RELLEU A LA PRESIDÈNCIA DE LA CONFEDERACIÓ DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE
CATALUNYA


Després de set anys al capdavant de La Confederació, Joan Segarra deixa la presidència per motius
personals.



Assumirà la presidència de l’organització la fins ara Vicepresidenta primera, Helena Fontanet, fins
que no s’elegeixi una nova Junta Directiva.



La Confederació agraeix la dedicació i el lideratge del president sortint i reconeix la valuosa tasca
desenvolupada al servei del conjunt del sector.

Barcelona, 2 de maig de 2022
Després de set anys al capdavant de la patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, Joan Segarra,
representant de la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya,
ha deixat la presidència de La Confederació per motius personals.
La Junta Directiva de l’organització ha acordat per unanimitat que sigui l’actual Vicepresidenta primera,
Helena Fontanet, qui de forma transitòria entomi el relleu, fins a l’elecció d’una nova Junta.
La Junta Directiva i entitats sòcies de La Confederació agraeixen la dedicació, el compromís i la
capacitat de lideratge d’en Joan Segarra al llarg de tots aquests anys, així com també la seva valuosa
contribució a l’enfortiment i posicionament del Tercer Sector com a agent social i econòmic de primer
ordre.
L’Helena Fontanet és la representant de Creu Roja Catalunya a la Junta Directiva de La Confederació
des de l’any 2018 i a partir d’avui mateix serà la màxima representant de l’entitat, amb el suport i
compromís de tota la Junta Directiva per seguir amb la tasca que té encomanada La Confederació, com
a organització representativa del Tercer Sector Social de Catalunya.

Per obtenir més informació, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a contactar amb: Laura
Trabal Svaluto-Ferro | Responsable de Comunicació i Premsa de La Confederació | T - 687 85 70 55

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives –
associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones al nostre
país. En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions i 100.400 professionals que, des d’una voluntat
expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i
sociocultural, l’atenció domiciliària, l’educació 0-3, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius
en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció
precoç, entre d’altres.
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