
 

 

 

Teresa Crespo Julia  
Estudis 

• Llicenciada en Historia Contemporània per la Universitat 
de Barcelona 

• Postgrau Sociologia del Treball Social. Universitat de 
Lovaina (Bèlgica) 

 

 

Activitat Professional 

• Professora Ciències Socials del Batxillerat  a SADAKO i St. Felip Neri  (1975-85) 

• Subdirectora de l’Escola de Ciències Socials   d’Institut Catòlic d’Estudis Socials de 
Barcelona (ICESB - 1975-90) 

• Directora de l’Escola Universitària de Treball Social de l’ICESB (1979-1994) 

• Cap del Departament de Polítiques Socials de Centre d’Iniciatives i Recerques Europees  
a la Mediterrània (CIREM - 1995-1999) 

• Fundadora i  Directora de l’Empresa d’inserció  PRÒXIMS (1999-2008) 

• Fundadora i Directora de la Fundació Innovació per a l’Acció Social (FIAS-1999-2008) 

• Actualment jubilada 

 

Col·laboracions amb l’administració i el  tercer sector  

• Presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS ,des de 2007-2017) 

• Membre de la  Junta directiva d’ECAS  2007 fins l’actualitat) 

• Coordinadora de la Vocalia de pobresa d’ECAS ( 2007 – 2019, actualment membre del 
grup)  

• Vicepresidenta de la Taula del tercer sector social (des de 2006-2014) 

• Coordinadora del Grup d’Inclusió de la Taula del tercer sector (des de 2007-2014) 



 

 

• Presidenta de l’Associació Ventijol (des de 2008-2014) 

• Secretaria de l’Associació Atlàntida (des de 2004-21) 

• Presidenta de l’Associació Atlàntida (des de 2021 i actualment que es Presidenta) 

• Membre del Patronat de la Fundació Futur  (des de 2004-15) 

• Vicepresidenta del Consell Municipal de Benestar Social de BCN ( 2016-2021) 

• Presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars ( CAPSIF ) de la 
Generalitat de Catalunya ( 2011-15)  

• Membre de la Comissió estratègica del Programa Labora de l’Ajuntament de Barcelona 
( des de la seva creació fins actualitat)  

• Membre de la Plataforma pobresa zero, Justícia  global (2014-22) 

• Fundadora i tresorera   de l’As. Dones directives i Professionals  de l’Acció Social ( 
DDIPAS 2012-22) 

• Cofundadora  i membre de l’òrgan directiu de la Plataforma Lliures de pobresa , 
exclusió i desigualtat amb Òmnium Cultural i Coop 57 ( 2016 fins l’actualment)  

• Membre del Consell Assessor de la Fundació Intress ( 2015-21) 

• Membre del Consell Assessor de Fundesplai ( 2016.-actualment) 

• Membre del Consell ètic de Caritas Diocesana de Barcelona.( 2021- actualment)  

 

Participació en òrgans representatius   

Generalitat: 

• PRODEP 

• Consell general dels Serveis Socials   

• Consell general dels Plans d’inclusió  

• Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya 

• Comitè d’avaluació de les necessitats de serveis socials (CANSS) 

 

Diputació de Barcelona: 

• Consell de Participació de Benestar Social  



 

 

 

 

Ajuntament de Barcelona 

• Del grup promotor de la Xarxa cultura per a la inclusió social 

• Subcomissió  entitats del tercer sector  del Pla estratègic metropolità de Barcelona  

• Consell   d’associacions de Barcelona 

• Membre del jurat del Premi municipal  d’ immigració 

• Membre del Jurat Premi Montserrat Roig de l’Ajuntament de Barcelona 

• Representant del CMBS al Consell de Ciutat i a l’Acord ciutadà  

 

Altres organismes 

• Espai de  debat permanent  i aplicat als Serveis socials de Catalunya (EDPA) 

• Consell assessor de l’Observatori del tercer sector 

• Grup de producció de l’Estratègia de Lisboa 2020 de  EAPN Espanya  

• Junta directiva de ESAN  (European social Action Network) (2014-2017) 

• Membre del Charter de la Diversitat 

• Consell de redacció  de:  l’Impuls  de l’Acció Social i de la Revista Treball Social (RTS) 

 

En quant a publicacions, ha estat coordinadora de l’obra “Treball Social, conceptes i 

eines bàsiques”; coordinadora de l’obra “Introducció a la Medicina Social editats Per 

l’Escola Universitària de Treball Social; coautora de l’informe “La Fam Oculta, un 

obstacle en la igualtat d’oportunitats” (ECAS)  i autora del Quadern CJ “El treball: 

present i futur. Entre la creixent precarització i la ineludible necessitat de repensar-

lo”  

 
Coautora dos llibres Ed Hacer:  
 
1) Tercer Sector social, origen y futuro. Capítol: “Transformaciones del tercer sector”  
 
2) El futur dels Serveis Socials. El tercer sector social, un sector emergent: Capítol: 
“Paper del Segon i Tercer Sector: formes de col·laboració i de foment”.  



 

 

 

Coautora de:  Una mirada al tercer sector social. Ed- Universitat Oberta de Catalunya. 
Capítol:  “El Tercer sector  Social” 

Coautora de: Les escoles de Treball Social a Catalunya ( 1932-2009), Un viatge a través 
de la formació. Ed. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.  Capítols:” El context 
sociopolític de les escoles de Treball Social”, i coautora del capítol “ Escola de Treball 
Social de l’ICSB-PFT: Orígens i evolució” ( 1932-2009) 

Ha col·laborat en les següents revistes especialitzades:- El tercer sector 

social, un sector emergent – Revista de Treball Social (RTS) núm. 193/ - El 

tercer sector. Origen y futuro – Revista Transformaciones de las entidades 

sociales núm. 35 y 36  

Aparició als mitjans (entrevistes) :- Incidència de les dones en el teixit 

associatiu català. Observatori del Tercer Sector./ - Revista de Treball Social 

núm. 200/ - El Periódico: “Altres Polítics” /- Presència: “La desigualtat no és 

sostenible en democràcia”/- Agència Cristiana de Notícies Flama /- Alternativa  

econòmica /- Xarxa net / - Triangle /- Presència /- Flama /- “Entremayores”/- 

Catalunya Cristiana / La Directa : “La Pobresa / Euronews 

A ràdios i TV: Catalunya Ràdio, Radio Barcelona, Radio quatre, Com radio 

Cadena SER,  Ràdio Estel,  TV3, TV Barcelona,  

- Articles sobre temes de pobresa, desigualtat, polítiques socials, tercer sector i 

drets socials a el Pregó, el Periódico, Ara, El País, Punt Avui, Públic i entrevistes 

a diferents mitjans de comunicació. 

- Conferències i participació a taules rodones, jornades, congressos. 

 

 

 

 

 

 

 


