Consell Directiu
Presidència
Francina Alsina

Vicepresidència
M. Elena Alfaro

Pèrit cal.ligràfic judicial.
L'any 1989 entra a Fundació Arrels com a voluntària i
encara hi és en actiu
L'any 2004 inicia la col·laboració amb la FCVS de Barcelona.

Directora de la Fundació Ared.
Representant de Fundació Ared en la Coordinadora
Catalana de Fundacions (Comissió de Fundacions
de caràcter Social).
Participació en entitats de segon nivell: és Vicepresidenta de la
FCVS des del 15.05.10, i aborda temes de dona, presó i inserció laboral
a ECAS i a la TPS.
Voluntària en l ‘àmbit penitenciari i a l’Escola de Formació de
Voluntaris de Càritas Diocesana.

L'any 2005, surt escollida coordinadora territorial per l’assemblea local.
El 15.05.10 surt escollida Presidenta de la FCVS per l’assemblea general.
Cada mes d'agost, des del 2007 viatja a Calcuta com a voluntària en l’obra
de les Missioneres de la Caritat, Mare Teresa.

Secretaria General
Vocalia pobresa
Ramon Nicolau
Adjunt direcció general de la Fundació APIP-ACAM
des del 2015.
Ha estat Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona des
del 2006 al 2011, Coordinador de l’Àrea de Serveis Socials de la Diputació de
Barcelona des del 1987 al 2004 i Gerent de l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat des del 1980 al 1987.
Exerceix la vocalia al Consell Directiu de la FCVS des del 21.06.16.

Tresoreria
Jaume Montserrat
Estudis realitzats a ESADE, IESE e IMD en
Administració i Finances
Ha estat Director financer a Henkel Ibèrica SA fins
al febrer de 2012
Des d’aleshores és voluntari de l’Associació de Voluntaris en Assessoria
Empresarial-VAE.
Exerceix la vocalia al Consell Directiu de la FCVS des del 14.06.16.

Vocalies Consell Directiu
Vocalia
salut
Marta Solé
Impulsora del paper de les entitats de
voluntariat hospitalari i de la figura del
voluntariat en l’àmbit de la salut.
Infermera diplomada en Gestió Hospitalària
per ESADE i en Gestió d’Infermeria per EADA.
Fins al 2016 ha treballat com a coordinadora
del Pla d'Atenció a la Ciutadania i Treball Social
de l’Hospital Vall d’Hebron.
Actualment, forma part del Consell Directiu de
la Casa RonaldMcDonald de Barcelona i és
col·laboradora/assessora de la Fundació
Paliaclinic.
Exerceix la vocalia al Consell Directiu de la
FCVS des del 20.06.17.

Vocalia
gent gran
Magdalena Blasco
La seva vida laboral ha estat
vinculada a la secretaria de direcció
d’empreses.
Dedicada al món de
l’associacionisme, vinculat
especialment al barri de Sants,
l’escoltisme, les associacions de veïns
i les AMPAS.
Fa 18 anys comença la col·laboració a
la Fundació AVISMÓN.
Primer n’és voluntària i fa ja vuit anys
n’és la directora.
Exerceix la vocalia al Consell Directiu
de la FCVS des del 01.06.13.

Vocalia
Creu Roja
Josep Massip
Vicepresident de la Creu Roja a
Catalunya des del 2008.
Representa o ha representat Creu
Roja a: Consell de la Gent Gran de
Catalunya, FCVS, Societat Catalana
de Mediació en Salut, Consell
Assessor de la Fundació Catalana
de l’Esplai, Taula d’Acció Social de
l’Ajuntament de Sabadell… i
d’altres.
Exerceix la vocalia al Consell
Directiu de la FCVS des del
21.06.16.

Vocalies Consell Directiu
Vocalia
participació
Jordi Balot
Llicenciat en Teologia. Educador Social.
Fa més de 30 anys que treballa en ONL's de
tasques socials on hi ocupa càrrecs de
direcció, de gestió i/o de responsable de
voluntariat i de formació.
De febrer 2014 a avui és director de la
Fundació Joan Salvador Gavina.
Abans ha estat gerent al Col·legi Oficial de
Treball Social de Catalunya. I anteriorment
Cap de Programes de Dependència i de CSR
de la Fundació Caixa Catalunya (Obra Social
Caixa Catalunya).
Exerceix la vocalia al Consell Directiu de la
FCVS des del 14.06.14.

Vocalia
Internacional
Carmen Torralva
Compromesa amb temes socials i
voluntària a la FCVS des del 2011.
Ha estat al capdavant de la gestió de
projectes europeus de cooperació
transnacional durant 10 anys.
És enginyera industrial i traductora
tècnica.
Ha treballat com a redactora i traductora
de l'anglès i del francès a l'espanyol de
diferents patents industrials, relatives a
temes de tecnologies industrials.
Exerceix la vocalia al Consell Directiu de
la FCVS des del 20.06.17.

Vocalia
voluntariat FCVS
M. Àngel Fuster
Voluntari de la FCVS des de febrer
de 2009.
Responsable de la gestió de les
assegurances de voluntaris que les
entitats contracten a través de la
Federació.
Col·labora en tasques de
comptabilitat i de suport informàtic.
És membre vocal del Consell
Directiu des del 01.06.13 en
representació dels Voluntaris de la
FCVS.

Coordinadors territorials Consell Directiu
Coord. Barcelona
Albert Francolí

Coord. Girona
Maria Solés

Membre de l'equip de la Fundació Servei Solidari, entitat de
l'Escola Pia de Catalunya, que treballa per fomentar
l'autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc
d'exclusió social mitjançant l'acollida, la formació,
l'emprenedoria, la sensibilització i una atenció integral i en
xarxa de les necessitats de les persones i grups.

Ha estat membre, secretària general i presidenta de Coordinació
Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai de l’any 1986 fins
l’any 2001. També presidenta del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya.
De l’any 2006 fins avui, treballa a la Fundació Esplai Girona,
essent-ne actualment la directora.
De fa més de 30 anys es troba vinculada a diverses entitats de voluntariat, com ara el
Centre d’Esplai de la Bisbal d’Empordà, l’Escola de l’Esplai de Girona i moltes d’altres.
En els darrers anys ha participat en el Consell Assessor del Pla Educatiu de Ciutat de
Girona
Exerceix la coordinació territorial de la FCVS – Girona des del 14.04.11.

És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, i després de dos any com a voluntari al
Senegal, va cursar un Màster de Cooperació al Desenvolupament. Tot aquest recorregut li ha
permès, ara ja farà 6 anys, començar a treballar en el sector social.
Exerceix la coordinació territorial de la FCVS - Barcelona des del 24.07.15.

Coord. Lleida
M. Assumpta Costafreda
Llicenciada en Història, i professora durant 41 anys a
l’ensenyament secundari.
Voluntària, des de fa 16 anys, a l’Associació de Caritat de
Sant Vicenç de Paül, on dóna classes de reforç escolar a
nens/es en risc d’exclusió social.
El 13 de maig de 2010 surt escollida Coordinadora de la FCVS a Lleida. Hi realitza
tasques principalment de representació institucional. Acaba de renovar el seu càrrec
per a 4 anys més, davant l’assemblea local de les entitats federades.

Coord. Tarragona
Josep Cabrera
Empleat a la banca des del 1972 al 2010.
S’inicia com a voluntari a l’Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral de Tarragona ‘La Muntanyeta’. Des del 2012 n’és el
Coordinador de voluntariat, promovent l’enfortiment del rol
de les persones voluntàries dins l’organització i impulsant el
creixement del nombre de voluntaris i voluntàries en els projectes.
El 20 de febrer del 2017 sortí escollida en l’assemblea local extraordinària d’entitats
com a Coordinador Territorial.

