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CÀPSULES
D’INNOVACIÓ SOCIAL 201610x10

4a JORNADA

10 noves càpsules d’innovació en els serveis socials
Per 4rt any consecutiu SUMAR torna a promoure la Jornada 10x10’ Càpsules d’Innovació 
Social. 

Una jornada que, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la 
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Obra Social 
"la Caixa", dóna visibilitat a diferents projectes d’innovació en l’àmbit dels serveis socials.

Any rere any, diferents entitats i organismes comparteixen aquest espai matinal per presen-
tar les seves experiències. Solucions i eines de millora per a alguns dels problemes 
actuals i futurs de la nostra societat. Creatives, innovadores, de petita o gran 
escala, que poden adaptar-se i ajustar-se en diferents àmbits i territoris. 

Nous projectes a conèixer, que pretenen ser una font d’inspiració per ajudar 
a resoldre els reptes socials emergents de la nostra societat. 

’

- Un espai que impulsa la reflexió per repensar i millorar els serveis socials.
- Una aportació de coneixement innovador, tècnic i de gestió.
- Un punt de trobada de professionals dels serveis socials.
- Un lloc on obtenir noves eines per fer front a la nova realitat social. 
- Una oportunitat per difondre nous projectes d’innovació social.

10x10’ CÀPSULES D‘INNOVACIÓ SOCIAL

Vine a conèixer les noves idees
i els nous reptes socials d’aquest any!         

Rafael Santandreu (Barcelona) 

Rafael Santandreu és psicòleg i escriptor. Es va llicenciar a la Universitat de Barcelona i va ampliar la seva 
formació a diversos centres europeus. Entre ells, el centre d’investigació del psicòleg italià Giorgio Nardone a 
Arezzo, Itàlia, on es va especialitzar en trastorns d’ansietat i depressió. Al llarg de la seva trajectòria profes-
sional ha donat classes a la Universitat Ramón Llull i ha estat redactor en cap de la revista de psicologia 
“Mente Sana” de RBA, durant més de tres anys.  Actualment té el seu propi centre de psicologia a Barcelona 
i combina la psicoterapia amb pacients, amb la formació de metges i psicòlegs i la divulgació a través de llibres 
i programes de televisió.

Santandreu sosté que es pot aprendre a ser feliç perseverant en les actituds positives. Els seus dos últims 
llibres "Les ulleres de la felicitat" i "L'art de no amargar-se la vida" s’han convertit en bestsellers. Aquest fet, 
juntament amb les seves aparicions radiofòniques i televisives ha donat gran visibilitat al seu missatge i a la 
seva persona. Gran comunicador, es caracteritza pel seu llenguatge planer i popular, ple d'anècdotes i neologis-
mes de pròpia creació com per exemple: "terribilitis", "necessititis" o "bastantitat", així com d'eslògans amb cert 
component de provocació del tipus "La vida és un txollo".

el ponent
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les capsules`

Projecte basat en la metodologia d’aprenentatge i servei on estudiants d’arquitectura 
proposen millores d’accessibilitat a les vies públiques, comerços i equipaments dels 
barris Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Aquest treball el fan de la mà de 
persones amb discapacitat residents al barri que formen la Comissió de Persones amb 
Diversitat Funcional de Casc Antic. Les solucions d’accessibilitat es lliuren als 
comerços analitzats i al Districte de Ciutat Vella i Institut Municipal de persones 
amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona.

Organismes impulsors: Comissió de Persones amb Diversitat Funcional de Casc Antic, 
amb el suport de la Fundació Apip Acam. Ajuntament de Barcelona. Districte Ciutat Vella 
i IMPD. Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB), amb el suport de la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC.
Ponent: Alicia Pérez Iturriaga, directora tècnica Residència Vigatans, Fundació Apip Acam.
Clara Santamaría Jordana, Servei de Promoció i Suport de l’IMPD.
Sandra Bestraten Castells, arquitecta i professora de l’ETSAB (UPC)
Àmbit: Igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.

Podeu veure més informació sobre aquest projecte a:

http://www.tercersector.cat/sites/tercersector.cat/files/guia_universitaris_solidaris_definitiva.pdf
http://www.tvciutatvella.com/home/article/4640-estudi-qcasc-antic-sense-barreresq
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/04/17/accessibilitat-comercos-creu-coberta-sants/

CÀPSULA
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CASBA. CASC ANTIC SENSE BARRERES

CÀPSULES
D’INNOVACIÓ SOCIAL 201610x10’

Projecte de mentoria social i educativa on un/a estudiant voluntari/a universitari/a 
fa de referent (mentor/a) acompanyant a un infant o jove en edat escolar en 
situació de dificultat personal o social (mentorat). Amb enTàndem és lluita per a la 
igualtat d’oportunitats i contra el fracàs escolar.

Gràcies a la relació i vincle entre voluntari/a i infant, creix la confiança i la 
motivació; això permet treballar les capacitats personals, l’autonomia i l’autoestima 
personals i motivar l’interès per a l’estudi d’aquests joves i infants.

Organisme impulsor: AFEV.
Ponent: Laia Bernués, Delegada Territorial.
Àmbit: Voluntariat - Risc d’exclusió social.

Podeu veure més informació sobre aquest projecte a:

http://barcelona.afev.org/

enTàndem
CÀPSULA
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D’INNOVACIÓ SOCIAL 201610x10’

Centre que ofereix formació, entrenament i els serveis necessaris per acompanyar als 
usuaris cap a l’assoliment de major autonomia i afavorir llur inclusió social. A través 
de la  metodologia My Life, desenvolupada a Anglaterra amb èxit fa 6 anys, 
s’ofereix un aprenentatge estructurat i personalitzat als usuaris/es, persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental, per l'adquisició i la millora 
d'habilitats instrumentals, socials i de creixement personal.

Els usuaris participen en una avaluació inicial per pactar i dissenyar el seu recorregut 
formatiu amb els 21 mòduls de My Life, que abarquen diferents ámbits vitals. La 
intervenció socioeducativa compta en tot moment amb la motivació i els interessos 
d’un usuari protagonista i es complementa amb assessorament i treball en conjunt 
amb els familiars, els professionals referents i altres serveis de la comunitat, per 
dotar de coherència una atenció integral.

Organisme impulsor: Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials.
Ponent: Carles Descalzi Farreres, Gerent Grup Sant Pere Claver.
Àmbit: Promoció de l’Autonomia de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o 
Problemes de Salut Mental.

Podeu veure més informació sobre aquest projecte a: 

http://www.spcsocial.org/my-life.php

CÀPSULA
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CENTRE DE CAPACITACIÓ
MY LIFE BARCELONA

Projecte que contempla la tasca de cuina en un servei d'acolliment i recuperació per 
a dones en situació de violència masclista, SARV, com un espai de formació i 
capacitació en cuina per a col·lectivitats. A partir d'un dossier de bones pràctiques 
en la cuina i una metodologia de treball, les dones aconsegueixen una formació bàsica 
que els permet accedir a una formació teòrico-pràctica més professionalitzadora, 
realitzant pràctiques en empreses i facilitant la seva inserció laboral.

Organisme impulsor: Secretaria d’Afers Socials i Famílies – SUMAR.
Ponent: Laia Tasies Camats, Educadora Social del SARV Tarragonès.
Àmbit: Violència masclista.

CUINANT PEL FUTUR
CÀPSULA
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SENDERUS. NOUS CAMINS PER A LA REINSERCIÓ LABORAL
DE PERSONES EN EXCLUSIÓ SOCIAL

Projecte de recolzament a la inserció laboral de persones en exclusió social a través 
del seu apoderament (autoconfiança + autonomia + responsabilitat), la seva 
transformació personal i el desenvolupament de valors, actituds i competències. Es 
caracteritza per utilitzar metodologia formativa per treballar aspectes com 
l’autoconeixement, les creences limitants, els axiomes bàsics del desenvolupament com 
a persona i la gestió d’emocions (pors, vergonya, culpabilitat,…). SENDERUS promou 
l’ inserció al mercat laboral no protegit, fomenta les auto-candidatures (on es troben 
el 70% de les actuals ofertes de feina), i acompanya a les persones en tots els 
Processos Vitals (Processos personals acompanyats amb Tutors, processos emocionals 
amb Coachers i Terapeutes, Processos professionals amb Mentors del món empresarial).

Organisme impulsor: ADAMA, amb el suport del Ministerio de Sanidad y Servicios 
Sociales, la Diputació de Barcelona i la coordinació amb els Ajuntaments de 
Barcelona, Badalona i Sant Adrià del Besòs i 6 entitats socials de la Xarxa 
d’Atenció a Persones Sense Llar.
Ponent: Maria Cruz Andreu Vicente, Fundadora i Directora de ADAMA.
Àmbit: Inserció laboral de persones en exclusió i vulnerabilitat social.

Podeu veure més informació sobre aquest projecte a:

www.adama.org.es

CÀPSULA
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Suport tècnic a l’organització i dinamització de xarxes locals formades per agents 
socials del territori que treballen l’atenció a les necessitats bàsiques (alimentació, 
allotjament, subministraments bàsics, higiene, vestit). Les Taules tenen com a objectiu 
optimitzar els recursos disponibles i crear, al mateix temps, les condicions necessàries 
per avançar en l'acció comunitària.

Organisme impulsor: Diputació de Barcelona amb el suport de consultores 
especialitzades en treball en xarxa i el lideratge dels ajuntaments on es desenvolupen 
les Taules.
Ponent: Anna Jardí i Ramos, Tècnica del Servei d’Acció Social de la Diputació de 
Barcelona.
Àmbit: Inclusió social.

Podeu veure més informació sobre aquest projecte a:

http://www.diba.cat/web/benestar/alimentacio

TAULES DE COORDINACIÓ MUNICIPAL
ENTRE ADMINISTRACIÓ I ENTITATSCÀPSULA

5
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Projecte per garantir l'accessibilitat, les intervencions integrals i la continuïtat de les 
atencions sanitàries socials i comunitàries a persones grans, per a que visquin el màxim 
temps i amb les millors condicions al seu domicili. Les accions clau del projecte són: sistema 
d’informació compartit (història clínica i social), llenguatge i instruments d’avaluació i 
assignació de serveis compartits, disseny de circuïts d’atenció integral. El projecte es 
treballa amb la participació de professionals d’atenció directe de l’àmbit social i sanitari.

Organismes impulsors: Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal de Serveis 
Socials - Direcció de Salut). Consorci Sanitari de Barcelona.
Altres organismes implicats: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona - 
Departament de Salut - TicSalut - Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció 
Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya (PIAISS).
Ponent: Marta Fabà i Ortega. Responsable de Desenvolupament Tècnic i 
Organitzatiu. Institut Municipal de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona.
Àmbit: Atenció integrada social i sanitària.

CÀPSULA
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ENVELLIMENT ACTIU: CAP A LA INTEGRACIÓ 
DE LA HISTÒRIA CLÍNICA I SOCIAL.
EXPERIÈNCIA PILOT D’ATENCIÓ INTEGRADA A LES 
PERSONES GRANS AL DOMICILI

Empresa social creada al 2015 per la Fundació Germina que té per objectiu promoure 
la continuïtat formativa de joves en situació o risc d’exclusió social mitjançant una 
primera oportunitat laboral en el sector de lleure educatiu. Ofereix activitats 
extraescolars i casals especialitzats en activitats urbanes com skate, grafitti, 
parkour, DJ o balls urbans, disciplines en les que els joves monitors són experts.

Organisme impulsor: Fundació Germina.
Ponent: Mario Cuixart, Director Fundació Germina. 
Àmbit: Joves - Inclusió social - Inserció laboral.
Podeu veure més informació sobre aquest projecte a:

www.urbantimeweb.com

URBAN TIME
CÀPSULA
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Projecte d’acompanyament professional a persones excarcerades en situació d’especial 
vulnerabilitat derivada de la manca de xarxa sociofamiliar de suport a l’exterior o 
de problemàtiques de salut, socials o personals d’especial rellevància. Emmirallant-se 
en experiències europees que treballen des de la perspectiva comunitària i recollint les 
necessitats detectades en investigacions recents en matèria de reincidència, el servei 
pretén ser un element de suport i referència en el procés de construcció del projecte 
de vida en llibertat, oferint atenció tant a les persones excarcerades com a les seves 
famílies, potenciant la creació d’una xarxa sociofamiliar de suport pròpia, estable i 
segura que actuï com a factor de protecció i promoció del desistiment delictiu.

Organismes impulsors: INTRESS. Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya.
Ponent: Meritxell Campmajó. Coordinadora dels programes d‘execució penal
Núria Iturbe. Coordinadora i tecnica del servei d’acompanyament post-penitenciari.
Àmbit: Serveis Socials de l’Àmbit Penal.

Podeu veure més informació sobre aquest projecte a:

www.intress.org - sppbarcelona@intress.org

SERVEI D’ACOMPANYAMENT
POSTPENITENCIARICÀPSULA
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Servei social de distribució d’aliments gestionat sota la modalitat d’un supermercat. 
Projecte co-construit i co-liderat per Càritas i per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
al que s’hi sumen 25 empreses, 140 persones voluntàries, i 10 entitats que col·laboren de 
manera permanent amb l’organització d’actes de sensibilització i suport. Des de la seva 
concepció l’Economat aposta per tenir un valor afegit: ser un espai amb un clar 
component preventiu, inclusiu, generador d’aprenentatge, de xarxa i de vincles. 
L’Economat va més enllà de la distribució d’aliments, és un servei de tota la ciutat. 

Organisme impulsor: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Càritas.
Ponent: Arantza Rodríguez, coordinadora de projectes i treball en xarxa de serveis 
socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Àmbit: Inclusió i voluntariat social.

Podeu veure més informació sobre aquest projecte a:

http://vilanovasolidaria.cat/noticia-leconomat-de-vilanova-i-la-geltru

L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
CÀPSULA
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Tipografia: Loraine Font – Homelessfonts

Finalitzat l’acte, CosmoCaixa Barcelona us convida a visitar les exposicions que, en aquesta data, es presenten al Centre.

Pla de Salt, 18. Oficina 2 - 17190 Salt. Tel. 972.439.168 
info@sumaracciosocial.cat - www.sumaracciosocial.cat

EMPRESA PÚBLICA
D’ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

 www.facebook.com/sumaracciosocial

www.twitter.com/sumar_asc

9,30 h. ACREDITACIONS 

9,45 h. BENVINGUDA 

 Hble. Sra. Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 

10,00 – 11,00 h. 5 x 10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL 

Càpsula 1 Fundació Apip Acam / Aj BCN / UPC: Casc antic sense barreres (CASBA).
Càpsula 2 AFEV Barcelona: en Tàndem. 
Càpsula 3 Secretaria d’Afers Socials i Famílies – SUMAR. Cuinant pel futur. 
Càpsula 4 Sant Pere Claver: Centre de capacitació My Life - Barcelona.  
Càpsula 5 Diputació de Barcelona: Taules de coordinació municipal entre Administració i entitats.

11,00 – 11,10 h. TORN DE PREGUNTES

11,10 – 11,30 h. PAUSA

11,30 - 12,30h. 5 x 10’ CÀPSULES D’INNOVACIÓ SOCIAL 

Càpsula 6 Associació Adama: Senderus.
Càpsula 7 Ajuntament de Barcelona - Consorci Sanitari de Barcelona: Envelliment Actiu. 
Càpsula 8 Fundació Germina: Urban Time. 
Càpsula 9 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Càritas: L’Economat social de Vilanova.
Càpsula 10 Intress: Servei d’Acompanyament Postpenitenciari. 

12,30 – 12,40 h. TORN DE PREGUNTES

12,45 – 13,30h. PONÈNCIA. A càrrec de Rafael Santandreu, psicòleg. 

13,30h. FI DE LA JORNADA


