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Manuel Lecha, President. Llicenciat en Estudis Eclesiàstics. Des de l´any
1976 al 2004 va dirigir entitats privades i públiques de Serveis Socials en
l´àmbit penitenciari, de les migracions i de l’exclusió social. Actualment és
el Director de l’Àrea Social de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
Participa en diferents òrgans de vertebració del Tercer Sector i en el
Patronat de diverses fundacions socials. És President de la Fundació
Mambré des del 2007. L’any 1990 va rebre el IV Premi Solidaritat atorgat per l´Institut de Drets
Humans de Catalunya.
M Luisa Pascual Alvarado, Vicepresidenta. Treballadora Social. Ha treballat durant més de 30
anys en l'àmbit dels serveis socials de Justícia, coordinant equips de professionals del treball
social. Durant 9 anys ha estat responsable dels diversos Centres Socials (infància i exclusió social)
que la Companyia de les Filles de la Caritat té a la província Canònica de Barcelona. Ha exercit
de Presidenta de l'Associació AMICS per a l'acolliment de menors immigrants a Catalunya. Ha
col·laborat en la posada en marxa del Projecte DISA (Distribució Solidària d'Aliments ) a Sant
Josep Oriol i hi segueix participant. Actualment és membre del Patronat i responsable de l'Obra
Social de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.
Ferran Busquets i Forés, Tresorer. Enginyer Superior en Informàtica i
postgrau en Mediació social. Ha treballat professionalment durant més de
10 anys a l'empresa privada en l'àmbit de les bases de dades. En paral·lel, i
de manera ininterrompuda, ha estat voluntari en àmbits penitenciari, de
països del sud i oferint suport tecnològic a organitzacions. Actualment és el
Director d'Arrels Fundació i membre del consell directiu i del Patronat de la
Fundació Mambré. Anteriorment, cap de gestió interna d'Arrels amb
responsabilitats a administració, finançament, recursos humans i sistemes d'informació. Ha
estat voluntari a l'equip de carrer i al centre obert de l'entitat durant 4 i 5 anys, respectivament.

Esteve Pedrals, Vocal. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
per la UB, Postgrau en Acció Humanitària i Cooperació Internacional a la
UOC i formació per la Creu Roja en Mediació Intercultural i Planificació de
Projectes Socials. Treballa a l’àrea d'empreses d'una entitat financera i, des
de l'any 2004, participa de forma continuada com a voluntari a diferents
entitats del Tercer Sector a Barcelona i en una ONG de cooperació
internacional a Ghana. Actualment és voluntari i vicepresident d'ASSIS
Centre d'Acollida, voluntari al SAIER i al projecte d'Assentaments Irregulars de la Creu Roja.
També és voluntari a l'equip de carrer de l'Espai de Vincles de les Filles de la Caritat i membre
del Patronat de la Fundació Mambré.

Quim Pons, Vocal. Educador social i jesuïta. Va treballar durant dos anys al
Servei Jesuïta als Refugiats, a la Regió dels Grans Llacs, a l’Àfrica Central. Ha
exercit de director durant cinc anys del Centre d’acollida Sant Pau de Càritas
a Mataró, i durant deu anys de La Fundació Migra Studium. Actualment
col·labora amb la Fundació La Vinya d’acció social a Bellvitge (L’Hospitalet).
És President del Banc de Recursos i membre del Patronat de la Fundació
Arrels i del Patronat de la Fundació Mambré. Focalitza les seves energies en treballar per a una
societat més igualitària.

María José Ribas Batlló, Vocal. Llicenciada en Farmàcia. Actualment és
directora de Batxillerat del col·legi Sagrat Cor-Sarrià i membre del patronat
de l’escola. És voluntària d’Assís Centre d’Acollida, entitat de la qual
actualment n’és la presidenta .

Nuria Andreu Freixas, Vocal. Treballadora Social. Durant més de 30 anys s’ha dedicat al sector
social com a membre de la Companyia Filles de la Caritat. Des de 2007 coordina els diferents
centres de Acció Social en l’àmbit d’inclusió de la Companyia Filles de la Caritat. Des de l’any
2011 és membre del Patronat de la Fundació Filles de la Caritat Fundació Social que gestiona el
diferents centres propis de la Companyia. Exerceix de membre d’ofici del Patronat de la
Fundació Hospital de Nens de Barcelona. És també vocal del patronat de la Fundació Escola
Vicenciana. En aquest moment te l’encàrrec d’ Ecònoma Provincial en la Companyia Filles de la
Caritat de la Província Canònica de Barcelona.

Salvador Maneu Marcos, Vocal. Llicenciat en dret per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Màster en Estudis Internacionals pel CIDOB
(UAB). Llarga trajectòria en el sector social no lucratiu, amb tasques de
responsabilitat en diverses institucions. Patró de la Fundació Mambré, de
la Fundació Germà Tomàs Canet i de la Fundació Benito Menni. Patró de la
Fundació Formació i Treball en representació de Càritas Diocesana de
Barcelona. Representant de San Joan de Déu a la Taula del tercer Sector
Social i membre de la junta directiva de ECAS. Actualment, és el director de Sant Joan de Déu
Serveis Socials de Barcelona i conseller de la Junta de Govern Provincial de l’Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu a la província d’Aragó-Sant Rafael.

