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Aquest és l'organigrama de Conex, aprovat per la Junta Directiva. De la Presidència executiva de l'entitat depenen totes les àrees de treball
que responen a l'organització actual de Conex.
Presidència i Secretaria tenen les seves funcions recollides en els Estatuts de l'Associació, i estan desenvolupades per:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Subsecretari:

Josep Mª Huguet Serrà (presidencia@conex.cat)
Martí Borrell (emprex@conex.cat)
Carlos Carmona (secretaria@conex.cat)
Josep Caritg (sotsecretaria@conex.cat)

Activitats per + 50 té com a responsabilitat l'organització dels Cursos i Tallers que es programen per a la gent gran en els tres centres propis
de Conex i en altres 14 centres col·laboradors distribuïts a Barcelona. Les persones que atenen aquesta àrea són:
Co-responsable d’Activitats:
Co-responsable d’Activitats:
Co-responsable d’Activitats:
Manteniment informàtic:
Tasques administrativas:

Josep Lázaro (activitats@conex.cat)
Carlos Carmona (secretaria@conex.cat)
Josep Caritg (sotsecretaria@conex.cat)
Félix Romero
Núria Cunill

Projecte EMPREX es desenvolupa des de 1995 i té com a objectiu ajudar les persones que estan a l'atur, ja que el seu propòsit és la formació
de les persones que estan buscant feina per millorar la seva qualificació professional.
Responsable Projecte Emprex:

Martí Borrell (emprex@conex.cat)

Cangur Amic és l'àrea que ofereix companyia personal de manera periòdica a persones que viuen en una situació de solitud, pel que compta
amb més de 30 visitadors.
Responsable de Cangur Amic:

Josep Mª Viaplana (canguramic@conex.cat)

Col·laboradora:
Col·laboradora:

Rosa Mª Lloret (serveicangur@conex.cat)
Núria Urriens (serveicangur@conex.cat)

Voluntariat i RRHH És el departament responsable de la recerca i captació dels voluntaris que sol·licitin les diferents àrees de treball de
Conex, així com de promoure la seva formació. Igualment mantindran actualitzades les llistes de Socis i de Col·laboradors i també coordinarà
la tasca del futur servei d'assessoria en gestions diverses per a Col·laboradors i Usuaris de Conex.
Responsable de Voluntariat i RRHH:
Col·laboradora:
Servei d’assessorament de gestions:

Albert Samper (recursoshumans@conex.cat)
Neus Orri (voluntariat@conex.cat)
Manuel Bueno (samex@conex.cat)

Administració i Finances té la responsabilitat de portar la comptabilitat i la gestió financera de l'Associació. També redacta els projectes per a
la captació de subvencions i autoritza les compres i inversions.
Responsable d’Administració i finances:
Dpt. Comptabilitat:
Dpt. Comptabilitat:

Joan Salas (finaces@conex.cat)
Paquita Gelabert (tresoreria@conex.cat)
Carmen Tamayo (tresoreria@conex.cat)

Serveis Informàtics té com a responsabilitat el manteniment dels ordinadors i la xarxa (software y hardware) de Conex, així com de donar
suport i assessorament als usuaris, i també de les relacions amb les empreses externes d'informàtica.
Responsable Serveis Informàtics:

Antonio Giménez (serveisinformatics@conex.com)

Comunicació i Màrqueting té com a responsabilitat tots els aspectes relatius a la comunicació i difusió de les nostres activitats, tant a
l'exterior (la participació a Fires i Congressos, l'emissió de notes de premsa, pàgina web i les xarxes socials), i també a l'interior (per mitjà del
Full Informatiu i els taulons d'anuncis). Així mateix s'encarrega del disseny i confecció dels nostres fullets publicitaris. En aquest moment està
pendent de cobrir l'àrea de màrqueting.

Responsable de Comunicació:
Manteniment pàgina web:
Disseny gràfic:
Foto y vídeo:
Xarxes Socials:

Antonio Garruta (disseny@conex.cat)
Jara Ainoza (comunicacio@conex.cat)
Diana Guevara
Laureà Coll
Marta Pérez

Relacions Externes, en dependència directa de la Presidència, s'encarrega de les relacions amb els organismes oficials (Generalitat,
Ajuntament, Diputació, FCVS, Altres organismes, etc).
Relacions Externes:

Manuel Bueno (samex@conex.cat)

Relacions Internes depèn de la Secretaria de Conex, i al seu torn es divideix
a) Atenció als Centres de Conex (organització de la Recepció, contractes externes, etc.)
b) Servei de Manteniment de les instal·lacions (petits treballs de manteniment de les oficines, compres de petit material.
Atenció als Centres de Conex:
Servei de Manteniment:

Carmen Lozano (recepcio@conex.cat)
Josep Garreta

Aquest és un organigrama viu, el que suposa que podrà ser modificat quan es consideri necessari.

