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Consell Directiu

President
Ramon Nicolau

Llicenciat en Ciències Químiques i amb un màster en Funció Directiva de 

l’Administració Pública. Ha sigut regidor de Participació Ciutadana de 

l’Ajuntament de Barcelona des del 2006 al 2011.

Nicolau va exercir de director de l’Oficina Social del Carmel i de director 

general de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya del 2004 al 2006. 

Anteriorment, va ocupar el càrrec de coordinador de l’Àrea de Serveis

Socials de la Diputació de Barcelona (1987 – 2004) i de gerent de l’Institut

Municipal de Persones amb Discapacitat (1980 – 1987) i de l’Àrea de Serveis

Socials de l’Ajuntament de Barcelona (1980 – 1987).

Des del 2015 al 2021 ha sigut adjunt de direcció general d’APIP-ACAM. 

Ha exercit de secretari general de la FCVS (2016 -2022) i ha entrat a presidir 

la FCVS el 17.06.22.

En representació de:
Fundació APIP-ACAM

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Vicepresidenta i vocal d’Innovació i Digitalització
Ana Villa Llicenciada en ADE i MBA a ESADE i membre de l'Associació ESADE Alumni.

Va formar part de l'equip motor de l'Observatori del Tercer Sector des de la 

seva creació al 2003 i fins al 2010 com a responsable de recerca i de gestió 

interna. Ha estat membre de la seva Junta directiva fins al març del 2020. 

Ha treballat a Fundesplai i ha estat directora de la Federació d'entitats 

amb projectes i pisos assistits entre el 2013 i el 2019. Des de l'octubre del 

2019 és la responsable de l'àrea d'atenció a entitats sòcies de SinergiaTIC. 

Ha estat coautora de nombroses publicacions entorn les entitats no 

lucratives: el ‘Llibre blanc del tercer sector cívico-social a Catalunya’ 

(2003), l’’Anuari 2009 del Tercer Sector a Catalunya’, ‘Bones pràctiques a la 

gestió del voluntariat’ o el ‘Manual de gestió del voluntariat’.

És vocal del Patronat de Fundació Eveho des del maig del 2020. Exerceix 

els càrrecs del Consell Directiu de la FCVS des del 17.06.22.

En representació de:
ESADE Alumni

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Secretari general i vocal de Gent Gran
Josep Masip

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.

A la FCVS ha sigut vocal de Comissió de Criteri del 2016 al 2022. 

Actualment exerceix la Secretaria General i la vocalia de Gent Gran de 

la FCVS des del 17.06.22.

En representació de:
Creu Roja Catalunya

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Tresorer
Efrén Carbonell

És llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació – Psicologia per la UB i 

té un postgrau en Direcció d’Empreses d’Economia Social per la mateixa 

universitat. Ha sigut director de la Fundació ASPASIM fins al setembre de 

2021 i actualment és voluntari. Exerceix de professor de diversos màsters 

universitaris relacionats amb l’educació inclusiva.

L’Ajuntament de Barcelona li va atorgar la Medalla d’Honor de la Ciutat 

l’any 2012. 

És autor del llibre ‘Escoles inclusives, escoles de futur’ on posa de 

manifest com l’escola inclusiva és sinònim d’escola innovadora i 

d’escola de qualitat per a tothom.

Exerceix la el càrrec al Consell Directiu de la FCVS des del 28.10.21.

En representació de:
ASPASIM

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Coordinador territorial - Barcelona
Enric Cànaves

Ha estudiat Enginyeria de Qualitat i Docència per a la formació 

ocupacional. Actualment treballa de coordinador de voluntariat a 

acidH i és formador de competències digitals.  

La seva trajectòria en el tercer sector comprèn, per una banda, accions 

de voluntariat a Bona Voluntat en Acció. Per l’altra, ha treballat de 

mestre PFI Administratiu a acidH i de formador de competències 

digitals a YMCA. També ha participat en projectes de la FCVS com 

Grans Actius i El Mercat Social, i en les iniciatives vinculades al 

voluntariat inclusiu. 

Exerceix el càrrec al Consell Directiu de la FCVS des del 15.11.21.En representació de:
Associació acidH

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Coordinadora territorial - Girona
Marta Gubau

Diplomada en Magisteri Llengües Estrangeres i llicenciada en 

Psicopedagogia, actualment és pensionista. Va treballar des del 1999 a 

l’any 2004 a l’Escola Pia Balmes (Barcelona), fins que una cardiopatia 

sobtada li va impedir seguir treballant. 

És voluntària de l’Associació de Donants de Sang de Girona i membre 

dels grups ‘Donem Girona’ i Cors Nous’. 

Col·labora amb l’OCATT i ha escrit un llibre al voltant de la seva 

experiència, destinant els beneficis de les vendes a l’ICO. S’ha vinculat en 

campanyes de l’AECC, l’ACICC-CORAVANT, la GICOR o amb l’Associació 

delsAmics de la Bressola.

Exerceix el càrrec al Consel Directiu des del 12.03.21.

En representació de:
Donants de Sang Girona

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Llicenciat en Ciències Físiques i amb estudis de quatre cursos de  

Filosofia i Lletres. És Catedràtic d’Institut d’Ensenyament Secundari, en 

l’especialitat de Física i Química, i ha sigut director de d’Institut a Graus 

(Osca) (1978) i el de Caparrella de Lleida (1984).

Ha sigut delegat del Govern a Lleida des del gener de 2011 fins al 

novembre de 2017, i des del juliol de 2018 al juny de 2021. Va ser 

secretari general del Departament d’Ensenyament entre el 1999 i el 2003, 

i anteriorment va ocupar  diferents càrrecs en aquest Departament: cap 

del Servei de Professorat d’Ensenyaments secundaris (1985-1989), 

subdirector general de Planificació Escolar (1989-1992) i delegat 

territorial al Vallès Occidental (1993-1999).

Exerceix el càrrec al Consell Directiu de la FCVS des del 26.05.22.

Coordinadora territorial - Lleida
Ramon Farré

Contacte: info@voluntaris.cat

En representació de:
Ass. Sant Vicenç de Paül



Consell Directiu

Coordinadora territorial - Tarragona
Jordi Rodríguez

Llicenciat en psicologia. Des del gener de 2021 treballa de coordinador 

de la delegació d’AFANOC a Tarragona. 

És membre de l’equip de coordinació de la FCVS-Tarragona des de 2017. 

Del 2001 i fins al 2012 ha treballat d’educador en diferents 

organitzacions. Durant el 2012 i 2013 ha sigut informador juvenil i 

orientador laboral a l’Oficina Jove de l’Ajuntament de Tarragona. Fins al 

2020, ha exercit de coordinador espai Social Tarragona. 

Exerceix la coordinació territorial de la FCVS - Girona des del 28.05.21.

En representació de:
AFANOC Tarragona

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Vocal de Salut i Dependència
Immaculada Bori

Metgessa des de 1975, especialitzada en rehabilitació neurològica des 

de 1979 a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Jubilada des del 2015. 

Voluntària a l’Associació Auxilia des de 1968 als esplais, a 

l’ensenyament a domicili i en els inicis de l’Escola. Més tard, ha 

col·laborat en la Federació ECOM com vocal de Salut i a la Fundació 

Pere Mitjans, on està vinculada actualment. 

Professionalment s’ha implicat amb associacions que treballen amb 

persones amb seqüeles de malalties o traumatismes neurològiques. 

Ha sigut vicepresidenta de la FCVS (2021 – 2022) i exerceix el càrrec de 

vocal de Salut i Dependència de la FCVS des del 9.02.21.

En representació de:
Fundació Pere Mitjans

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Vocal de Relacions Internacionals
Carmen Torralva

Compromesa amb temes socials i voluntària de la Federació Catalana 

de Voluntariat Social (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 20.06.2017.
En representació de:
FCVS

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Vocal de Pobresa
Enric Canet

Estudis de biologia i màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària.

Actualment és el director de relacions ciutadanes al Casal dels Infants 

Acció Social  als barris, havent estat vinculat a l’entitat des de 1992, com 

educador, comunicació, responsable de voluntariat o RRHH.

Ha sigut monitor de colònies, cap escolta, consell permanent del Servei 

Colònies Vacances i Director de colònies Jordi Turull.

Exerceix la vocalia al Consell Directiu de la FCVS des del 15.06.18.

En representació de:
Casal dels Infants

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Vocal d’Economia Social
Javier Gómez

Llicenciat en Ciències Empresarials. Ha treballat en companyies del 

sector d’assegurances i corredories: La Suiza, Winterthur, Helvetica, 

Principal, Segurconfe S.L., RSM i actualment a ARÇ Cooperativa.

És especialista en gestió de col·lectius de voluntariat, educació i 

cultura popular. Ha participat en la impulsió i és autor a les guies 

d’assegurances de cultura popular i el tercer sector.

Membre del comitè de direcció d’ARÇ, coordinador de l’àrea de 

desenvolupament comercial i de la junta directiva de FETS, amb 

participació com a representant en el grup motor de l’estratègia 2-20 

de l’Ajuntament de Barcelona.  

Exerceix la vocalia al Consell Directiu de la FCVS des del 15.12.20.

En representació de:
Arç Cooperativa 

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Vocal de Joventut
Laia Bernués Diplomada en Educació Social. 

Treballa a l’AFEV des del 2008. És Delegada Regional des del 2018 sent la 

responsable del desenvolupament, estratègia, gestió i comunicació a nivell 

estatal, així com de la participació en la presa de decisions polítiques a 

nivell d’AFEV global. És la responsable de la metodologia en mentoria.

Ha sigut tresorera de la Coordinadora de Mentoria Social (2016 - 2019) i ha 

exercit també la presidència (2019 - 2022). Des del 2020 és membre 

responsable de l’Advocacy Committée de Mentoring Europe.

A nivell docent, és formadora a la FCVS (des del 2014) i ha sigut docent a la 

UB (2012-2017), a l’Agència Catalana de Joventut (2009-2011), a la UAB 

(2010 – 2011) i d’educació en el lleure a l’Escola Forca (2008 – 2009).

Exerceix la vocalia al Consell Directiu de la FCVS des del 10.02.22.

En representació de:
AFEV 

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Vocal
Imma Cullell

Graduada en Educació Social per la Universitat de Girona.

Actualment és la responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de 

Girona. 

Ha treballat a Càritas Diocesana de Girona des del 1993 desenvolupant 

funcions diverses fins a dia d'avui: va començar portant a terme tasques de 

suport a la secretaria i posteriorment va passar a l’àmbit de la gent gran -

destacant el treball de camp de la població rural realitzat el 1994-; més 

endavant i fins al 2006 va desenvolupar tasques tècniques en el Servei 

d’Orientació Laboral a Girona Est, i va continuar essent un referent en 

inserció sociolaboral fins al 2021.

Exerceix la vocalia al Consell Directiu de la FCVS des del 19.10.22.

En representació de:
Càritas Catalunya

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Comissionat representant Món Associatiu
Jordi Balot

Llicenciat en Teologia per la Universitat Pontificia de Salamanca i 

habilitat com a Educador Social pel Col·legi d’Educadors i Educadores 

Socials de Catalunya.

Fa més de 30 anys que treballa en ONGs de l’àmbit social: ha sigut 

director de la Fundació Joan Salvador Gavina; director del programa 

d’atenció a malalts de sida i de presons de Càritas de Salamanca; 

director de programa d’Arrels Fundació; gerent del Col·legi Oficial de 

Treball Social de Catalunya i cap de programes de dependència i de 

Centres Sociosanitaris de la Fundació Caixa Catalunya.

Ha sigut president de la FCVS des del juny del 2018 al juny 2022.

Exerceix el càrrec actual al Consell Directiu de la FCVS des del 17.06.22.

Contacte: info@voluntaris.cat



Consell Directiu

Comissionada representant Tercer Sector
Francina Alsina

Titulada en grafologia per Belpost (Barcelona) i per UCAPE (Brussel·les), 

en perícia cal·ligràfica judicial per la Universitat Autònoma de Barcelona i 

en perícia grafopsicològica per la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’any 1989 va començar com a voluntària a Arrels Fundació fins a 

l'actualitat i el 2005 va iniciar la seva col·laboració amb la Fundació 

Yamuna.

A la FCVS va ser escollida coordinadora territorial de Barcelona (2005 –

2010) i presidenta (2010 - 2018).

L’any 2017 va entrar a presidir la Taula del Tercer Sector fins al 2020, 

quan va tornar a ser reescollida per als pròxims 4 anys.

Exerceix el càrrec actual al Consell Directiu de la FCVS des del 17.06.22.

Contacte: info@voluntaris.cat


