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El Consorci d’Acció Social de Catalunya organitza un any més la Jorna-
da 10x10’ Càpsules d’Innovació Social. Una jornada oberta als respon-
sables dels serveis socials dels organismes públics i de les entitats 
del tercer sector que mouen el canvi dels serveis socials a Catalunya 
avui, així com als estudiants que n’han de liderar el futur. 

L’èxit de la primera jornada realitzada el febrer de 2013, ens ha animat 
a donar continuïtat a la mateixa  i organitzar aquesta segona jornada pel 

28 de març de 2014. 

Una jornada per conèixer de primera mà les respostes a alguns dels reptes so-
cials que s’enfronten actualment els serveis socials i les entitats del tercer sector.

• 5 experiències públiques i 5 del tercer sector. 

• 10 solucions concretes que s’ajusten a les 
necessitats reals de la nostra societat i que 
permeten fer front a algunes de les deman-
des socials creixents.

• 10 projectes eficients i eficaços que donen 
resposta a les diferents prioritats socials que 
van sorgint.

Fomentar la innovació social a Catalunya presentant ex-
periències reals lligades a realitats socials concretes, inspi-
rar idees que permetin afrontar nous reptes per a la innova-
ció social, així com motivar l’emprenedoria dels nostres ser-
veis socials són els principal objectius d’aquesta jornada.

Un matí ple d’idees, reptes, motivació i inspiració.

CÀPSULES
D’INNOVACIÓ SOCIAL10x10‘

el ponent

VÍCTOR KUPPERS
(Eindhoven, 1970 – Barcelona - Ordino)

Doctor en Humanitats i Llicenciat en Ade. Escriptor, formador, professor 
universitari, consultor y conferenciant, és especialista en potenciar la 
il·lusió i l’ entusiasme de las persones perquè acabin gaudint del que fan. 

Autor del llibre “Vivir la vida con sentido. Actitudes para vivir con pasión y entusiamo”, entre d’altres, 
Víctor Kuppers es dedica a la formació per vocació. Creu fermament en les possibilitats que tenen 
totes les persones i en la importància de les nostres actituds personals per desenvolupar el nostre 
enorme potencial. 

Actualment és soci de Küppers & Co, professor de la Universitat Internacional de Catalunya i de la 
Universitat de Barcelona. Va ser vicepresident de Barna Consulting Group,  Assistant Professor de 
IESE i ha col·laborat com a formador amb empreses com Nestlé, BBVA, El Corte Inglés, Procter& 
Gamble, La Caixa, Eroski, Catalana Occidente, Gas Natural Fenosa, Volkswagen-Audi, Bankinter, 
Agbar, Grupo Codorniu, Nike, Privalia, Laboratorios Merck, Grupo Planeta, Renault, Atrapalo.com, 
Banco Sabadell, Levi’s, Grupo Intercom, Boehringer-Ingelheim, Henkel, Damm, Leroy Merlin o Creu 
Roja Espanya, entre d’altres.
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programa

9,45 h. BENVINGUDA 

Hble. Sra. Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família. 

Il·lm. Sr. Miquel Noguer, president del CASC, SUMAR, i alcalde de Banyoles.

............................................................................................................................................................

10,00 – 11,00 h. 10 x 10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL 

Càpsula 1 “FuelPoverty Group: Xarxa per l’eradicació de la pobresa energètica en col·lectius en 

situació de vulnerabilitat social”. Fundació ABD i Ecoserveis.

Càpsula 2 “Impulsar l’aprenentatge servei en un municipi”.  Ajuntament de Mataró. 

Càpsula 3 “Llars compartides. Alternativa d’envelliment”. Fundació Llars Compartides. 

Càpsula 4 “El Rebost de Terrassa i la distribució d’aliments solidaris a través de l’aplicatiu 

eQuàliment”. Ajuntament de Terrassa.   

Càpsula 5 “L’aplicació del model ‘Specialisterne’ a l’Estat Espanyol”. Specialisterne.

............................................................................................................................................................

11,00 – 11,10 h. Preguntes als ponents

............................................................................................................................................................

11,10 – 11,30 h. PAUSA

............................................................................................................................................................

11,30 - 12,30h. 10 x 10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL 

Càpsula 6 “La gestió del SAD des de les TIC. El nou aplicatiu iSad implementat en els Serveis 

Socials Bàsics”. Ajuntament de Reus. 

Càpsula 7 “Social Impact Bonds”. Up Social. 

Càpsula 8 “Vincles, xarxes d’atenció col·laborativa per a persones aïllades”. Ajuntament de 

Barcelona. 

Càpsula 9 “L’autogestió dels equips com a model de gestió eficaç”. Associació Alba.

Càpsula 10 “El servei d’intermediació en deutes de l’habitatge”. Diputació de Barcelona.  

............................................................................................................................................................

12,30 – 12,40 h. Preguntes als ponents

............................................................................................................................................................

12,45 – 13,30h. Ponència 

“La gestió de l’entusiasme i l’efecte actitud. Tot el que necessites ho portes dins” a càrrec de

Victor Küppers, Doctor en Humanitats i Llicenciat en Ade.

............................................................................................................................................................

13,30h. FI DE LA JORNADA

Així mateix, i un cop finalitzat l’acte, CosmoCaixa Barcelona us convida a una visita gratuïta a les exposicions que 
aquest dia es presentaran al centre.
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capsulA 1`

Projecte que pretén reduir i combatre la pobresa energètica a partir de 
la creació d’una xarxa de persones voluntàries que actuen com a agents 
d’educació en l’estalvi i l’eficiència energètica. L’objectiu és promoure 
l’accés i adquisició de coneixements en aquest àmbit a persones vulne-
rables que es troben en risc o en situacions d’exclusió social. 

Organismes impulsors: Fundació ABD (Acció Benestar i Desenvolupa-
ment) i Ecoserveis.

Ponents: Elisa Gutiérrez – Fundació ABD i Marta Garcia -  Ecoserveis.

Àmbit: Pobresa energètica i exclusió social.

Podeu rebre més informació sobre 
aquest projecte a:
www.cultivarenergia.org
www.ecoserveis.net 
http://fundacion.abd-ong.org/

Podeu rebre més informació sobre 
aquest projecte a:
http://apsmataro.blogspot.com.es/

capsulA 2`

L’aprenentatge servei és una metodologia educativa que combina proces-
sos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben arti-
culat en què els participants es formen tot treballant sobre necessitats 
reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’Ajuntament de Mataró 
potencia experiències d’Aprenentatge Servei des del curs 2006-2007, i 
des d’aleshores ha permès desenvolupar 140 experiències, on i han 
participat més de 5000 alumnes i més de 80 entitats diferents. 

Organisme impulsor: Ajuntament de Mataró.

Ponent: Anna Menén – Tècnica de la Direcció d’Ensenyament 
de l’Ajuntament de Mataró.

Àmbit: Inclusió social.

IMPULSAR L’APRENENTATGE 
SERVEI EN UN MUNICIPI

les capsules`

FUELPOVERTY GROUP
Xarxa per l’eradicació de la pobresa 
energètica en col·lectius en situació 
de vulnerabilitat social
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Alternativa d'envelliment digne, per millorar la qualitat de vida de la 
gent gran, mitjançant la convivència en habitatges compartits. El pro-
jecte ofereix una resposta als problemes derivats de l'habitatge durant 
la vellesa, ja siguin econòmics, de solitud o per manca de suport social. 

Organisme impulsor: Fundació Llars Compartides.

Ponent: Andreu Rovirosa – Gerent de la Fundació Llars Compartides.

Àmbit: Gent gran.

Podeu rebre més informació sobre aquest projecte a: 
http://www.llarscompartides.org/

LLARS COMPARTIDES. 
ALTERNATIVA D’ENVELLIMENT

capsulA 3`

les capsules`
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NOTES

capsulA 4`

El Rebost de Terrassa és un projecte de varies entitats de la ciutat per la 
distribució d'aliments solidaris de manera eficient, equitativa i transpa-
rent. A partir d'aquest projecte conjunt, s'està treballant en xarxa i 
l'eQuàliment esdevé un catalitzador que involucra i aporta valor al con-
junt d’agents implicats en un territori: Bancs d’aliments i grans distri-
buïdors, l’administració de Serveis Socials, donants i empreses bene-
factores, entitats del tercer sector i el conjunt de la ciutadania.

Organismes impulsors: Ajuntament de Terrassa, Caritas Terrassa, 
Creu Roja Terrassa, ACAU, Gent Solidària, Fundació Busquets, Associa-
ció Alba, Manantial de Vida.

Ponent: Xavier Folch – Cap de Secció d’atenció Primària i Serveis Co-
munitaris i representant d’entitat social.

Àmbit: Pobresa.

Podeu rebre més informació sobre aquest projecte a: 
www.elrebostdeterrassa.cat 

EL REBOST DE TERRASSA I 
LA DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS 
SOLIDARIS A TRAVÉS 
DE L’APLICATIU EQUÀLIMENT

NOTES



capsulA 5`

capsulA 6`

L’Ajuntament de Reus dóna a conèixer la seva experiència pilot amb 
l’iSAD, un aplicatiu innovador en la gestió dels Serveis d’Ajuda a Domicili 
(iSAD) que mitjançant les noves tecnologies permet controlar en tot mo-
ment el procés d’atenció a les persones. Un sistema pràctic, senzill i de 
gran utilitat.

Organismes impulsors:
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Reus

Ponent:
Cèlia Àsens i Jiménez - Responsable de supervisió de processos de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus.

Àmbit: Servei d’Ajuda a Domicili.

Podeu rebre més informació sobre aquest projecte a: 
https://www.isad.cat/

LA GESTIÓ DEL SAD DES 
DE LES TIC.  El nou aplicatiu iSAD
implementat en els serveis socials bàsics.

Model d'empresa social originari de Dinamarca que proporciona forma-
ció i treball amb suport a persones amb transtorn de l’espectre autista 
i altres necessitats especials similars dins el sector informàtic. 
L’objectiu és donar una oportunitat laboral i futur millor a aquest 
col·lectiu de persones, reconeixent i valorant les seves capacitats que 
els fan idonis per determinades tasques. 

Organisme impulsor: Specialisterne SL

Ponent: Francesc Sistach, director general.

Àmbit: Inclusió socio-laboral 

Podeu rebre més informació sobre aquest projecte a:
http://es.specialisterne.com/

L'APLICACIÓ DEL MODEL 
'SPECIALISTERNE' A L'ESTAT 
ESPANYOL

les capsules`
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capsulA 7`

Els bons d'impacte social és un innovador i prometedor model de paga-
ment per l’èxit de serveis socials. Té el potencial de millorar els resultats 
obtinguts, superar els obstacles a la innovació social, i fomentar les inver-
sions en serveis de prevenció que generin estalvi. En un context 
d’augment de les demandes socials i d’ingressos públics minvant, aquest 
model promet trencar amb limitacions de la inversió pública en serveis 
essencials i portar a escala intervencions de caire preventiu en un sector 
que tradicionalment tracta els problemes quan aquests apareixen.
Organisme impulsor: UpSocial.

Ponents: Miquel de Paladella, Marta Nomen - Social Innovation for Com-
munities (SIC), UpSocial.

Àmbit: Finançament de serveis socials.

Podeu rebre més informació sobre aquest projecte a: 
http://www.upsocial.org/ca/financiacion-innovacion-
social/noticia/bons-dimpacte-social-potenciant-la-inversio-privada-en

SOCIAL IMPACT BONDS

les capsules`
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Ajuntament
de Barcelona

capsulA 8`

VINCLES, XARXES D’ATENCIÓ 
COL·LABORATIVA PER A 
PERSONES AÏLLADES
VINCLES BCN planteja trencar l’aïllament activant, desenvolupant i 
coordinant xarxes de confiança de les persones que se senten soles, re-
forçant així la seva seguretat i el seu benestar. Els serveis socials així 
com les entitats de la ciutat impulsaran xarxes d’atenció col·laborativa 
per part de les persones aïllades i dels seus cuidadors, involucrant a fa-
miliars, amics, veïns i els professionals que tenen cura de la persona.  
Aquestes xarxes es coordinaran eficientment gràcies a una plataforma 
digital online, accessible des de diversos dispositius. VINCLES BCN po-
tencia la sinergia entre el sector formal de l’atenció (professionals) i el 
sector informal (els cuidadors, familiars, amics, veïns).

Organisme impulsor: Ajuntament de Barcelona.

Ponent: Jordi Tolrà i Mabilon – Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports, Ajuntament de Barcelona.

Àmbit: Serveis socials: atenció a les persones grans, soles, aïllades o 
amb gran discapacitat per mitjà de xarxes col.laboratives.

Podeu rebre més informació sobre aquest projecte a: 
jmirop@bnc.cat

NOTES

NOTES



capsulA 9`

capsulA 10`

Servei adreçat a les persones que no poden fer front al pagament de la 
hipoteca o que preveuen que no ho podran fer, que ofereix informació, 
assessorament i intermediació amb les entitats financeres pel manteni-
ment de l'habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli fa-
miliar.

Organisme impulsor: Diputació de Barcelona.

Ponent: Francesc Hernández Torres. Cap del Servei d'Acció Social. 
Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea d'Atenció a les Persones. 
Diputació de Barcelona.

Àmbit: Inclusió Social.

Podeu rebre més informació sobre aquest projecte a: 
http://www.diba.cat/web/benestar/sidh

EL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ 
EN DEUTES DE L’HABITATGE

Transformació organitzativa –des del 2008- per aconseguir la màxima 
potencialitat dels equips, amb l'autogestió dels serveis i consolidar un 
model de gestió capaç de reaccionar ràpidament davant les actuals 
amenaces del mercat o davallada de les subvencions. 
Organisme impulsor:
Associació Alba de Tàrrega i Hobest, sccl.
Ponent:
Maite Trepat, directora de l’Associació Alba i Ester Vidal, consultora 
d’organització de Hobest, sccl.

Àmbit: Discapacitat intel·lectual.

Podeu rebre més informació sobre aquest projecte a:
www.aalba.cat, www.hobest.cat

L’AUTOGESTIÓ DELS EQUIPS 
COM A MODEL DE GESTIÓ EFICAÇ
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Pla de Salt, 18. Oficina 2 - 17190 Salt. Tel. 972.439.168 

info@consorciasc.cat - www.consorciasc.cat

  www.facebook.com/consorciasc                         www.twitter.com/casc_sumar


