Titular | M. Dolores Rodríguez Iglesias 
 

 

Diplomada en Infermeria , habilitada com educadora social , formada en el 
programa de lideratge i innovació social d’ESADE , treballa en l’àmbit social 
des de fa 26 anys . Membre fundadora de les fundacions Idea , Main i Eveho , 
actualment és directora de la Fundació Idea . Coordina el Grup de Treball de 
Joves Migrats d’ECAS  
Suplent | David Rodríguez Abellán 
 

 

Treballador social, habilitat com educador social i format en teràpia i 
intervenció familiar sistèmica. Vocal de la Junta de Govern del Col•legi Oficial 
de Treball Social de Catalunya. Fa més de 30 anys que treballa amb infants, 
adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i les seves famílies i en 
projectes de cooperació internacional. Membre fundador de les fundacions 
MAIN, IDEA i EVEHO; professor associat de la Universitat de Barcelona. 

Actualment és director tècnic de la fundació Idea i director de SPE L’Olivar. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació Intermèdia és una fundació sense ànim de lucre que neix el 2012 fruit 
de la convergència de diverses organitzacions del tercer sector social, IReS, SURT, 
SUARA (i en un primer moment FIAS), amb una llarga trajectòria d’acció social 
per a la millora de l’ocupació, especialment dels grups i persones que es troben en 
situacions de major vulnerabilitat. 

Neix per a promoure la col·locació i la inserció laboral de les persones, 
especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.  

La Fundació Intermedia  participa d’ECAS des del 2012 essent membre actiu de la 
Comissió d’inserció laboral i des del 2017 és membre de la junta directiva. 

https://www.fundaciointermedia.org/ 
 
Titular | Sonia Moragrega 

 

 

 

 

 

 
 

Llicenciada en pedagogia terapèutica , postgrau en inserció sòcio-laboral i 
postgrau en ciutadania Intercultural. Porta més de 20 anys vinculada a processos 
d’acompanyament a persones per a la millora de la seva ocupabilitat, inicialment 
des de la Intervenció directa i ens els darrers 10 anys en àmbits de coordinació i 
de direcció.  Des del 2017 ocupa la direcció general de la Fundació Intermedia i 
anteriorment la Direcció de l’àrea tècnica de la Fundació SURT. 
 
 Suplent | Encarna Serrano 

 
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”. 
Prop de 30 anys treballant en entitats del tercer sector en processos 
d’acompanyament a persones cap a la inclusió des de diferents especialitats 
(gènere, immigració, interculturalitat, ocupabilitat). 
Des de 2012 treballant a Intermedia com a responsable de l’àrea d’intermediació 
amb empreses, Directora de l’Àrea d’Empresa, i actualment com a Directora 
Operativa. Implicada en àrees d’innovació i creació de nous models de negoci en 
la Direcció del projecte IntermediaJOB. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació IReS és una fundació especialitzada en donar atenció integral a les 
famílies i persones en situació de vulnerabilitat. Disposa d’un equip que treballa de 
manera sincronitzada perquè les famílies que ho necessiten, puguin construir un 
nou futur a través d’un ecosistema de projectes donant resposta a la necessitat 
social oferint atenció integral a famílies i persones en situació de vulnerabilitat. 
L’IReS considera la innovació social una eina clau per adaptar-se a la realitat de la 
ciutadania amb necessitats i duu a terme la seva tasca amb la mirada posada en 
l’entorn social i en els problemes del territori on, d’aquesta manera, s’ha pogut 
donar resposta a les necessitats emergents al llarg dels anys i generar nous 
models d’atenció, metodologies innovadores i projectes pioners adaptats als 
problemes socials actuals. 
 
Ha estat membre de la Junta Directiva d’ECAS des de la seva creació i actualment 
coordina la Comissió de Famílies. 
https://www.fundacioires.org 
 
Titular | Natàlia Valenzuela Pulido 

 

Diplomada en Treball Social i postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions no 
Governamentals per ESADE. Té formació en postgrau en Mediació familiar i també 
en Criminologia i Execució Penal a la comunitat. Vinculada a la intervenció social 
des de fa més de 20 anys, actualment és directora general de la Fundació IReS i 
forma part de l’òrgan de govern de la Fundació Intermèdia. Actualment participant 
a la Junta Directiva de FEDAIA, representant d’IReS a la Junta CEP (Confederation 
European Probation), membre de la Taula de Participació Social (Departament de 
Justícia) i presidenta de la comissió de RSC de l’Associació del 22@. És 
representant de la Fundació IReS com a titular, a la Junta Directiva d’ECAS. 
 
Suplent | Carol Palau Oltra 
 

 

Llicenciada en Psicologia i postgrau en Actualització en Psicopatologia Clínica. 
Màster en Criminologia i màster en Teràpia Familiar Sistemàtica. Vinculada a la 
intervenció social des de fa més de 13 anys, actualment és directora operativa de 
Catalunya de la Fundació IReS. És representant de la Fundació IReS com a 
suplent, a la Junta Directiva d’ECAS. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació Maria Raventós acompanya a dones joves amb infants a càrrec en 
situació de risc social a fi de fomentar l’estabilitat, els vincles i la capacitació 
necessàries per millorar les seves condicions de vida. 
www.fmraventos.org 
 
 
Titular | Marta Bàrbara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llicenciada en Psicologia, màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària IGOP-
UAB i postgrau en Direcció i Gestió de ONG per ESADE, a més d’altres 
formacions de postgrau sobre infància i famílies en risc. Vinculada al tercer 
sector des de fa més de 20 anys,  activa en diverses comissions de treball de 
ECAS i membre de la Junta Directiva de FEPA durant 4 anys. Impulsora de la 
Coordinadora de Mentoria Social, juntament amb altres entitats. Actualment 
Directora de la fundació. 

 
 
 

Suplent | Tirsit Montserrat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomada en Educació Social,  llicenciada en Pedagogia i Màster en Mediació 
comunitària, és directora de la Residència Maternal de la Fundació des de 2016. 
Divuit anys treballant en l’àmbit residencial de protecció a les infàncies, també 
ha treballat en l’àmbit comunitari en equips de mediació comunitària. Formada 
en Pedagogia Sistèmica a l’Institut Gestalt. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació Mercè Fontanilles té els seus orígens associatius en el 1987 i 
fundacionals al 1991. Actualment gestiona serveis residencials adreçats a infants, 
adolescents i joves en situació de risc social, persones que compleixen mesures 
judicials, amb drogodependència, amb problemàtica derivada de la salut mental, 
gent gran,...; serveis tècnics especialitzats de serveis socials, de suport acadèmic 
i formatiu, comunitaris i sensibilització, mesures judicials, assessorament 
energètic,...; i, també serveis d’orientació laboral, formació, inserció i creació 
d’ocupació.  
 
Ha estat membre actiu de la Junta Directiva d’ECAS des de la seva creació. 
https://mercefontanilles.org/ 

 
Titular | Domènec Domènech 
 

 
 
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 ComunidadesTerapéuticas, 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. 

Suplent | Pere Molins 
 

 

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. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació Salut i Comunitat treballa des de fa més de 20 anys en recerca, 
prevenció, intervenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques sanitàries i 
socials que afecten especialment a col·lectius en risc o en situació d’exclusió 
social. La finalitat ha estat sempre millorar la qualitat de vida de les persones i 
facilitar la integració social mitjançant la promoció de la salut i el benestar 
comunitari. En l’actualitat es gestionen 67 centres i projectes en set comunitats 
autònomes, amb la col·laboració de 1.470 professionals i més de 500 voluntaris. 

La Fundació Salut i Comunitat va participar activament en la gènesi d’ECAS 
forman part de la federació des dels seus inicis i ostenta actualment una vocalia 
de la federació. 
https://www.fsyc.org/?lang=ca 
 
Titular | Toni Garin 
 

 

Educador social i llicenciat en Filologia. Postgrau en Pedagogia social i formació en 
lideratge e innovació social. 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, salut mental, 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. 
 
Suplent | Sandra Tatay 
 

 
 
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i amb formació en gestió 
d’equips, lideratge i innovació social. Directora de Programes d’Inserció 
Sociolaboral de l’entitat. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en 
l’àmbit de l’orientació i inserció sociolaboral, defensa de drets energètics, execució 
penal i exclusió. Participa en diferents espais de xarxes del tercer sector social i 
col·labora com a tutora del grau de psicologia de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació Secretariat Gitano té com a principal acció l'acompanyament i la 
promoció de les persones gitanes des de la gestió de la diversitat i la perspectiva 
interculturalitat.  

Secretariat Gitano és membre d’ECAS des de 2005 i membre de Junta Directiva 
des de 2013. 
https://www.gitanos.org/ 
 
Titular | Carme Méndez 
 

 

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 l'acció social, la investigació i la 
docència a la universitat. 

Co-coordinació del Grup Interculturalitat a ECAS des del 2020. 
 
Suplent | Miquel Àngel Román 
 

 
Llicenciat en Antropologia i en Filosofia per la UB amb Premi Extraordinari. Màster 
en Polítiques Socials i Mediació Comunitària. Ha desenvolupat el seu treball en els 
àmbits de la promoció de la convivència, el treball comunitari i la participació 
ciutadana, la mediació intercultural, l'acollida de persones migrades i el 
codesenvolupament. Compagina actualment el seu treball a la Fundació 
Secretariado Gitano amb la docència universitària. Les seves principals àrees 
d'interès tenen a veure amb la inclusió i promoció social de Grups Minoritzats, la 
interculturalitat, el treball comunitari i el foment de la participació ciutadana. 



 

18 

 

Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Fundació Surt és una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets 
econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per 
raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere 
efectiva. 

Des dels inicis, el 1993, és una organització de dones compromesa amb els valors 
d’equitat de gènere, inclusió, solidaritat i transformació social, amb una gestió 
transparent, professional i socialment eficient. Actuant des del teixit divers dels 
feminismes i en el marc de les empreses d’economia social, Surt persegueix ser 
un projecte socialment transformador. 

La Fundació Surt ha estat membre d’ECAS des de la seva creació i forma part de 
la Junta Directiva des de l’any 2007. 

https://www.surt.org/ 
 

Titular | Sira Vilardell 
 

 
 

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 

 
 

Suplent | Carme Porta 
  

 
 

Tècnica en imatge fílmica ha treballat abastament en l’àmbit audiovisual i 
periodístic. Actualment Responsable de comunicació de Fundació SURT. Membre 
de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores,  del PEN Català i 
del Grup de Periodisme Ramon Barnils. Ha estat molt activa al moviment feminista 
i la Xarxa Renda Bàsica. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Iniciatives Solidàries neix a l’any 1995. És una ONG d’acció social que està al 
servei de qui més ho necessita i té com a missió fomentar l’autonomia de les 
persones que viuen en risc d’exclusió social. L’atenció personalitzada que 
ofereixen i la metodologia de treball que utilitzen contribueixen a empoderar les 
persones ateses amb l’objectiu que protagonitzin el seu propi itinerari d’inserció 
fins aconseguir el major grau d’integració possible a la nostra societat. 

L’entitat compta amb diversos programes: acolliment, inserció, infància i acció 
comunitària. 

Forma part d’ECAS des dels seus inicis. 
http://www.iniciativessolidaries.com/ 

 
Titular | Llorenç Gonzalez 

 

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. Actualment vinculat a Iniciatives Solidàries com a Responsable 
d’Intervenció Operativa. Des de 2009 és membre de la Junta Directiva.  Ha estat 
responsable de la Vocalia de Capacitació, ha format part de la Comissió de 
Migracions, entre d’altres participacions. 
 
Suplent| Astrid Domènech Ferrer 

 
 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en 
Producció i Realització per la UPC. Ha cursat “Momentum Projecte” a ESADE i 
“Curs de comptabilitat per Entitats Socials” a la Facultat d’Administració 
d’Empreses de la UB. 
Ha estat cofundadora de la ONG d’acció social Iniciatives Solidàries on ha estat 
directora del Centre d’Acolliment Temporal “El Castell”, directora del centre de 
menors “El Pinetó”, directora de la Llar de noies menors “La Muntanyeta” i cap de 
RRHH de l’entitat. 
Actualment és membre del Patronat d’Iniciatives Solidàries i forma part de la 
Junta Directiva de l’Associació de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social 
(DDIPAS). 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Insercoop és una cooperativa d’iniciativa social fundada l’any 1997 amb 
l’objectiu de donar un impuls als processos d’inserció laboral dels col·lectius amb 
més dificultat. Des d’aleshores i fins ara han desenvolupat nombrosos programes 
d’atenció a persones en situació d’atur de llarga durada, joves, extoxicòmans, 
persones amb malaltia mental, dones, perceptors de rendes, ex interns de centres 
penitenciaris, etc. 

A banda, Insercoop està compromesa en diferents espais de cooperació en el 
marc del tercer sector social i és membre fundador d’ECAS. 
www.insercoop.org 

 

Titular | Xavier Orteu 

 

  

 

Graduat en educació social.  Professor  del Grau d’Educació Social i del Màster en 
Ocupació i Mercat de Treball i Coaching en l'Àmbit Laboral de la UOC. Participa 
com a investigador en el Grup de Recerca en Educació Social (GRES). L’últim llibre 
publicat  és Desafios en un mercado laboral en transformación (UOC, 2017). 
Col·labora habitualment en el digital Social.cat. 

Actualment  forma part de la Direcció  d’Insercoop 

 
Suplent | Francesca Errico  

 
 

Llicenciada en psicologia  Clínica i de Comunitat . Ha realitzat un Màster en 
Psicopatologia Infanto-juvenil  a la Universitat Autònoma de Barcelona.  Té més 
de 15 anys de experiència en el sector social tant  italià com català. 

 
Actualment  forma part de la Direcció  d’Insercoop 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Intress és una organització de professionals experts en l’àmbit social que detecta 
necessitats, dissenya projectes i gestiona serveis amb un model d’atenció propi 
centrat en la persona i en la comunitat com a motors de la transformació social, 
treballant en aliança amb altres agents socials per impulsar un sistema social just 
i equitatiu.  

Intress és membre d’ECAS des dels inicis i forma part de la Junta Directiva des del 
2004. 
www.intress.org 

 
Titular | Amparo Porcel Mundó 

 

Diplomada en Treball Social i llicenciada en Ciències de l’Educació. Sòcia  i 
treballadora d’Intress des de 1987, actualment forma part del Comitè d’Ètica i és 
responsable del Consell Editorial i del Voluntariat de l’entitat. Ha estat 
investigadora en metodologies i tècniques de Treball Social. Ha fet docència tant  
des d’Intress a entitats socials com a les universitats de Barcelona i Lleida en 
temes de direcció, organització, qualitat i supervisió de serveis socials i 
assistencials i, darrerament, 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, 
havent escrit i publicat articles i llibres sobre aquest tema. 

 
Suplent | Pilar Nuñez  

 

Treballadora Social i Terapeuta Familiar. Sòcia d’Intress des de l’any 2003. Ha 
desenvolupat diferents funcions dins l’entitat: directora d’un servei d’infància, 
formadora especialitzada en l’àmbit de la infància en risc i famílies i responsable 
de l’àrea tècnica en l’entitat en l’àmbit d’infància i família. 

Ha fet formació especialitzada vinculada a l’àmbit de les famílies en risc social o 
en dinàmiques de violència, ha supervisat famílies en risc en diferents equips i 
serveis durant més de 20 anys i ha col·laborat com a docent a l’escola de Treball 
Social ICESB i a la Universitat Ramon Llull. 

Actualment és la Directora de l’Àrea de Desenvolupament i Coneixement de 
l’entitat, Directora Territorial de Catalunya i membre del Comitè Directiu d’Intress. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Projecte Home Catalunya és una ONG per a la sensibilització, prevenció i 
tractament de les addiccions a Catalunya. 
https://www.projectehome.cat/ 
 
 
Titular | Oriol Esculies Plou 

 

 

 

 
Director de Projecte Home Catalunya. De professió, psicòleg. Barceloní. 
Alhora representa l’organització davant Nacions Unides, la Unió Europea i altres 
organismes internacionals. 
 

 
Suplent | Jordi Feu Uró 
 

 

 

 

Director de l’Àrea de Gestió i Comunicació de Projecte Home Catalunya. Periodista 
i politòleg. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona  treballa a la ciutat de 
Barcelona des de l’any 1979 atenent les persones sense llar, sota l’aixopluc de 
l’Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu Província d’Aragó – San Rafael. Fruit de 
l’evolució de la societat, el treball que fan s’ha anat adaptant a les necessitats que 
han anat sorgint. 
 
Acullen i acompanyen de forma integral a persones en risc o situació de pobresa i 
exclusió social, amb el propòsit de promoure oportunitats de desenvolupament 
personal i social per tal que puguin dur a terme els seus projectes vitals, amb 
l’habitatge com a base de treball, acompanyen les persones en el camí cap a la 
seva autonomia. 
https://www.sjdserveissocials-bcn.org/ca 

Titular | Javi Prieto 
 

 

 

 

 

 

 

Director Assistencial a Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona des del 2007. 
És Diplomat en Treball Social i Màster en Prevenció i Gestió de Riscos a la 
Comunitat per la UAB i la Universitat Ramon Llull. Actualment és el representant 
de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu a FEANTSA i al Housing First – HUB. 

Suplent | Teresa Bermúdez Sánchez 
 

 

 

 

 

 

 
Llicenciada en psicologia, treballant des de fa 20 anys amb persones en situació 
de sense llar. Especialitzada en temes d’habitatge i drets humans amb diferents 
estudis de màster i postgrau. Actualment coordinadora del projecte de Llars 
compartides de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona, membre del comitè 
tècnic científic de la plataforma de Salut Mental de Sant Joan de Déu i comissaria 
del Pla estratègic metropolità de Barcelona. 
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Candidatura a Junta Directiva 2020-2023 

Breus ressenyes biogràfiques 

Suara és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre amb gairebé 40 
anys d’experiència acumulada en el sector de l’atenció a les persones, donant 
resposta a la globalitat del seu cicle vital. 
 
Amb més de 4.000 professionals, gestiona un ampli ventall de serveis i 
equipaments, desenvolupant la seva activitat en els àmbits de serveis socials, 
atenció a la dependència, infància i famílies, benestar i salut, gent gran, educació i 
formació, i ocupació i treball, entre d’altres.  
 
Suara va ser una de les entitats fundadores d’ECAS i forma part de la Junta 
Directiva des del seu inici. 
https://www.suara.coop/ 
 
Titular | Laura Gómez 

 

Diplomada en Educació Social, màster en PNL a l’institut Gestalt de Barcelona i 
postgrau en Direcció d’Empreses Cooperatives a ESADE. La seva trajectòria 
professional s’ha desenvolupat en l’atenció a petita infància, infància en risc i el 
servei d’atenció domiciliària (SAD). Actualment és directora de l’Àrea de Clients de 
Suara Cooperativa i forma part de l’equip d’ètica. Actualment forma part de la 
Comissió Permanent d’ECAS.  

Suplent | Sergi Bota 

 

Director operatiu Àrea Client Públic i Institucional de Suara, és llicenciat en 
Pedagogia per la UB, diplomat en Educació Social per la Ramón Llull  i màster en 
Innovació i investigació en educació per la UNED.  Tota la seva trajectòria 
professional l'ha desenvolupat en entitats del tercer sector social, donant resposta 
a les necessitats de la societat en matèria d'infància, adolescència i família. 


