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El creixement a les societats modernes s'ha de traduir, fonamentalment, 

en creixement social, dignitat i benestar per a tothom. Aquest és el 

missatge que volem remarcar en aquesta cinquena edició del Congrés 

del Tercer Sector Social de Catalunya. Perquè aspirem a posar les 

polítiques socials al centre de tots els programes i projectes polítics, i la 

reducció de les desigualtats com a objectiu de la recuperació econòmica 

que estem començant a percebre.

Un creixement social que necessitem, amb urgència, per avançar en 

equitat, en sostenibilitat i en solidaritat. Tres objectius complementaris 

per enfortir el nostre insuficient sistema de benestar, reforçar els drets 

socials que aquests anys de crisi han deixat greument erosionats, i 

garantir una vida digna a milers dels nostres conciutadans que pateixen 

la pobresa, l'atur o l'exclusió.

El programa del V Congrés que trobareu en aquestes pàgines tracta de 

plantejar tots aquests temes des de la seva complexitat però, també, 

de quina manera des del Tercer Sector podem contribuir millor a fer 

possible que tornem a créixer socialment. Centenars de testimonis de 

les 3.000 entitats socials de la Taula del Tercer Sector, per mitjà d'un 

ample mosaic d'activitats, ens demostraran que això no només és 

factible, sinó que ja ho estem fent cada dia des de cadascun dels pobles, 

ciutats i comarques del país.

Us animo a participar en el V Congrés. És el vostre Congrés. Un Congrés 

que ha de ser la veu forta d'un sector fort.

Oriol Illa i Garcia
President de la Taula d’entitats el Tercer Sector Social de Catalunya

Créixer socialment 
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Horari d’activitats

Dimarts 14 juny de 2016  (➔)                

   17:00h Acreditacions 

   17:00h - 20:30 Mostra de les 35 Federacions de la Taula del Tercer  
 Sector Social de Catalunya  (➔) pàg. 9

   18:00      Benvinguda i Conferència inaugural  (➔) pàg. 8

   19:00h Inauguració institucional  (➔) pàg. 8

 20:30h Fi de la jornada 

Dimecres 15 de juny de 2016

  08:30 Acreditacions 

 09:30-11:30 Col·loquis pàg. 11

 12:00 -14:00 Debats (1-4) pàg. 12

 16:00 – 19:00 Visites a entitats (A) pàg. 52

 19:00h Fi de la jornada 

Dijous 16 de juny de 2016

   08:30 Acreditacions 

   09:30-11:30 Debats (5-8) pàg. 13

 12:00-17:35    Àgora d’experiències pàg. 14

   17:45   Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social   (➔) pàg. 61

   18:00   Manifest final i parlament de cloenda  (➔) pàg. 61

 18:45h  Fi de la jornada 

Divendres 17 de juny de 2016

  09:30 – 15:00  Visites a entitats (B) pàg. 56

 15:00h  Fi de la jornada 

(➔)  Aquesta activitat està subjecte a confirmació d’assistència per part de l’entitat organitzadora

(➔)  Activitat de lliure accés
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Distribució d’espais

Inauguració

c/ de Padilla

c/ de Castillejos

Escenari

Mostra de les 35 
federacions d’entitats 

de la Taula del 
Tercer Sector   

Acreditacions
(Congrés)

Acreditacions
(institucional,

convidats,
premsa)
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a

Teatre Nacional de Catalunya

CCCB

Plaçá dels
Àngels

c/
 d

e 
Va

lld
on

ze
lla

c/
 d’Elis

abets

P/ d
e S

an
t B

er
nat

c/ de Torres i Amat

c/ de Joaquin Costa

c/ de M
ontalegre

c/ de M
ontalegre

MACBA

UB - Filosofia, 
Geografia i Història

Pati Manning

Teatre 
del CCCB

Auditori Blanquerna

Plaça de 
Joan Coromines

Plaça de 
Terenci Moix

Debat 2 i 7. Auditori CCCB

Debat 3 i 6. Aula 1 CCCB

Àgora d’experiències. Vestíbul

Cloenda. Auditori CCCB

Debat 4 i 8. Auditori Blanquerna 

Col.loqui 2. Auditori Blanquerna  

Serveis preventius
Creu Roja

Punt
d’informació

Col.loqui 1. Sala Teatre

Debat 1 i 5. Sala Teatre

Acreditacions, noves inscripcions,
Punt de trobada, convidats i 
ponents. Vestíbul del Teatre

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Dimecres 15 / Dijous 16

Dimarts 14 
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app

Descarrega’t l’app del Congrés
i participa al sorteig d’una tauleta

V Congrés 
del Tercer 
Sector Social

Des del teu mòbil podràs:

• consultar en tot moment el programa i les 
seus del congrés

• no perdre’t cap detall de les taules de 
debat i dels seus ponents

• conèixer i compartir les experiències de 
les entitats que s’hi presenten

• seguir tot el què s’està dient a les xarxes 
socials

• col·laborar amb la iniciativa m4social

Descarrega’t l’app i participa 
al sorteig d'una Tablet 
Samsung Galaxy Tab A

http://www.
congrestercersector.cat/ 

app-vcongres

El dijous 16 de juny anunciarem al 
guanyador, durant l'acte de cloenda.

Per iOS i Android 

Amb la col.laboració de:
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Introducció al programa

‘Créixer socialment’ constitueix el tema 
i l’eix central de continguts del Congrés, 
juntament amb altres temes d’interès per 
al conjunt de les entitats socials en els 
àmbits de la innovació en la intervenció 
social i en la millora de la gestió.

1 Conferència
En l’acte inaugural, el dia 14 a la tarda, un 
acadèmic de reconegut prestigi de casa 
nostra ens oferirà la seva visió i reflexions 
sobre el tema central del V Congrés: Créixer 
socialment.

2 Col·loquis
Com podem créixer socialment a Europa 
i a Catalunya? El dia 15 ho abordarem en 
dos grans col·loquis, cadascun dels quals 
comptarà amb dos experts de renom a 
nivell nacional i internacional. El primer 
col·loqui analitzarà el moment actual de 
la construcció social europea. Mentre 
que el segon se centrarà en la situació a 
Catalunya.

8 Debats
Quins 8 grans reptes tenen avui les entitats 
socials catalanes? Els debatrem el dia 15 i 
16 de juny per mitjà de 8 debats, cadascun 
dels quals comptarà amb 3 experts en 
cada temàtica que ens exposaran les seves 
propostes i solucions.

1 Presentació dels resultats del  
Baròmetre 2016
Abans de l’acte de cloenda, el dia 16 a la 
tarda, la presentació dels resultats del 
Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social 
permetrà als congressistes conèixer quina 
ha estat l’evolució de les entitats socials 
catalanes durant el darrer any i el seu 
impacte a la nostra societat.

154 experiències
En una Àgora participativa, el dia 16 més 
de cent entitats diferents ens presentaran 
154 experiències innovadores: 131 en l’àmbit 
de la intervenció social; i 23 en el camp de 
la millora organitzativa, de finançament 
o de gestió. Un ampli ventall d’iniciatives 
pioneres i replicables que podrà ser 
descobert pels congressistes per mitjà de 
successives presentacions breus en forma 
de petits grups.

41 Visites
La tarda del dia 15 i el matí del dia 17, un 
programa de visites ‘in situ’ a serveis 
i projectes innovadors permetrà als 
congressistes conèixer en directe 36 
projectes exemplars d’entitats del Tercer 
Sector Social de les Terres de l’Ebre, el Camp 
de Tarragona, la Catalunya Central, les 
comarques Gironines i les comarques de 
Barcelona.

35 Federacions d’entitats
Una mostra al vestíbul del TNC, el dia de 
l’acte inaugural, permetrà als assistents 
conèixer les 35 federacions d'entitats que 
conformen avui la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya.

SÍMBOLS QUE APAREIXEN EN EL PROGRAMA

ILS Interpretació en llenguatge de signes SD subtitulació en directe   traducció consecutiva

3	intervenció en català  3	intervenció en castellà 3	intervenció en anglès 3	intervenció en anglès
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Dimarts 14 de juny

18:00h 

Benvinguda
3 Toni Codina (@toni_codina), director general 

de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya

Vozes, música per a la integració social

18:15h

Conferència inaugural
Créixer socialment: la batalla per 
la dignitat pendent

3 Sr. Xavier Antich (@xavierantich), filòsof  
i professor a la UdG

17:00h – 20:30h 

Mostra de les 35 federacions 
d’entitats de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya

19:20h

Inauguració institucional
Parlaments

3 M. Hble. Sr. Carles Puigdemont (@KRLS), 
president de la Generalitat de Catalunya

3 Excm. Sra. Ada Colau (@adacolau), 
alcaldessa de Barcelona

3 Excma. Sra. Mercè Conesa (@mconesapages), 
presidenta de la Diputació de Barcelona

3 Sr. Oriol Illa (@oriolilla), president de la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Liant la Troca, dansa integrada

20:20h 

Fi de l’acte.  
Refrigeri al vestíbul. Patrocinat per Caprabo

Acte inaugural 

18:00h a 20:30h

Sala Gran del TNC (Teatre Nacional de Catalunya)

Presentació: Sra. Mònica Terribas, periodista

Amb la participació de:
‘Vozes’ www.vocesymusica.org 
Associació del districte de Nou Barris de Barcelona 
nascuda per facilitar l’accés a la pràctica musical 
d’infants i joves de Roquetes, Turó de la Peira i Ciutat 
Meridiana; fent de la música un potent instrument de 
cohesió social, d’integració comunitària i d’estímul 
dels valors de la Pau. Premi Ateneus 2011, premi Nou 
Barris 2012, premi Unesco 2012, premi Garci 2013, i 
premi Nou Barris Acull 2014.

‘Liant la Troca’  www.liantlatroca.com
Col·lectiu integrat per persones amb diferents capacitats, 
tan artístiques com motrius, que mitjançant la dansa 
apropen l’espectador a conceptes com capacitat, integra-
ció i accessibilitat, i esborrant de la seva ment conceptes 
com inaccessible, incapaç, segregació o rebuig.

 
‘TEB Vist’   www.teb.org/tebvist
Televisió online realitzada pel Servei Ocupacional 
d'Inserció del Grup Cooperatiu TEB, a través de la qual 
els seus integrants amb discapacitat intel·lectual 
expressem les seves capacitats, les seves inquietuds, 
la seva manera de ser, les seves il·lusions... Premi 2016 
als mitjans de comunicació del Consell Municipal de 
Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.

Pallapupas  www.pallapupas.org
Associació de voluntaris que treballa perquè hi hagi 
espai per al riure durant el procés de la malaltia, i així 
convertir les hospitals en espais més amables i plens 
de vida mitjançant actuacions artístiques, amb un 
mètode propì, orientades a infants i gent gran, en 
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Dimarts 14 de juny

• Càritas Catalunya

• COCARMI (Comitè Català de representants 
de persones amb discapacitat)

• Confederació ECOM

• Cooperatives d'iniciativa social 

• Coordinadora de Comunitats 
Terapèutiques, Pisos de Reinserció i 
Centres de Dia per a Drogodependents de 
Catalunya

• Creu Roja Catalunya

• Discapacitat Intel·lectual de Catalunya 
(DINCAT)

• Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

• Escoltes Catalans- Fundació Josep Carol 

• Federació Catalana de Drogodependències 
(FCD)

• Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i 
etiologies similars (FEPCCAT)

• Federació Catalana de la Unió de 
Pensionstes (FCUDP)

• Associació Catalana de Llars de Salut 
Mental

• Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS)

• Federació Catalana d'Entitats contra el 
Càncer (FECEC)

• Federació Cohàbitac

• Federació d' Organitzacions Catalanes de 
Gent Gran, Dones i Família (FOCAGG)

• Federació d’Associacions de Familiars de 
malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC)

• Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya (FATEC)

• Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos 
Assistits (FEPA)

• Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància 
i Adolescència (FEDAIA)

• Federació d'Associacions Culturals i 
Educatives de Persones Adultes (FACEPA)

• Federació d'Entitats d'Atenció a la Tercera 
Edat (FEATE)

• Federació Donants de Sang

• Federació Salut Mental Catalunya

• Federació Voraviu

• Federación de Entidades Latinoamericanas 
de Cataluña (FEDELATINA)

• Fòrum Salut Mental 

• Fundació Pere Tarrés

• Fundesplai 

• Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - 
Fundació Josep Sans

• Moviment Laic i Progressista (MLP)

• ONCE Catalunya

• Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

• UNICEF Catalunya

17:00h – 20:30h

Durant la inauguració del V Congrés del Tercer Sector Social, 
que tindrà lloc el dimarts 14 de juny, se celebrarà al vestíbul 
del TNC una mostra de les 35 federacions d’entitats membres 
de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

Mostra de les 35 federacions 
d’entitats de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya
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+ equitat

+ solidaritat

+ sostenibilitat

El V Congrés a les xarxes

#CreixerSocialment
@taula3sector

facebook.com/
tercersector.cat

Es podrà seguir el Congrés a 
través de l'usuari de Twitter 
@taula3sector i l'etiqueta 
#CreixerSocialment. 
L'organització anima als 
congressistes a fer servir les 
xarxes socials per facilitar 
al màxim la relació entre els 
participants i la difusió dels 
continguts.

En el programa indiquem  
l'usuari de twitter de cada  
ponent.
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Col·loqui 1: 

L’Europa social en risc:  
entre el desordre i la 
transformació

Teatre CCCB

3 Sr. Jordi Vaquer (@jordivaquer), director  
de l’Open Society Initiative for Europe

3  Sr. Manuel Aguilar - Hendrickson  
(@hendrix_bcn), profesor en el Departament de 
Treball Social i Serveris Socials de la Universitat de 
Barcelona

Moderació: Sra. Carme Colomina  
(@carmecolomina), periodista del diari Ara i 
investigadora associada al CIDOB

Presentació: Sr. Enric Morist (@emorist), 
vicepresident de la Taula del Tercer Sector

Col·loqui 2: 

Una Catalunya socialment  
més avançada: miratge o 
projecte?

Auditori Blanquerna

3 Sra. Mª Àngels Cabasés (@AngelsCabases), 
professora de la Universitat de Lleida (UdL) i 
membre del Centre de Recerca sobre Joventut i 
Societat (JOVIS)

3 Sr. Ricard Gomà (@ricardgoma), professor 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), director de l'Institut d'Estudis Regionals 
i Metropolitans de Barcelona, i membre de 
l'Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP)

Moderació: Sra. Toni Vilà, Investigador de 
l'Institut de Govern i polítiques públiques (IGOP) 
a la UAB

Presentació: Sra. Sònia Fuertes (@soniafor), 
vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector

Col·loquis

Dimecres 15 de juny 9:30h a 11:30h

 

+ equitat

+ solidaritat

+ sostenibilitat
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Debat 1 / Teatre CCCB

L’estratègia europea d’evolució 
dels models d’atenció des de 
l’acció comunitària
3    Sr. Peter Lambreghts (@PelamFi), 
Responsable de polítiques i portaveu d’ 
Onafhankelijk  Leven (moviment flamenc per a 
la Vida Independent). Coordinador a  European 
Network on Independent Living (ENIL), d’ Antwerp, 
Bèlgica 

3    Sr. Geoff Wood, Operational Services 
Manager de DRIVE (suport a les persones 
amb discapacitat per viure una vida plena), de 
Nantgarw, Escòcia

3 Sra. Rosa Balaguer (@rbalaguerb), directora 
general del Casal dels Infants-Acció social als 
barris

Moderació: Sr. Jordi Pascual, membre de la 
Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector

Debat 2 / Auditori CCCB

Posar l'habitatge al centre de 
l'estratègia d'inclusió social
3 Sra. Esther Sànchez, responsable de l'equip 
de suport a la persona d’Arrels Fundació

3 Sr. Roger Xancó, coordinador de Llars 
Residències d’AREP

3 Sr. Roberto Labandera (@rlabandera), 
coordinador del Programa d’habitatge social de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Moderació: Sra. Felisa Pérez (@FperezAnton), 
membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer 
Sector

Debat 3 / Aula 1

El Tercer Sector com a 
generador d’ocupació:  
persones al servei de persones
3 Sra. Sara Berbel (@saraberbels), directora 
d’Empowerment Hub

3 Sr. Joan Segarra (@JoanSegarra67), president 
de la Confederació empresarial del Tercer Sector 
Social

3 Sr. Gerardo González, soci director de 
Gestionacomunica+

Moderació: Sr. Jordi Balot (@jordibalot), 
membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer 
Sector

Debat 4 / Auditori Blanquerna

Oportunitats i beneficis de 
l'atenció integrada social i 
sanitària
3    Sra. Elaine Mead (@nhshem), presidenta 
executiva de NHS (National Services Scotland), de 
Highland, Escòcia. 

3    Sra. Maria Augusta Nicoli, responsable 
del programa ‘Equitat Social i Innovació’ de  
l'agència sòcio-sanitària d'Emilia-Romagna, Itàlia.

3 Sra. Marta Fabà (@martafaba), responsable 
de desenvolupament de l’Institut Municipals de 
Serveis  Socials de Barcelona

Moderació: Sr. Enric Arqués, membre de la 
Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector

Debats 1 - 4

Dimecres 15 de juny 

12:00h a 14:00h
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Debat 5 / Teatre del CCCB

Transformació digital al 
tercer sector: frens, reptes, 
oportunitats
3 Sr. Marc Cortés (@marccortes), director 
general de Roca Salvatella

3 Sr. Ricard Espelt (@ricardespelt), consultor 
en comunicació estratègica a Ideograma i 
investigador de la UOC

3 Sr. Jesús Hernández Galán, director 
d'Accessibilitat Universal de la Fundació ONCE

Moderació:  Sr. Mario Cuixart (@
mariocuixart), membre de la Junta Directiva de la 
Taula del Tercer Sector

Debat 6 / Aula 1 CCCB

Enfortir l'espai de l'economia 
social en la construcció europea
3 Sr. Josep Vidal (@josep_vidal), director 
general d'Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l'Autoempresa, de la Generalitat de 
Catalunya

3 Sr. Rafael Chaves (@rafael_Chaves_9), 
director de projectes d'investigació. Universidad  
de València i CIRIEL

3 Sr. Alex Pujol, director de la Fundació Cassià 
Just - Cuina Justa

Moderació: Sra. Pepa Muñoz  
(@PepaQuintana), membre de la Junta Directiva 
de la Taula del Tercer Sector

Debat 7 / Auditori CCCB

Inversió en projectes socials: 
negoci, moda o responsabilitat?
3 Sr. Sebastià Jódar, director de Finan'3

3 Sr. Xavier Pont (@xavierpont72), cofundador 
de Ship2B

3 Sr. Carles Florensa, Social Business Angel’

Moderació: Sra. Marta Obdúlia, membre de 
la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector

Debat 8 / Auditori Blanquerna

Concertació pública-social: un 
nou paradigma europeu per a la 
provisió de serveis públics
3 Sr. Josep Lluís Lafarga, advocat especialitzat 
en dret públic

3 Sra. Sònia Castro, gerent de Plena Inclusió 
Balears

3 Sr. Rafa López Aróstegui, (@rafa_arostegui) 
coordinador de l’Observatori del Tercer Sector de 
Biscaia, País Basc

Moderació: Sr. Jesús Delgado (@jdelgadocsr), 
membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer 
Sector

Debats 5 - 8

Dijous 16 de juny 

9:30h a 11:30h
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Dijous 16 de juny BLOC A: 12.00h a 12.20h  ◆  12.25h a 12.45h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències

Taula 1

Estratègia compartida d'inclusió social
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Josep Villarreal i Rafel López, Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva (@acordciutada)

Full de ruta que compromet a institucions 
i entitats socials a treballar plegats per la 
inclusió i fer front als aspectes socials de la 
crisi, articulant sota objectius compartits 
recursos de les organitzacions i l’Ajunta-
ment. Sota aquests objectius comuns s’hi 
apleguen 936 projectes i accions.

Taula 2

Generant Oportunitats
Àmbit: Infants, Joves

3 Miquel Àngel Carreto i Gisela Vargas, 
ACTUA SCCL i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(Cooperatives d'iniciativa social. Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya)

Projecte que coordina la Xarxa dels quatre 
Centres Oberts de la ciutat de forma con-
junta on hi participen educadors de Serveis 
Socials i es fomenta la circulació social del 
infants a través de la xarxa de col·laboració 
amb entitats, el model tutorial amb infants 
i joves, famílies i escoles, les aportacions 
des de l'educació emocional, l'escolta dels 
relats i demandes en primera persona i la 
participació. També s’encarrega del sistema 
de planificació i monitoratge mensual i tri-
mestral i la recerca de fonts de finançament 
alternatives.

Taula 3

sport2live. Un camino a la vida
Àmbit: Drogodependents, Salut mental

3 Eduardo Torras Hijar, sport2live  
(@sport2liveorg) – FCD

Empresa social sense ànim de lucre com-
promesa amb ajudar, a través d´esport, a 
persones que tenen o han tingut proble-
mes d'addiccions i/o malaltia mental. El 
programa consisteix en la definició d’uns 
objectius esportius de mig i llarg termini a 
assolir mitjançant entrenaments en grup 
d’atletisme, natació i bicicleta amb un 
entrenador personal titulat en Ciències de 
l'activitat Física i de l'Esport. No es volen 
crear campions sinó que els usuaris inte-
grin l'esport en la seva vida i el valorin com 
una alternativa d'oci saludable.

Taula 4

Un Pas Més: com vull viure?
Àmbit: Persones amb discapacitat, Salut 
mental

3 Marta Jove i Yezirah Vazquez, Associació 
Alba (@associacioAlba) (DINCAT)

El projecte consta de dues parts: la primera, 
el vídeo “Maneres de Viure”, on les persones 
expliquen en primera persona com viuen 
(soles, en família, a llar residència, amb 
Suport a la llar, etc.). A partir d'aquí, les 
mateixes persones expliquen, en format 
taller, la seva experiència a persones que 
estan pensant en canviar la seva manera de 
viure. La segona part, consta de sis tallers 
de vida autònoma adreçats a treballar les 
habilitats necessàries per viure de manera 
independent. 

Innovació en la intervenció social 
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Taula 5

Projecte Ubuntu
Àmbit: Pobresa i exclusió social, Salut 
mental

3 Paco Pardo García i Isabel Clemente, 
Càritas Diocesana de Girona (@caritasgirona)  
(Càritas Catalunya)

Ubuntu vol  facilitar la integració social 
mitjançant grups d’intervenció psicoso-
cial des d’una perspectiva humanista. Les 
persones comparteixen les pors, obstacles i 
dificultats que troben per avançar en el seu 
procés de millora alhora que aprenen eines 
personals i relacionals. Es connecten les 
preocupacions individuals amb l’esforç col-
lectiu, reconeixent el propi potencial i el del 
grup com a sistema de suport, cooperació i 
participació social.

Taula 6

Fem comunitat. Vincles per a la cohesió 
al barri
Àmbit: Nouvinguts

3 Núria Morral i Raquel Troya, Associació 
CEPS Projectes Socials (@icudeu) (ECAS)

La taula comunitària i per a la cohesió 
del Vendrell és un espai de participació 
i col·laboració d’entitats, veïns, tècnics 
de l’ajuntament de diferents regidories, 
Policia Local i Mossos d’Esquadra on 
es comparteixen i treballen qüestions 
vinculades a la convivència, a la cohesió i 
a la seguretat ciutadana. Aquest punt de 
trobada viu i dinàmic ha permès al llarg 
de tres anys trencar tòpics i rumors i anar 
forjant nous vincles entre veïns, entitats i 
Administració.

Taula 7

Aliança Humanitària per a l'alimentació 
infantil
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Clara Vidal (@ClaraPMI), Creu Roja 
Catalunya (@CreuRojaCat) 

Iniciativa impulsada per la Creu Roja, 
dirigida a tots els sectors socials, per 
fer front de manera col·lectiva a l’aug-
ment de la pobresa infantil a Catalunya, 
reforçant les actuacions per aconseguir 
recursos que garanteixin que els infants 
en situació de vulnerabilitat puguin 
comptar amb una alimentació completa, 
sana i equilibrada. 

Taula 8

La Assistència personal i la vida 
independent
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Fernando Sanchez i Mª José Moya,  
Confederació ECOM (@entitatecom)

L’assistència personal garanteix el dret 
de les persones amb discapacitat a poder 
dur una vida independent. La persona, 
en funció dels objectius de vida, planifica 
els aspectes que configuren el seu suport. 
Es realitza un traspàs de poder cap a la 
persona, que deixa de ser beneficiària de 
decisions preses per altres i esdevé prota-
gonista de la seva pròpia vida. Els usuaris/
es s’estan constituint com a difusors/es 
del model de vida independent i del procés 
d’acompanyament d’altres.
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Taula 9

La Murga, pel dret a un habitatge  
digne
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Josep Maria Escorsa i Arnau Quinquillà, 
Escoltes Catalans (@EscoltesCat) 

Projecte d’aprenentatge i servei a la comu-
nitat que porta vint anys realitzant-se, on 
joves d'arreu del país conviuen durant uns 
dies amb persones en risc d'exclusió social 
mentre realitzen tasques de rehabilitació 
en els seus domicilis. Projectes com La 
Murga són una gran oportunitat educativa, 
ja que es tracta d’una experiència col·lectiva 
on la diversitat, l’autogestió, la igualtat 
i la implicació social, entre d’altres, són 
protagonistes.

Taula 10

La residència a on jo voldria anar  
a viure
Àmbit: Gent gran

3 Mercè Mas i Carles Pertegaz, FATEC

En algun moment pot ser que ens haguem 
de plantejar la conveniència d'anar a viure 
en una residència. Caldrà llavors tenir 
instruments que ens ajudin a valorar el 
centre que ens permeti seguir la nostra vida 
d'acord amb el nostre nivell de dependèn-
cia. Des de FATEC es vol  difondre entre el 
personal dels centres i de les famílies, el 
model d'atenció gerontològica centrada en 
la persona.  

Taula 11

Música, Art, Records, Snoezelen per 
demències
Àmbit: Gent gran

3 Ana Garcia i Dolors Sabater,  Fundació Ana 
Ribot (FEATE)

L'aplicació regular de les diferents terà-
pies no farmacològiques disminueixen 
els trastorns conductuals i augmenten 
les conductes desitjables, de manera que 
s'aconsegueix un confort físic i emocional 
que, en definitiva millora la qualitat de vida 
de les persones amb Alzheimer o altre tipus 
de demència. 

Taula 12

Programa T-Jove
Àmbit: Joves

3 Rosa Mª Almeda i Toni Comasòlivas, 
Fundació Eveho (FEPA)

El programa parteix de la metàfora del 
bitllet integrat de transport per a joves 
que els possibilita a realitzar trajectes 
il·limitats. Consisteix en potenciar el 
desenvolupament integral del jove en els 
diferents àmbits de la seva vida, mitjançant 
l’establiment de xarxes de connexió amb el 
seu entorn. El programa ofereix diferents 
tipus de serveis en funció de les necessitats 
i motivacions dels joves: Línies de treball 
Formativa, Laboral, Voluntariat i Lleure i 
Habitatge.

Dijous 16 de juny BLOC A: 12.00h a 12.20h  ◆  12.25h a 12.45h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 13

Per què les psicòlogues de la FCH van a 
l'Hospital?
Àmbit: Malalties

3 Silvia Grases, Fundació Privada Catalana de 
l'Hemofília (MLP)

La persona amb hemofília té un estret 
vincle amb l’hospital. Però si bé la medicina 
atén el cos, a l’hospital els pacients patei-
xen per la incertesa i vulnerabilitat que 
produeix la malaltia i la ruptura de la seva 
quotidianitat.

Les psicòlogues de la Fundació Catalana 
de l’Hemofília, en conveni amb la Unitat 
d’Hemofília de l’Hospital de la Vall d’Hebron, 
atenen allà els pacients hemofílics i els 
seus familiars escoltant i donant valor a les 
demandes singulars de cadascú en relació 
al malestar.

Taula 14

Afluents, projecte d’acompanyament a 
l’escolaritat
Àmbit: Nouvinguts

3 Elisabet Moreras Costa (@elimoreras) i 
Núria Eril Rius, Fundació Privada Servei Solidari 
per la Inclusió Social (@serveisolidari) (ECAS)

Projecte desenvolupat a l'Escola Pia Sant 
Antoni i a l'Escola Collaso i Gil, al barri del 
Raval de Barcelona, on es treballa l’acollida 
de famílies d’origen migrat a l’escola (calen-
dari, hàbits i convivència o celebracions 
tradicionals) i el coneixement dels recursos 
de l’entorn a partir de l'aprenentatge de la 
llengua, en sessions dinamitzades per altres 
famílies voluntàries.

Taula 15

CerclesCat, inserció de delinqüents d'alt 
risc
Àmbit: Reclusos

3 Patricia Bosch Garcia (@patriciaboschg), 
Fundació Salut i Comunitat (@fundsalcom) (ECAS)

Programa que, executat amb la implicació 
del Departament de Justícia, persegueix 
la prevenció de la reincidència i la pro-
moció de la inserció social de persones 
que compleixen condemna a la presó per 
haver comès un delicte sexual. S’ofereix a 
la persona penada el suport necessari per 
evitar que cometi un nou delicte i es facilita 
la seva inserció en la comunitat a partir 
de la participació ciutadana voluntària. El 
seu objectiu principal és la prevenció i la 
seguretat ciutadana.

Taula 16

Salut Mental: xerrades Formatives a les 
escoles
Àmbit: Salut Mental

3 Ingrid Donoso, Club Social Tu Tries (Federa-
ció Salut Mental Catalunya)

El programa "Projecte d'escoles" va néixer 
l'any 2009 amb l'objectiu principal de donar 
informació sobre les malalties mentals i 
trencar amb els estigmes que envolten a 
les mateixes de la mà dels propis protago-
nistes, els quals reben una formació prèvia 
sobre les malalties mentals en general.
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Taula 17

La Masoveria Urbana de la Fundació 
SER.GI
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Joan Trujillo i Peru Álvarez, Fundació SER.GI 
(@FundacioSERGI) (ECAS)

La masoveria urbana pretén lligar dues 
variables, el nombre d’habitatges buits i 
l’enorme i freqüent dificultat de les famílies 
per poder fer front al pagament del lloguer 
o la hipoteca. Es busca utilitzar l’estoc 
d’habitatge buit per encabir-hi famílies que 
es queden sense habitatge per la impossibi-
litat de poder fer front al lloguer o hipoteca. 
Aquesta alternativa a l’arrendament “tradi-
cional” permet reduir l’import mensual del 
lloguer a canvi de millores i del manteni-
ment de l’habitatge.

Taula 18

Paraules que fan Xarxa
Àmbit: Infants, Salut mental

3 Mercè Triay i Pilar Polo, Fundació Vicki 
Bernadet (@FVBernadet) (FEDAIA)

Projecte integral de prevenció i detecció 
de la violència i l'ASI per a nens de 9 a 12 
anys. Fent ús de tècniques participatives es 
facilita l'apoderament dels menors perquè 
esdevinguin agents actius en la protecció a 
la infància i, de retruc, contribuir a la reduc-
ció del maltractament i l'abús. 

La realització de l’activitat facilita el trenca-
ment de dinàmiques de transmissió gene-
racional de relacions abusives i exposició a 
situacions de risc.

Taula 19

Mentoria Social, eina d'acompanyament 
per a joves
Àmbit: Joves

3 Jordi Alvarez (@JordiSocXurxo) i Maria 
Bruno (@mariabrunob), Fundació Catalana de 
l’Esplai (@fundesplai) 

Eina d’intervenció social que promou una 
relació de confiança i de respecte mutu 
entre persones adultes amb experièn-
cia, que s’ofereixen voluntàriament, per 
proporcionar un suport a una persona 
jove que es troba en risc d’exclusió social 
i/o vulnerabilitat. El concepte de men-
toria recull una idea molt antiga, basada 
en la transferència d'experiència d'uns a 
uns altres, on s'utilitza una metodologia 
que ajuda als joves a desenvolupar el seu 
potencial. 

Taula 20

Menjador Educatiu Contra l’Exclusió 
Social (APS)
Àmbit: Joves, Pobresa i exclusió social

3 Pilar Sesma i Anna Solé (@minotaure2), 
Grup d'Entitats El Vendrell Educació i Lleure (La 
Ballaruga) (@LaBallaruga)  (Fundació Catalana 
de l’Esplai)

El projecte s’adreça a nois/es de famí-
lies provinents dels serveis socials amb 
diferents necessitats. Té una finalitat 
quàdruple: donar un servei de menjador, 
dinamitzar un projecte d’Aprenentatge i 
Servei, servir a la comunitat transmetent 
els aprenentatges a diferents col·lectius i 
crear un espai adequat on poder compartir 
experiències, fer deures o rebre un ajut de 
reforç dels estudis.

Dijous 16 de juny BLOC A: 12.00h a 12.20h  ◆  12.25h a 12.45h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 21

VOZES, un projecte musical comunitari, 
una escola de vida
Àmbit: Infants, Pobresa i exclusió social

3 Pablo González i Susana Serrano, Músics 
per la Pau i la Integració (@vozesmusica)

El programa és una escola de vida per 
gairebé 420 nens i adolescents als districtes 
de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i 
Besòs. Amb 11 anys d’existència a Barcelona, 
es treballa per la integració i la cohesió 
de nens amb risc d’exclusió social mitjan-
çant la formació musical. S’ofereix accés a 
la formació musical i als instruments de 
forma gratuïta als nens a partir de tres anys 
i sense límit d’edat mitjançant 13 espais 
entre escoles públiques, instituts, centres 
cívics i espais joves, etc.

Taula 22

Treu-ne profit
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Mireia Rovira i Francina Planas, VINCLE - 
Associació per la recerca i l'acció social (ECAS)

L'objectiu del projecte és que a partir del 
treball a la terra, famílies en situació de 
vulnerabilitat social augmentin la seva 
qualitat de vida. A partir de la formació i 
del treball transversal amb la comunitat, 
aquestes famílies adquireixen unes habi-
litats socials que els faran millorar la seva 
qualitat de vida des del punt social, físic i 
emocional. La clau de l'èxit és el resultat 
imminent i tangible, a part d'un intensiu 
seguiment social i educatiu i el suport 
institucional. 

Taula 23

Flexibilidad formativa para personas 
inmigrantes
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 María Jesús Llorente Puerta  
(@maria_maje), Accem (@Accem_ong)  (ECAS)

Siempre hay tiempo es un programa 
desarrollado por Accem financiado por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(MEYSS) y el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI).  Tiene como propósito 
ofertar cursos de formación lingüística y 
sociocultural que faciliten la conciliación 
entre la vida laboral, personal y familiar de 
las personas inmigrantes, especialmente 
de las mujeres. Ofrece formación online y 
permite acudir a las clases con sus hijos en 
la presencial.
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Taula 24

Les Comunitats Autofinançades: una 
metodologia contra l'exclusió
Àmbit: Nouvinguts, Pobresa i exclusió 
social

3 Abdoulaye Fall (@falabdu), Associació CAF, 
Comunitats Autofinançades (@ACAFWinkomun)

Petits grups en què els membres estalvien 
diferents quantitats de diners en un fons 
comú. Amb aquests, s'ofereixen petits 
crèdits per cobrir despeses domèstiques 
o inesperades. La innovació de les CAF 
rau en què el fons es crea a partir de les 
aportacions dels socis i les CAF consoliden 
i amplien els seus vincles socials. Aquestes 
comunitats han permès demostrar que les 
persones amb pocs recursos econòmics 
són autofinançables i poden progressar en 
comunitat sense ajut extern.

Taula 25

De innovación en comunicación a 
innovación social (@RossinyolTGN)
Àmbit: Infants, Joves

3 Marina Claverías Fernández  
(@MarinaSamsara) i Armand Bogaarts  
(@ArmandBogaarts), Associació Quilòmetre Zero 
- Messagenes (@messagenesinfo) (FCVS)

El "Projecte Rossinyol" de mentoria social 
inclusiva, con la colaboración de Message-
nes utiliza una APP gratuita para hacer el 
seguimiento del proyecto. La APP implica a 
la base social, los voluntarios y los benefici-
arios con contenidos originales y auténti-
cos generados por los voluntarios/as. En 
una sala de edición virtual (el Newsroom) 
se reúnen todas las publicaciones de los 

voluntarios del proyecto. Los interesados 
pueden ver lo que se publica pero solo los 
‘reporteros’ pueden publicar.

Taula 26

Criteris justos per justificar subvencions
Àmbit: Gestió econòmica

3 Mariona Corbella (@marionacorbella) i 
Vanesa Fernández, Fundació Esportsalus (FCO)

Sistema pel càlcul de costos i l’adjudicació 
de percentatges de despesa a programes 
amb  professionals que treballen també per 
a altres projectes, en un local on hi convi-
uen també altres activitats, amb despeses 
generals d'entitat i despeses directes de 
programa. Es pretén aportar mètode, criteri 
just i factors de correcció, si és el cas.

Taula 27

Un model organitzatiu al servei de 
l'estratègia
Àmbit: Infants, Joves

3 Joan Josep Rotger (@jjrotger), Invenies  
(@inveniesconsult) i Casal dels Infants  
(@casalinfants) (FEDAIA)

La base del re-disseny de l'organització ha 
estat l'alineació amb la nova estratègia. Pri-
mer es va treballar amb les imatges sobre 
els rols, amb la metodologia "Soft Systems", 
i amb el concepte de processos d'Invenies 
basat en els pactes que s’estableixen en 
horitzontal i en vertical a l'entitat. Després 
s'han definit els processos i rols i se n'han 
definit els procediments.

Dijous 16 de juny BLOC A: 12.00h a 12.20h  ◆  12.25h a 12.45h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències

Innovacions organitzatives, de finançament 
i en la gestió en l'àmbit del Tercer Sector
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Taula 1

La intergeneracionalitat en la comunitat 
Àmbit: Gent gran

3 Cristina Blanco i Georgina Caballé,  
ABD (@abd_ong) (FOCAGG)

Conjunt d'activitats per a la interrelació 
entre persones grans en diferents serveis: 
residències, centre de dia, habitatges i 
alumnes d'escoles dels diferents municipis 
on es troben els serveis. Aquestes activitats 
són la base del coneixement mutu, l'ajuda i 
la participació conjunta de totes les perso-
nes participants de totes les edats per a la 
consecució d'objectius comuns i fomentar 
la transmissió de coneixements en les 
noves generacions.

Taula 2

L'hora de l'hort
Àmbit: Salut mental

3 Roger Xancó i Laia Vicente, Arep. 
Associació per a la rehabilitació de les persones 
amb malaltia mental (@AssociacioArep) (Fòrum 
Salut Mental)

El projecte que ofereix a persones amb 
trastorn mental un entorn normalitzat on 
poder desenvolupar les pròpies capacitats 
personals així com les habilitats socials 
bàsiques. A l'EBM La Llar d'infants es treba-
lla amb 23 nens de 2-3 anys i al CEIP Mare 
Nostrum, amb 12 nens de 3-4 anys. Creació 
i manteniment d’un hort a l'escola entre 
persones de l’entitat i els infants de l'escola.

Taula 3

Per a tothom, una ruta
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Lídia Bailén Haro i Montse Mir Ribas, 
Associació Montseny Guilleries (DINCAT)

El projecte vol donar a conèixer trams 
accessibles de l’entorn natural del territori 
gironí, des de l’experiència dels usuaris del 
centre ocupacional de l’Associació Mont-
seny Guilleries. Els propis participants fan 
una valoració del camí a peu o en cadira de 
rodes i aporten informació d’interès sobre 
el tram realitzat. A més a més, donen infor-
mació turística rellevant de la zona. El pro-
jecte està realitzat en format audiovisual, 
cosa que el fa atractiu per tots els públics. 

Taula 4

Formació en Alternança
Àmbit: Joves, Pobresa i exclusió social

3 Anna Font Isern i Imma Cullell Pardo, 
Càritas Diocesana de Girona (@caritasgirona) 
(Càritas Catalunya)

Projecte dirigit a joves tutelats, extutelats 
i en situacions de vulnerabilitat social que 
els permet millorar la seva ocupabilitat 
mitjançant formació bàsica i tècnico-
professional en un context de treball real en 
dues línies d’activitat econòmica i comp-
tant amb un acompanyament adaptat a 
les seves necessitats i capacitats. També 
se’ls orienta perquè puguin obtenir un títol 
de formació reglada. Una vegada acabat 
el procés formatiu, tenen la possibilitat 
d'aconseguir un contracte laboral.

Dijous 16 de juny BLOC B: 12.50h a 13.10h  ◆  13.15h a 13.35h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències

Innovació en la intervenció social 
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Taula 5

Sumem capacitats
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Elisabet Vergés i Julian López,  
Confederació ECOM (@entitatecom)

S’aposta pel voluntariat per dinamitzar acti-
vitats de sensibilització en què les i els par-
ticipants es posen en la pell de la persona 
amb discapacitat. Les persones voluntàries 
esdevenen agents del canvi i portaveus del 
missatge, obtenen un aprenentatge vital 
alhora que s’apoderen.

Gran part de l’equip de voluntariat de 
l’entitat són persones amb discapacitat, les 
que millor poden contribuir a trencar idees 
preconcebudes i treballar valors com la 
inclusió o la igualtat.

Taula 6

Les CAF: una eina contra la pobresa 
energètica
Àmbit: Pobresa i exclusió social, Sense 
atenció directa

3 Oriol Giménez Agulló (@oriolagullo) i 
Abdoulaye Fall (@falabdu), Ecoserveis  
(@Ecoserveis) i ACAF (@ACAFWinkomun)

Podem prevenir la pobresa energètica i 
l’exclusió residencial a través de les xarxes 
ciutadanes de suport mutu? Podem resoldre 
situacions de vulnerabilitat sense dependre 
d’ajudes externes? Un projecte d’aprenen-
tatge-servei que millora les condicions de 
confort de persones en situació d’exclusió i 
permet que estalviïn diners en les factures 
de subministraments a través de finançar 
amb micropréstecs millores en l’eficiència 
energètica de les seves llars.  

Taula 7

Junts trenquem el Cercle
Àmbit: Pobresa i exclusió social, Salut 
mental

3 Carina Leal i Xavier Àlvarez, Entrem-hi 
– Cooperatives d'iniciativa social - Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya

Programa de suport a la millora de l'ocu-
pabilitat de persones amb vulnerabilitat 
social iniciativa d'Entrem-hi, Grup d'empre-
ses socials. Es vol trencar el cercle viciós de 
l’exclusió laboral actual mitjançant un fons 
econòmic i una xarxa d’empreses i entitats 
socials que permet promoure i millorar 
la capacitació professional i l’experièn-
cia laboral de les persones en situació de 
vulnerabilitat social, per tal que puguin 
accedir a un lloc de treball i desenvolupar-se 
professionalment.

Taula 8

Activitat d'aiguagim com a eina 
d'intervenció social
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Lluís Turró i Silvia Dalmau, Federació 
Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat 
Física (@fcedf_)

Activitat física aquàtica amb suport musi-
cal dirigida a persones amb discapacitat 
física on es proporcionen les eines neces-
sàries per a que es desenvolupin en el 
medi aquàtic, així com els coneixements 
per a iniciar-se en la pràctica d'activitats 
aquàtiques inclusives i amb l’objectiu que 
acabin gaudint de l'amplia oferta aquà-
tica que es realitza als Centres Esportius 
Municipals.

Dijous 16 de juny BLOC B: 12.50h a 13.10h  ◆  13.15h a 13.35h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 9

Creació de Seccions Special Olympics a 
tots Clubs Esportius
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Alexandre Angosto Arnas (@aangosar) i 
Manel Algeciras Rosado, Federació Catalana 
d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel-
lectual ACELL (@acellfederacio) (DINCAT)

Què el Club esportiu de qualsevol barri, 
poble o ciutat, obri una secció esportiva per 
a persones amb discapacitat intel·lectual és 
possible? No només és possible, sinó que és 
una realitat. Aquest model d’inclusió mit-
jançant l’esport, només genera avantatges 
per a totes les parts implicades. Les claus 
de l'èxit són moltes, però en destaquen: 
inclusió, educació en valors, "win-win", 
col·laboració, creixement personal, millora, 
normalització, comunicació, aprenentatge, 
orgull, auto-realització, etcètera.

Taula 10

Projecte PASSWORK, la clau d'accés
Àmbit: Joves, Pobresa i exclusió social

3 Daniel Sáez, Fundació Adsis  
(@fundacionadsis) i Fundació Èxit UTE  
(@fundacionexit) (ECAS)

Projecte dissenyat per la Fundació Adsis 
i la Fundació Èxit per desplegar un model 
d'atenció sociolaboral per a joves. Pretén 
arribar a 270 joves de 16 a 24 anys que han 
abandonat prematurament el sistema 
educatiu i reuneixen factors personals de 
vulnerabilitat social, per tal que construei-
xin un projecte professional i vital amb un 
acompanyament tutorial que pot arribar 
fins als 2 anys.

Taula 11

Esclerosi Múltiple en Línia
Àmbit: Malalties, Persones amb 
discapacitat

3 Lorena Rodríguez i Marta Príncep, 
Fundació Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple  
@FundacioGAEM (Confederació ECOM)

Portal interactivo de libre acceso en el que 
se exponen diferentes temáticas relaciona-
das con la Esclerosis Múltiple (EM) medi-
ante ponencias mensuales de expertos. Los 
contenidos tienen como objetivo mejorar 
la calidad de vida del afectado de EM y de 
las personas que lo acompañan, así como 
divulgar contenido científico. Además, los 
usuarios pueden hacer llegar sus consultas 
a los ponentes.

Taula 12

Família Amiga: t'obrim les portes
Àmbit: Malalties, Pobresa i exclusió social

3 Paola Jubert (@pjubert) i Marta Soler, Fun-
dació Jubert Figueras (@FJubertFigueras) (FCVS)

El projecte neix de la necessitat d'ampliar 
l'oferta de llars de la Fundació Jubert 
Figueras per a seguir donant suport i 
millorant la qualitat de vida dels familiars/
cuidadors dels malalts desplaçats sense 
recursos. És un projecte de voluntariat 
familiar que emprèn la Fundació al veure 
que compta amb una base social sòlida 
i persistent i una demanda que no pot 
arribar a cobrir.
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Taula 13

De Casa a Casa (DKSAKSA)
Àmbit: Joves, Persones amb discapacitat

3 Albert Maldonado (@AlbertMaldonad2)  
i Guillem Vilageliu, Fundació Ludàlia  
(@FLudalia) (DINCAT)

El projecte es planteja com una experiència 
d'intercanvi entre persones amb disca-
pacitat intel·lectual i sense discapacitat 
intel·lectual amb la finalitat de conèixer 
nous llocs i realitats. S’ofereix l'oportu-
nitat, prèvia preparació, que la persona 
amb discapacitat intel·lectual convisqui a 
casa d’una altra persona amb discapacitat 
intel·lectual o sense, en un entorn diferent 
durant un cap de setmana o durant un dia, 
realitzant activitats d'oci.

Taula 14

Prepara't per a la cerca de feina
Àmbit: Aturats, Joves

3 Ana Sesé Taubmann i Yolanda Moreno 
Díaz, Fundació Pere Tarrés (@Fundperetarres) 

Els tallers es plantegen com una eina 
potent que ajuda les persones a afrontar 
el seu itinerari cap al mercat de treball 
amb més garantia d’èxit. Els resultats 
obtinguts fins ara mostren una especial 
milloria en les competències de Projecte 
professional, Flexibilitat, Comunicació 
i Disposició a l’aprenentatge. S’explica-
ran quines són les claus que han permès 
aquests resultats.

Taula 15

Ús de la Wii i tauleta en una mostra  
de DI.
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Marta Torra Moreno, Associació Jeroni de 
Moragas, Fundació Privada AJEM, Universitat 
Rovira i Virgili (DINCAT)

Es valora l'ús de la Wii i tauleta com a 
eina per millorar les habilitats d'atenció, 
inhibició i impulsivitat en adults amb dis-
capacitat intel·lectual (DI). La intervenció 
consisteix en 7 sessions de 30 minuts en 
els que s’utilitza la Wii durant 15 minuts i 
l'aplicació per a tauleta "Angry Birds" durant 
uns altres 15 minuts. Al re-test s'observen 
millores en les tres habilitats avaluades. Per 
tant, es conclou que les noves tecnologies 
com la Wii i la tauleta són una eina impor-
tant per ser utilitzada en intervencions 
terapèutiques.

Taula 16

Persianes netes a Ciutat Vella
Àmbit: Joves, Pobresa i exclusió social

3 Pep Munuera (@MunueraPep), Fundació 
Comtal (@FundacioComtal) (ECAS)

Transformació social i millora del paisatge 
urbà fomentant la inserció laboral de joves 
en situació vulnerable a través d’accions 
comunitàries, aconseguint una ciutat 
més neta, beneficiant el teixit comercial 
i canviant els estigmes sobre l'actitud i el 
compromís dels joves.

S’ha fet formant 25 joves i contractant-los 
per sanejar persianes de comerços del dis-
tricte de forma autònoma.

Dijous 16 de juny BLOC B: 12.50h a 13.10h  ◆  13.15h a 13.35h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 17

Prevenir és Protegir
Àmbit: Dones i LGTBI, Salut mental

3 Pilar Polo i Mercè Triay, Fundació Vicki 
Bernadet (@FVBernadet) (FEDAIA)

És freqüent que les persones que han patit 
situacions abusives, tinguin major dificul-
tat per detectar i afrontar situacions de risc 
dels seus propis fills. Entenent que prevenir 
és protegir, en forma de taller vivencial 
es treballa amb mares que han viscut 
situacions abusives per tal d’enfortir la seva 
capacitat protectora.

Taula 18

AMA, acompanyament a mares 
adolescents.
Àmbit: Dones i LGTBI, Joves

3 Remei Sáez i Maria Bruno  
(@mariabrunob), Fundació Catalana de  
l’Esplai (@fundesplai) 

Proposta de transformació per a dones 
joves (18 a 25 anys) embarassades o mares 
amb fills entre 0 i 3 anys que, per la seva 
situació de vulnerabilitat, necessiten una 
oportunitat per aprendre d’una manera 
holística i compensadora i poder generar 
canvi en la seva perspectiva de vida i enfo-
cament del seu present i futur.

Taula 19

Menús Socials Rubricatus al Prat de 
Llobregat
Àmbit: Gent gran, Persones amb 
discapacitat

3 Jordi Forcadell i Angel Longan, La Fundació 
Rubricatus (@FRubricatus) i Ajuntament del Prat 
de Llobregat (@ajelprat) (DINCAT)

Pla de repartiment d’àpats diaris a perso-
nes majors de 65 anys que viuen soles. El 
projecte genera un impacte laboral amb els 
treballadors amb discapacitat intel·lectual 
del CET de la Fundació, que elaboren i 
reparteixen els menús, i permet realitzar un 
seguiment de la dieta de les persones bene-
ficiàries, ja que els menús estan elaborats 
per un nutricionista.

Taula 20

Glosa a l'institut, improvisar en català!
Àmbit: Infants, Joves

3 Guillem Fuster (@fuster_guillem), 
Plataforma per la Llengua (@llenguacat) (FCVS) 

La cançó improvisada és la dinàmica 
d'improvisar un text sobre una determi-
nada melodia o mètrica i rima concreta. 
Es proposa aquesta activitat com a motor 
que incentivi l'ús de la llengua catalana en 
l'àmbit escolar, dins de l'aula, el pati..., que 
els joves descobreixin que amb la nostra 
llengua podem cantar, imaginar, descriure 
i passar un bon moment i que percebin 
la possibilitat d'utilitzar la llengua com a 
element de cant, ironia i sàtira i de millora 
de les relacions socials.
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Taula 21

Espais de joc creatius, educatius i 
sostenibles
Àmbit: Infants

3 Jasone Latorre, Cooperativa Encís  
(@Enciscoop) (MLP)

El projecte està basat en una experiència 
anglesa i el seu objectiu és transformar 
l'entorn humà i físic dels espais exteriors 
dels centres i espais educatius i poten-
ciar la visió del joc i els espais exteriors 
com a agents educatius i d’aprenentatge. 
Es planteja com un procés integral que 
treballa amb tota la comunitat educativa 
i social.      

Taula 22

Deixa't cuidar, cuidem la salut de la teva 
empresa
Àmbit: Recursos humans

3 Mireia Sanglas Noguera (@fitotida),  
Suara Cooperativa (@suaracoop) (ECAS)

El projecte d’innovació és un servei de fisio-
teràpia dins de Suara. Es planteja per poder 
donar resposta a les dolències físiques de 
les persones sòcies i treballadores de Suara, 
especialment les que tenen un perfil pro-
fessional amb més implicació física. Es fa 
un tractament individualitzat per millorar 
l’estat físic, per dolències concretes o per 
prevenció.

Taula 23

Marató de Donació de Sang 2.0 de 
Catalunya: voluntariat i mobilització 
social
Àmbit: Malalties

3 Marc Ibars, Federació Catalana de  
Donants de Sang (@FCDSang) 

La Federació Catalana de Donants de Sang, 
compta amb 36 associacions de Donants 
de Sang comarcals i 900 delegats repartits 
als 600 municipis de Catalunya on el Banc 
de Sang i Teixits fa extraccions de sang. La 
força del voluntariat i l'organització dels 
professionals al voltant d'una campanya 
concreta permet millorar en 3 dies les reser-
ves de sang.

Taula 24

WhatsApp, eina d'intervenció familiar
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Ana Uroz (@ana12uroz), APINAS (DINCAT)

Una de les novetats que ens aporten 
les noves tecnologies és la incorporació 
d'eines socialitzades a nivell mundial. Una 
d'aquestes eines és el WhatsApp. Fent bon 
ús de l’eina es pot fer un treball de suport i 
acompanyament a les famílies, aquesta és 
l’experiència professional desenvolupada a 
la llar per a infants i joves amb discapacitat 
Intel·lectual.

Dijous 16 de juny BLOC B: 12.50h a 13.10h  ◆  13.15h a 13.35h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències

Innovacions organitzatives, de finançament 
i en la gestió en l'àmbit del Tercer Sector
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Taula 25

SinergiaCRM, consolidant projecte 
comparTIC
Àmbit: Sense atenció directa

3 Jaume Albaigès (@jaume_albaiges), 
Associació SinergiaTIC (@sinergiacrm)

Aplicació informàtica que permet gestio-
nar les relacions d’una entitat amb la seva 
base social (campanyes, esdeveniments, 
rebuts…). El seu desenvolupament es fa a 
través de SinergiaTIC i consisteix en un pro-
jecte basat en la cooperació de les entitats 
per donar una resposta única i solidària a 
una necessitat compartida.

Taula 26

Hàbitat3, Habitatge per a la Inclusió 
Social
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Xavier Mauri, Fundació Hàbitat3  
(@habitat_3)

L’objectiu de la Fundació (impulsada l'any 
2014 per la Taula d'Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya) és el de donar una 
resposta col·lectiva i conjunta del Tercer 
Sector Social a les gravíssimes necessitats 
existents en l'àmbit de l'habitatge al nostre 
país entre els col·lectius de persones amb 
dificultats greus d'habitatge.

Taula 27

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat 
Laboral Reservat
Àmbit: Aturats, Pobresa i exclusió social

3 Eladi Torres (@eladitorresg), Jordi Gusi  
(@jordigusi), Esteve Ferrer i Antonia 
Gimenez (@antonia_creu), Institut Municipal 
Serveis Socials (IMSS), Ajuntament de Barcelona 
(@bcn_ajuntament), Entitats Catalanes d’Acció 
Social (ECAS) (@ecasacciosocial), Federació 
Empreses d’Inserció Catalunya (FEICAT)  
(@FEICATinserció), Creu Roja Barcelona  
(@OcupacioCR)

El programa millora la taxa d'ocupació 
de persones en risc d'exclusió social a 
Barcelona, generant eines d'atenció per 
tractar la desocupació de persones ateses 
dels Centres de Serveis Socials. S’emfa-
titza l'enfocament en l’ocupació tenint 
un mercat de treball reservat per aquests 
col·lectius, generant ofertes laborals i 
potenciant la contractació a través de 
diferents incentius. Es coordinen recursos 
d'ocupabilitat i es racionalitza la recerca 
d'ofertes laborals reservades per als col-
lectius més vulnerables. 
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Taula 1

Preinfant acompanya l'embaràs 
adolescent
Àmbit: Infants

3 Nausica Castelló i Amaia Paíno,  
Associació Benestar i Desenvolupament  
(@abd_ong) (FEDAIA)

El programa constata l’eficàcia del treball 
preventiu amb famílies d’alt risc psicosocial 
acompanyant-les durant l’embaràs i la cri-
ança dels seus fills/es. Compta amb una eina 
d'intervenció, el web: http://www.preinfant.
org/ , amb la qual es garanteix arribar a totes 
les adolescents interessades en la temàtica, 
així com a les seves famílies i a tots aquells 
professionals que treballen entorn als joves, 
la maternitat i la criança.

Taula 2

Tertúlies a Domicili
Àmbit: Gent gran

3 Regina Martínez, Amics de la Gent Gran  
(@Amicsgentgran) (FCVS)

Les tertúlies es basen en la visita durant 
2 hores de 4 persones voluntàries a casa 
d'una persona gran en situació de soledat 
no volguda. Es proporciona l'oportunitat de 
rebre a casa a un grup de convidats, sent 
l'amfitriona per un dia i trencant el binomi 
individual per generar relacions socials amb 
cercles més amplis. Les activitats tenen per 
objecte reactivar la participació i integració 
de les persones grans en el seu entorn i de 
potenciar les seves capacitats personals.

Taula 3

Experientia: Teràpia a través de la 
aventura
Àmbit: Joves, Salut mental

3 Alexander Rose (@TerapiaAventura) i 
David Fernández Oñate (@dfernandez78210), 
Experientia (@ExperientiaTA)

El projecte té com a objectiu donar a conèi-
xer la Teràpia a través de l'aventura com 
a metodologia innovadora d'intervenció 
biopsicosocial. Mitjançant l'aprenentatge 
experiencial produït a través de vivències 
en la naturalesa i mitjançant l'aventura, es 
promou un desenvolupament integral de 
la persona. Aquesta metodologia afavoreix 
l'autonomia i proporciona una major consci-
ència de les pròpies potencialitats, buscant 
promoure un canvi intern significatiu.

Taula 4

Intervenció integral en la defensa dels 
drets
Àmbit: Infants, Pobresa i exclusió social

3 Albert Parés Casanova i Susana Ferran  
(@Advocatsocial), Associació Noves Vies  (ECAS)

L’objectiu és atendre la persona de forma 
integral davant la defensa dels seus drets 
tenint en compte la seva situació personal, 
social i jurídica i coordinar tots els professio-
nals que intervenen. Crear un format sistèmic, 
multidisciplinari, per tenir una visió ampla i 
segura per poder treballar amb la persona. Hi 
ha la teòrica dels drets i deures i la part social 
de com portar-ho a la pràctica: treballar mit-
jançant el seguiment i el vincle socioeducatiu 
necessari per poder fer una bona intervenció.

Dijous 16 de juny BLOC C: 14.20h a 14.40h  ◆  14.45h a 15.05h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències

Innovació en la intervenció social i en 
l'impacte dels projectes de les entitats del 
Tercer Sector Social
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Taula 5

Activa't (tallers de teatre)
Àmbit: Reclusos

3 Enric Font, Càritas Diocesana de Girona 
(@caritasgirona) (Càritas Catalunya)

Projecte que treballa competències per-
sonals que faciliten la futura reinserció 
sociolaboral de persones internes en un 
centre penitenciari mitjançant la iniciació al 
món del teatre. S’utilitza el joc dramàtic com 
a eina bàsica per potenciar el desenvolupa-
ment cognitiu i social (tant de reflexió com 
de transformació). 

S’inclou formació per a gestors teatrals i de 
sala, això fa possible que les produccions 
siguin realitzades en la seva totalitat pels 
propis interns.

Taula 6

Espai Grapats
Àmbit: Aturats, Gent gran

3 Josep Casanova Obiols i Xavier Bonet 
Belmonte, Càritas Diocesana d'Urgell  
(Càritas Catalunya)

Espai de participació i d‘acció comunitària 
per la transformació social, que per mitjà 
d’un centre multifuncional genera iniciatives 
relacionades amb l’economia social i amb els 
nous valors emergents, com són la sosteni-
bilitat ambiental i el consum responsable. La 
missió és ser un punt de trobada i intercanvi 
amb totes les persones interessades en el 
debat i el pensament de les diferents temàti-
ques socials i ambientals.

Taula 7

ASSIS Verd
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Miguel Navarro Ortega (@centreassis), 
ASSIS Centre Acollida (@centreassis) (ECAS)

Projecte de formació i capacitació sociola-
boral per a persones en situació de sense 
llar. Es facilita l'apoderament de 15 persones/
curs per recuperar habilitats i capacitats 
personals, socials i laborals, amb l'objec-
tiu que puguin accedir a un futur laboral 
òptim i una inserció social com a 'Tècnics 
en manteniment de jardins, horts urbans i 
compostatge'.

Taula 8

Activa't: planificació i avaluació en Salut 
Mental
Àmbit: Salut mental

3 Maria Jesús San Pío, Federació Salut 
Mental Catalunya (@SalutMentalCat) 

El projecte pretén que persones amb pro-
blemes de salut mental i els seus familiars 
esdevinguin agents de salut actius en el 
seu procés de recuperació i millorar així la 
seva qualitat de vida, planificant un circuit 
d’atenció arrel de necessitats detectades i 
avaluant tot el procés durant 3 anys. Si es 
demostren resultats favorables, el govern 
s’ha compromès a valorar incloure-ho com a 
servei en cartera.
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Taula 9

Savieses, càmera en mà
Àmbit: Gent gran

3Neus Pociello Cayuela, Fundació Aroa

L’acció vol incidir en la situació de soledat 
i risc d'aïllament de les persones grans 
promovent l’envelliment actiu i la participa-
ció social. La metodologia inclou l’ús de les 
TIC, la comunicació audiovisual i l’inter-
canvi intergeneracional. Les persones grans 
esdevenen protagonistes d’un documental 
d’històries de vida que comparteixen a les 
escoles del barri transmetent el valor dels 
seus sabers.

Taula 10

Ocioteka, espai per a l'Otium de Cuina 
Justa. 
Àmbit: Persones amb discapacitat, Salut 
mental

3Neus Colomer i Anna Arrébola, Fundació 
Cassià Just (FSM) 

Un espai per a l'Otium on l’observació, 
producció, creació subjectiva o en conjunt 
en un espai buit, sigui entesa com a pròpia 
i ajudi a dibuixar un subjecte de ple dret. 
L'estar en el fer com en el no fer i el desig 
propi com a línies d'acció del treball que es 
porta a terme des d'aquest dispositiu creat, 
Club Social "Ocioteka". 

Taula 11

Esport amb valors en salut mental
Àmbit: Salut mental

3Anna Oliva Viñals i Olga Puigderrajols 
Trulls, Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic 
d'Osona i Associació Esport amb valors (Fòrum 
Salut Mental)

Amb l'objectiu d'utilitzar l'esport com a 
mitjà d'intervenció, es vol donar un valor 
afegit a la pràctica esportiva en l'àmbit de 
la salut mental. S'introdueix la metodologia 
d'esport amb valors adaptant la pràctica 
esportiva per aconseguir objectius socials 
de transformació individual i col·lectiva, 
disminuir l'estigma i produir canvis per a 
la inclusió social i comunitària de persones 
amb problemes de salut mental.

Taula 12

Joves que fan Click 
Àmbit: Joves

3Carles Nieto i Marta Esteve, Fundació IReS 
(@fundacioires) (ECAS)

El projecte ajuda a fer Click a joves amb 
dificultats, desmotivació i desorientació en 
els àmbits formatiu, pre-laboral i personal. 
Se’ls acompanya per tal que transformin les 
seves mancances i baixa autoestima a través 
dels seus desitjos i potencial. Amb l’ús de les 
noves tecnologies, s’ofereix acompanyament 
individual, activitats grupals i projectes 
comunitaris com la plataforma noparo.org, 
que posa en contacte les necessitats dels 
joves amb els oferiments de les empreses de 
l’Associació 22@ network. 

Dijous 16 de juny BLOC C: 14.20h a 14.40h  ◆  14.45h a 15.05h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 13

Les capacitats a escena
Àmbit: Persones amb discapacitat

3Hildegard González i Palmira Folch, 
Fundació Pere Mata (DINCAT)

Projecte transversal on, mitjançant el tema 
vehicular del musical del Rei Lleó, s’han 
treballat diferents matèries com l’expressió 
plàstica, l’expressió dramàtica, el ball i la 
socialització. Aquest musical s’ha represen-
tat amb un gran èxit en diferents teatres de 
la ciutat de Reus i davant de més de vuit-
centes persones.

Taula 14

Cercles360º
Àmbit: Persones amb discapacitat

3Núria Ambròs (@nuriaambros16) i Ajus Olas-
coaga, Fundació Finestrelles (DINCAT)

El projecte neix amb la voluntat de fomentar 
una comunitat global, inclusiva, on totes 
les persones hi puguin participar i contri-
buir. Amb el model lògic com a marc de 
referència, s’aprèn a escoltar i a identificar 
què és el que les persones, les famílies i les 
organitzacions volen i necessiten aconse-
guir, es faciliten suports i oportunitats per 
assolir resultats i es mesura el seu impacte. 
Una experiència d'acompanyament en els 
trajectes de transformació.

Taula 15

Club Social Relaciona't (@FSYC_clubsocial)
Àmbit: Drogodependents, Salut mental

3Alba López i Juan José García, Fundació  
Salut i Comunitat (ECAS)

Programa de suport i acompanyament en el 
procés per la reconstrucció de xarxes socials 
a través del lleure i la gestió del temps lliure. 
S’entén el Club com un punt de trobada, un 
espai realitzat en base a les necessitats que 
manifesten les persones vinculades amb 
un diagnòstic de salut mental i/o abús de 
consum de tòxics.

Taula 16

Aprendre Treballant per a la inclusió 
laboral
Àmbit: Aturats, Joves

3Amparo Césaro i Esther Bodas, Fundació 
Secretariado Gitano (ECAS)

Es contempla el desenvolupament d’un 
model de formació per a l’ocupació enfocat a 
persones joves de col·lectius vulnerables en 
un espai productiu real. S’afavoreix una for-
mació integral que agrupa diferents perfils 
ocupacionals interrelacionats i es promou 
així la versatilitat. 

Aquesta iniciativa, que tindrà continuïtat 
dins del Programa Operatiu d'Ocupació Juve-
nil del FSE, s’ha portat a terme a Barcelona i 
també de manera simultània a 22 ciutats de 
tota Espanya. 
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Taula 17

(xTu) Rebre per Donar
Àmbit: Gent gran, Salut mental

3Caterina Aige Massip i Anna Cabré Lunas, 
Fundació Valiente (FOCAGG)

Programa de tallers orientat a persones cui-
dadores d'un familiar per fomentar l'adqui-
sició de recursos per l'autoempoderament 
amb la finalitat de millorar la capacitat i el 
benestar individual. Els tallers es configu-
ren 10 sessions, a l’inici són més tancats 
perquè es treballen conceptes com qui soc 
jo?, què vull? o quins són els meus valors?, i 
els cicles restants s'estructuren a partir dels 
seus interessos i valors.

Taula 18

InDISCutible
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Laia Alamany Ferré (@LaiaAlamanyFVB), 
Fundació Vicki Bernadet (@FVBernadet) (FEDAIA)

Una de cada dues dones i un de cada quatre 
homes amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament han patit abús sexual al 
llarg de la seva vida. Que les persones amb 
discapacitat són més vulnerables a patir 
maltractaments és una certesa que no 
podem obviar, com tampoc que la societat 
en el seu conjunt hi té una gran responsa-
bilitat. Aquest documental vol ser una eina 
de reflexió pel canvi social i un exemple 
d'experiències positives que exemplifiquen 
un model d'afrontament i superació.

Taula 19

BCN comparteix el menjar (@
BCNcomparteix)
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3Mercè Vidal i Jesús Martín, Nutrició  
Sense Fronteres (@NsfSin) (ECAS)

Projecte d’aprofitament de recursos ali-
mentaris i treball en xarxa que contribueix 

a reduir la situació de pobresa a la ciutat 
de Barcelona. L’objectiu és protegir el dret 
universal a l’alimentació dels ciutadans de 
Barcelona en situació de pobresa.

Taula 20

Enfortint capacitats intel·lectual i 
mental: Creació d’aplicatius digitals 
(apps)
Àmbit: Persones amb discapacitat, Salut 
mental

3Carlo Ratto Chappell (@inca_i_chibcha) i Àlex 
Masnou (@alex_masnou), Taller Jeroni de Moragas 
(@tallermoragas) (@EUGinformatica) (DINCAT)

Es proposa la creació d’apps adaptades a 
persones adultes amb diversitat funcional 
intel·lectual i mental com a eina de salut 
preventiva: fer front a l’envelliment prematur 
i al deteriorament cognitiu d'aquesta pobla-
ció en risc d'exclusió social. Projecte liderat 
pel Taller Jeroni de Moragas, amb el suport 
informàtic de les Escoles Gimbernat, l'EASC i 
subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Taula 21

Xarxa de Tallers amb Famílies
Àmbit: Infants, Nouvinguts

3Montse Puigvert Relats i Xavier Sant Gra-
nados, VINCLE - Associació per la recerca i l'acció 
social (ECAS)

Projecte comunitari entre diverses àrees, 
institucions i entitats del municipi de Salt 
amb voluntat de sumar esforços i treballar 
conjuntament per millorar l'èxit escolar dels 
infants del municipi. 

Partint del fet que la participació de les 
famílies al centre és un element que afavoreix 
aquest èxit, el projecte consisteix en portar a 
terme tallers als centres educatius, dirigits a 
les mares i pares i conduits per voluntaris/es 
amb el suport d'un Equip Tècnic.

Dijous 16 de juny BLOC C: 14.20h a 14.40h  ◆  14.45h a 15.05h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 22

F2F Experience: nuevo fundraising para 
ONG pequeñas
Àmbit: Sense atenció directa

3 Billy Nicolás, Appco Group España  
(@Appco_es)

Com aconseguir els serveis d'una gran 
agència de fundraising per a una ONG 
petita? Com marcar uns objectius smart en 
la captació de fons? El programa constitueix 
un model de fundraising per a ONG petites 
que dissecciona el target i les activitats per 
captar recursos que més s'adapten a cada 
institució, per petita que sigui. Es presenta 
la F2F Experience, que demostra que és 
possible que petites organitzacions treballin 
amb grans agències de captació.

Taula 23

Psicoxarxa Solidària del COPC
Àmbit: Pobresa i exclusió social, Salut 
mental

3Dolors Liria (@Dliria), Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya (@Copc_cat)

És un projecte que engloba les iniciatives 
solidàries dels col·legiats i col·legiades per 
donar atenció psicològica a persones sense 
recursos. La Psicoxarxa fa de paraigües de 
totes aquestes iniciatives i permet que en 
sorgeixin d'altres i es formin sinèrgies entre 
les existents. Els professionals col·laboren a 
títol personal o des de les diferents entitats 
en les que treballen. S’ofereix atenció psico-
lògica des dels diferents àmbits d'interven-
ció i orientacions.

Taula 24

Programa de beques #Transparencia ONG 
d’iWith.org per a projectes web
Àmbit: Sense atenció directa

3Ramon Bartomeus (@ramonbartomeus), 
Fundació iWith.org (@iwithorg)

Convocatòria oberta per a complir amb la 
llei de transparència i una oportunitat per 
veure una altre forma de gestionar webs, 
un model replicable de cofinançament de 
projectes amb la participació de la ciutada-
nia i una estratègia d’utilització de les xarxes 
socials amb potencialitat viral. iWith.org 
explica com ha donat resposta a la petició 
de les entitats, desenvolupant una eina per 
gestionar les webs de transparència de les 
organitzacions de forma fàcil i ordenada.

Taula 25

Suport Ara, una experiència d'autosuport 
econòmic
Àmbit: Sense atenció directa. Suport intern 
a l'organització

3Xavier Socoró (@SocoroXavi) i Claudia Vas-
quez, Suara Cooperativa (@suaracoop) (ECAS)

S’impulsa a partir d'un grup d'innovació de 
Suara per oferir ajudes mútues entre els 
membres, a partir d’un fons econòmic volun-
tari amb les aportacions de les persones 
sòcies de l'Associació. Es gestionen recursos 
materials i serveis que millorin la qualitat de 
vida, especialment per atendre situacions de 
primera necessitat (habitatge, salut, educa-
ció, accident o mort). 

Innovacions organitzatives, de finançament 
i en la gestió en l'àmbit del Tercer Sector
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Taula 1

La Bufanda de la Iaia - Acció social i 
captació
Àmbit: Gent gran

3 Miriam Millan (@MillanMolina), Amics de la 
Gent Gran (@Amicsgentgran) (FCVS)

Amb aquesta iniciativa d'Amics de la Gent 
Gran es mostrarà com integrar l'acció 
social, la mobilització ciutadana, la sensibi-
lització i la captació de recursos. 

Taula 2

Voluntaris en el final de la vida
Àmbit: Malalties

3 Vanesa Diego Arias (@vanesa_diego) i 
Jordi Abad Lalanza, Catalunya Contra el Càncer 
(Associació Espanyola Contra el Càncer)  
(@aeccbcn)

Programa de voluntariat compost per un 
equip de voluntaris que actua de forma 
altruista amb pacients oncològics en situ-
ació pal·liativa i els seus familiars, tant en 
centres hospitalaris com al domicili, rebent 
una formació i un seguiment continuat 
per part de l'entitat. El principal objectiu 
és millorar la qualitat de vida dels usuaris 
a través de l'acompanyament, l'escolta, la 
distracció i el suport emocional.

Taula 3

Una altra forma de viure l'Alzheimer
Àmbit: Gent gran, Malalties

3 Mª del Pilar Aceituno Martín, Associació  
de Familiars d'Alzheimer de Barcelona (FAFAC)

El 2010 s'inicia una prova pilot de visi-
tes culturals dirigides a persones amb la 
malaltia de l'Alzheimer que s'ha consolidat 
durant tots aquests anys. Amb aquest 
programa es vol que les persones malaltes 
d'Alzheimer tinguin l'oportunitat de rela-
cionar i interactuar amb altres col·lectius i 
participar en activitats culturals i socials de 
la seva comunitat.

Taula 4

ACT JOVE, un projecte interinstituts
Àmbit: Joves

3 Olga Gascón i Angela D'Agostino, 
Associació La Rotllana (@larotllana)

Projecte interinstituts que consisteix en 
apoderar als joves a partir de les seves 
motivacions i inquietuds. La hipòtesi 
és que, dotant als joves d'oportunitats 
positives i afectives, se’ls hi faciliten 
recursos per generar les seves pròpies 
propostes, aconseguint incrementar la 
seva inclusió social i la seva capacitació 
personal. El projecte es realitza directa-
ment als centres de secundària realitzant 
un treball conjunt entre l'educació formal 
i no formal. 

Dijous 16 de juny BLOC D: 15.10h a 15.30h  ◆  15.35h a 15.55h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències

Innovació en la intervenció social i en 
l'impacte dels projectes de les entitats  
del Tercer Sector Social
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Taula 5

Experiència Pròpia
Àmbit: Salut mental

3 Ángel Urbina i Antonio Serrano, 
Associació Ment i Salut La Muralla (Federació 
Salut Mental Catalunya)

Projecte per a la dinamització del movi-
ment associatiu de persones afectades per 
un problema de salut mental. Es pretén 
generar espais que permetin augmentar i 
incorporar la participació de les persones 
amb problemes de salut  mental  en el 
conjunt associatiu. Es creen grups influ-
ents de persones amb problemes de salut 
mental que treballen, a nivell de territori, 
estratègies de participació en les entitats 
afavorint la capacitació i la formació dels 
participants.

Taula 6

Educació en valors, actituds i hàbits 
saludables
Àmbit: Joves, Persones amb discapacitat

3 Emília Altarriba Alberch, Federació 
MESTRAL - Cocemfe Tarragona (@Cocemfe_Tgn)

Programa dirigit a la comunitat educativa 
que pretén aconseguir la sensibilització 
i conscienciació vers les persones amb 
discapacitat i fomentar actituds positives i 
hàbits saludables en la vida diària dels més 
joves per tal que els adoptin i els puguin 
validar en un futur. El programa està format 
pel No Passis de Roda a Roda, Obre’t al 
Món, Jo, vida sana, Superant Barreres i 
Iguals en la diferència, que pretenen obrir 
un marc de reflexió sobre l’àmbit de la 
discapacitat.

Taula 7

MACS: Model d'avaluació de Clubs  
Socials
Àmbit: Salut mental

3  Arantxa Ribot Horas (@arantxariho) i 
Gemma Prat, Federació Salut Mental Catalu-
nya (@SalutMentalCat) 

Model per a l'avaluació integral dels Clubs 
Socials, elaborat per mesurar la satisfacció 
amb la vida, recollir testimonis en pri-
mera persona per valorar la consciència de 
millora dels beneficiaris, així com per regis-
trar les seves opinions sobre les activitats 
ateses i el servei rebut.

Taula 8

ESPERANÇA.CAT, app per a joves
Àmbit: Joves

3 Ma Neus Calleja (@neuscalleja) i 
Marta Arnan (@martarnan), Fundació 
Ajuda i Esperança - Telèfon de l'Esperança (@
tesperanzaCAT) (FCVS)

L’app vol ser un espai de difusió de valors 
i d'eines d'escolta i acompanyament 
adreçades als joves. L'objectiu és dotar-
los de recursos comunicatius per tal que 
puguin oferir un bon suport a persones del 
seu entorn quotidià que visquin situaci-
ons generadores de patiment, arribant a 
ser uns bons agents de prevenció. Es vol 
incentivar la participació dels propis joves 
per tal que els continguts que es vagin 
generant responguin a les seves demandes 
i comentaris.
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Taula 9

Aplicació del Suport Conductual Positiu
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Alba Cortina Serra (@AlbaCortina), 
Fundació Ampans (@Ampans) (DINCAT)

El Suport Conductual Positiu esdevé un 
marc plantejat en tres àmbits d'intervenció: 
prevenció universal, prevenció secundària i 
prevenció terciària. Mostra de com Ampans 
ha aplicat els diferents nivells d'intervenció 
amb els seus serveis, concretament a l'es-
cola. Es presenten els sistemes d'avaluació 
utilitzats i les estratègies d'intervenció.

Taula 10

Aprenentatge Servei als serveis de 
rehabilitació en salut mental.
Àmbit: Salut mental

3 Joan Blas i Joan Gubern, Fundació els Tres 
Turons (@Fundacio3Turons) (ECAS)

En els darrers anys, el model d’Aprenentatge 
Servei s'ha anat implementant dins els 
serveis de rehabilitació comunitària de la 
Fundació. El projecte forestal a Can Soler 
i el treball amb escoles són dos exemples 
d’aquesta aposta que pretén combinar, mit-
jançant projectes concrets, la rehabilitació 
psicosocial amb el servei a la comunitat i 
l'arrelament al territori.

Taula 11

Alterarte
Àmbit: Salut mental

3 Blanca Gimeno i Héctor Roqueta,  
Centre de Formació i Prevenció (@CFPCentre) 
(Fòrum Salut Mental)

Espai artístic realitzat amb la col·laboració 
de diferents museus on es gaudeix de les 
obres exposades tot fent-les servir com 
a punt de partida per a desenvolupar la 
creativitat dels usuaris de la Xarxa de Salut 
Mental que ho desitgin. El programa té tres 
pilars: l’artístic, l’educatiu i el comunitari, 
ja que sempre es finalitza mostrant la feina 
realitzada al públic.

Taula 12

Ioga i meditació
Àmbit: Joves, Persones amb discapacitat

3 Raquel Sabater i Ten, Plataforma Educativa 
(Federació Voraviu)

Les persones ateses als centres gestionats 
per les entitats membres de la Plataforma 
reben formació dins el seu pla de treball 
individualitzat. Es va creure convenient 
oferir activitats que tinguessin valor per 
sí mateixes en el marc educatiu del centre 
i, alhora, promoguessin l’autonomia per-
sonal i la qualitat de vida de les residents. 
El projecte va ser anomenat Benestar físic 
i emocional a través del Ioga i la Medita-
ció.

Dijous 16 de juny BLOC D: 15.10h a 15.30h  ◆  15.35h a 15.55h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 13

Colònies inclusives per a infants amb 
hemofília
Àmbit: Infants, Malalties

3 Anna M. Fernàndez i Patrícia Cabré, 
Associació Catalana de l'Hemofília (MLP)

L’Associació és pionera en organitzar 
colònies d'estiu inclusives amb partici-
pació mixta d’infants amb i sense hemo-
fília. Es garanteix l'atenció d'infermeria 
especialitzada durant les 24 hores per tal 
de poder administrar els tractaments que 
aquesta malaltia precisa. S'ha demostrat 
al llarg dels anys, que la participació mixta 
fa experimentar valors com el companye-
risme o el respecte vers la diferència en 
un entorn educatiu i lúdic, creant lligams 
d'amistat que van més enllà de les colò-
nies.

Taula 14

Prevenció de l’aïllament social en 
persones grans
Àmbit: Gent gran

3 Lluís Font Espinós, Fundació Privada Llars 
Compartides (@LlarsCompartides) (FCVS) 

Amb la finalitat de millorar la qualitat de 
vida de la gent gran en situació de vulnera-
bilitat social mitjançant la convivència en 
una llar compartida, neix aquest projecte, 
sostenible des de l’any 2003, que ofereix una 
solució real i viable i que alhora empo-
dera als destinataris, amb una actuació 
coordinada i en xarxa amb l’administració, 
entitats socials i voluntariat.

Taula 15

TEAF. Taller d'Estudi Assistit amb 
Famílies
Àmbit: Infants, Pobresa i exclusió social

3 Marina Valladares i Gerard Ros, Fundació 
SER.GI (@FundacioSERGI) (ECAS)

Espai de formació i suport perquè pares i 
mares puguin ajudar de forma directa als 
seus fills/es en el seu itinerari escolar, a 
través dels deures, reforçant el vincle que 
s'estableix entre ells i facilitant un espai 
d'aprenentatge col·laboratiu entre famílies 
i escola. Es treballa amb tota la Comunitat 
Educativa per millorar la inclusió socioedu-
cativa i l'èxit escolar dels nens/es, propor-
cionant suport a la implicació familiar dins 
de l'escola.

Taula 16

Què li passa al meu/va col·lega?
Àmbit: Joves, Pobresa i exclusió social

3 Mercè Triay i Pilar Polo, Fundació Vicki 
Bernadet (@FVBernadet) (FEDAIA)

Projecte que pren forma de taller oferint 
eines a joves en risc d'exclusió per tal que 
se sentin més capacitat  per prevenir i 
detectar l'abús sexual. Es treballa per tal 
que millorin la seva capacitat per dema-
nar ajuda, escoltar i donar suport als seus 
iguals en situacions abusives   tant online 
com offline.  
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Taula 17

Programa d'entrenament combinat, 
Neurogym.
Àmbit: Gent gran

3 Sergi Hernández Álvarez i Lluís Cavallé, 
Fundació Privada AVAN (@AVANamics) 
(Confederació ECOM)

Programa d’entrenament combinat que 
integra diferents tècniques que contribuei-
xen a millorar el rendiment cognitiu de les 
persones, tot potenciant les funcions men-
tals i millorant l’estat d’ànim, en definitiva, 
millorar la qualitat de vida. El programa 
inclou exercicis d’estimulació cognitiva, 
tècniques de relaxació, maneig de l’estrès, 
psicomotricitat i una major comprensió del 
funcionament del nostre cervell.

Taula 18

20 anys de Futbol Solidari (@FutbolSolidari)
Àmbit: Infants, Joves

3 Núria Martínez (@nuria_marfe) i Jordi 
Truñó (@Jorditrunyo), Grup d'Esplai L'Erol  
(@esplai_erol) (Fundació Pere Tarrés)

Esdeveniment esportiu i solidari amb 20 anys 
de recorregut. Promogut des de l'equip de 
monitors/es de l'esplai, anualment aconse-
gueix implicar prop d'un miler d'infants, joves 
i adults que participen de les Jornades tot fent 
una aportació econòmica per contribuir a un 
projecte de cooperació. Un exemple de treball 
en xarxa entre l'esplai i l'escola, d'educació pel 
desenvolupament, d'aprenentatge servei i de 
contacte amb els comerços del barri.

Taula 19

Projecte SOM INFÀNCIA, psicologia 
infantil
Àmbit: Infants, Salut mental

3 Xènia Moliner Rodrigo, Ordre Hospitalari 
Sant Joan de Déu

Iniciativa solidària en psicologia infantil i 
juvenil. L'equip està format per set psicò-
logues infantils i l'objectiu és atendre i 
proporcionar suport psicològic i psicope-
dagògic a infants i adolescents de famílies 
sense recursos o en risc d'exclusió, treba-
llant des de la línia cognitiva-conductual. 
La tasca del programa inclou suport directe 
a l'infant o adolescent, suport a la família i 
coordinacions externes.

Taula 20

Projecte socioeducatiu Districte Jove de 
Terrassa 
Àmbit: Joves

3 Jose Jiménez, Cooperativa Encís  
(@Enciscoop) (MLP)

Aquest projecte es basa en la gestió d’un 
servei d’acció social i acompanyament 
socioeducatiu en el temps de lleure adreçat 
a adolescents i joves d’entre 12 i 25 anys. Els 
principis generals són la voluntat de servei 
als i les joves, la participació, l’acompa-
nyament educatiu, l’educació en valors, el 
foment de l’autonomia, l’accés i ús de les 
TIC i l’accés a la cultura.

Taula 21

Pis de reinserció social per a persones 
internes
Àmbit: Reclusos

3 Sergi Fortià Darder, Suara Cooperativa  
(@suaracoop) (ECAS)

El pis de reinserció social de Figueres (Alt 
Empordà) s’adreça a persones internes dels 
Centres Penitenciaris de Catalunya que no dis-
posen de cap habitatge d’acollida ni recursos 
econòmics per gaudir dels permisos peniten-
ciaris. Permet el gaudiment del permís peni-
tenciari i el treball individual amb les persones 
ateses per progressar amb el pla de treball 
desenvolupat des del centre penitenciari.

Dijous 16 de juny BLOC D: 15.10h a 15.30h  ◆  15.35h a 15.55h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 22

Economia de Comunió: empreses contra 
la pobresa
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Josep Maria Amorós i Carles Pedragosa, 
Associació per una Economia de Comunió  
(@EdC_Spain)

Model de gestió d'empresa, orientat al be 
comú i de les persones. És un moviment 
format per empreses,  empresaris, associa-
cions i institucions econòmiques, així com 
treballadors, directius, consumidors, estal-
viadors, estudiosos i ciutadans comprome-
sos amb una praxi i una cultura econòmica 
caracteritzades per la comunió, la gratuïtat 
i la reciprocitat.

Taula 23

Guanyem-hi tots! Una manera de 
col·laborar (@guanyemhitots)
Àmbit: Sense atenció directa

3 Laura Codina Bergadà (@LauraCoBe),  
FCVS (@voluntaris_cat) 

Programa que gestiona donacions de 
material d'empreses, particulars i entitats. 
Rep les donacions per fer-les arribar a les 
entitats que ho necessiten i també dóna 
l'oportunitat a les entitats de fer sol·licituds 
de material per aconseguir-lo a través del 
programa. Està orientat a l’optimització 
dels recursos dels que es disposa, transme-
tent la importància de la reutilització i del 
compromís social.

Taula 24

Valora: Eina online per valorar l'impacte 
social
Àmbit: Infants, Joves

3 Walter González i Cots i Núria Comas 
López, Fundació Pere Tarrés (@Fundperetarres) 
(@consult_estudis) 

Per tal d'avaluar l'impacte de tres progra-
mes propis, s’han creat models d'avaluació 
estàndard i una eina on-line per a facilitar 
la recollida de dades i l'obtenció d'infor-
mes. Això permet gestionar-ne l’impacte: 
entendre millor l’activitat pròpia, conèixer 
els resultats obtinguts i prendre decisions 
orientades a la millora dels serveis.

Taula 25

Aire fresc per als centres penitenciaris
Àmbit: Reclusos

3 Núria Fabra i Fres i Marta Nomen 
Brotons, Taula de Participació Social (TPS) del 
Departament de Justícia

Les entitats socials de la TPS han construït 
un mapa d'activitats que desenvolupen 
en centres penitenciaris i constitueix 
informació accessible a tota la ciutadania. 
Es treballa per obrir les presons i canviar 
l’imaginari col·lectiu del que és una presó, 
posant en valor la contribució de les enti-
tats socials com eix clau en el desistiment 
de la delinqüència i en la reinserció post 
penitenciària.

Innovacions organitzatives, de finançament 
i en la gestió en l'àmbit del Tercer Sector
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Taula 1

Gamificació de l'Emprenedoria.  
Aprenem jugant!
Àmbit: Aturats

3 Agustí Jorba (@ajorbas) i Esther Hierro  
(@esthima), Acció contra la Fam (@acfspain)  
(@marinvizate) (ECAS)

Es presenta una nova metodologia per 
formar en emprenedoria basada en el joc 
com a eina per a la formació, transformació 
i el canvi. Com a metodologia pedagògica 
que facilita l’adquisició de coneixement, l’ex-
perimentació de processos i l’adquisició de 
comportaments de forma amena i significa-
tiva, el joc permet transmetre des de l’òptica 
del “learning by doing” aspectes claus, així 
com reforçar o adquirir habilitats, actituds i 
competències emprenedores. 

Taula 2

Bellànima, espai d'expressió per a la 
vellesa
Àmbit: Gent gran

3 Maria Garriga i Mireia Roca, Bellànima, 
espai d'expressió per a la vellesa

Projecte creatiu i innovador per a fomentar 
l’autonomia i la qualitat de vida de les perso-
nes grans. A través d’una seqüència de tallers 
ideats amb tècniques adaptades d’expressió 
corporal, les persones poden experimentar, 
expressar i compartir a través de la música i 
el moviment. Són activitats que afavoreixen 
el contacte i la relació amb l'altre, la revitalit-
zació del cos, la desinhibició i el desbloqueig, 
tant a nivell físic com emocional. 

Taula 3

Persones Sense Llar: el model Housing 
First
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Ferran Busquets (@ferranb), Arrels Fundació 
(@ArrelsFundacio) (ECAS)

Per sortir de la seva situació, la persona 
sense llar necessita, en primer lloc, un 
habitatge individual, permanent, digne i 
adequat a les seves necessitats. Són perso-
nes vulnerables que necessiten suport per 
tirar endavant, la clau del model rau en com 
es dóna el suport: la intervenció “a mida”, 
individualitzada i permanent en el temps, 
es basa en que és la persona qui la guia.

Taula 4

Predegent. Prevenció, Dependència i 
Gent Gran
Àmbit: Gent gran, Malalties

3 Carme Pous Ruiz (@cpousruiz) i Susana 
Abelló Barbero (@Susana_Abello), Associació 
Ajudam-Predegent (@assocajudam)

Projecte desenvolupat a Santa Coloma de 
Gramenet des de l'any 2007. Es treballen 
programes integrals d'estimulació cognitiva 
adreçats a frenar o alentir la progressió del 
Deteriorament Cognitiu, s’acompanya a les 
famílies i es potencia l'envelliment saluda-
ble. L’objectiu: millorar la qualitat de vida 
de les persones afectades i dotar-los d'eines 
adaptades a les seves necessitats.

Dijous 16 de juny BLOC E: 16.00h a 16.20h  ◆  16.25h a 16.45h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències

Innovació en la intervenció social i en 
l'impacte dels projectes de les entitats  
del Tercer Sector Social
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Taula 5

Serendipia: col·lectius amb risc i abelles
Àmbit: Pobresa i exclusió social, Salut 
mental

3 Marina Lleixà Valenciano i Daniel 
Arrébola Páez, Apis Urbis (@apisurbis)

El projecte apunta a atendre a la vegada 
la desaparició massiva de les abelles i la 
necessitat de nous paradigmes a la nostra 
societat. S’aporten noves metodologies pel 
que fa a model educatiu, possibilitats d’in-
serció laboral i afrontament de circumstàn-
cies personals. Empoderament de l’individu 
superant pors erròniament consensuades i 
permetent l'autogestió i la proactivitat en 
la presa de decisions que afecten la seva 
vida.

Taula 6

Grup per a àvies i avis d'infants amb 
hemofília
Àmbit: Gent gran, Malalties

3  Ceres Lotito Ramos, Fundació Catalana de 
l´Hemofilia (MLP)

Un diagnòstic d’hemofília no només afecta 
els pares i mares del nen hemofílic sinó que 
també incideix en els avis i àvies. Tenen un 
vincle singular amb el nét i són indispensa-
bles en l’organització del dia a dia familiar 
a la societat avui. El grup ofereix un espai 
de consulta i intercanvi per acompanyar 
la reflexió sobre els dubtes i emocions que 
aquest especial vincle comporta així com 
per poder compartir vivències i dificultats 
davant el risc que l’activitat dels infants 
hemofílics implica.

Taula 7

Atenció integrada social i sanitària
Àmbit: Persones amb discapacitat, Salut 
mental

3 Montse Codinachs i Alícia Brunet, Asso-
ciació Sant Tomàs - PARMO (@Ass_SantTomas) 
(DINCAT)

El centre Riudeperes porta a terme una 
transformació en l'atenció a la salut de les 
persones residents mitjançant un model 
integrat, integral, centrat en la persona, 
comunitari i col·laboratiu, tant a nivell 
intern com en relació als agents de salut 
del territori. Les claus d'èxit són la perse-
verança, la cura del món relacional intern i 
extern, la documentació i avaluació conti-
nua interdisciplinar, la participació de les 
persones i l'empoderament i el lideratge per 
part dels professionals.

Taula 8

Actua, Tots per Tots
Àmbit: Salut mental

3 Yolanda Guasch i Judith Sanjuan, ATRA 
(Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i 
Pisos de Reinserció per a Drogodependents de 
Catalunya)

Programa comunitari de Suport a la Vida 
Autònoma per a persones amb malaltia 
mental, amb atenció a la pròpia llar i la par-
ticipació activa de voluntaris amb i sense 
malaltia mental. Fomenta la cooperació, el 
suport i l’ajuda mútua, potencia l'autono-
mia, l'apoderament, la millora de la qualitat 
de vida i la inclusió social de les persones 
amb trastorn mental i afavoreix el trenca-
ment de l’estigma.
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Taula 9

Cas Cake - Servei de càtering del Centre 
de Dia 
Àmbit: Drogodependents

3 Sònia Usan, ABD, Associació Benestar i 
Desenvolupament (@abd_ong) (FCD)

El projecte consisteix en muntar un servei 
de càtering (creacions pastisseres) dins del 
Centre de Dia i la seva comercialització. 
Així s'afavoreix el treball conjunt entre 
professionals i usuaris/àries a través de la 
pràctica i la gestió econòmica. Els objectius 
generals són el desenvolupament d'habi-
litats socials dels usuaris, l'increment de 
l'adherència al tractament, millorar l'estat 
de salut i físic i potenciar la seva autono-
mia personal, entre altres.

Taula 10

Avançant contra l'exclusió
Àmbit: Persones amb discapacitat, 
Reclusos

3 Luis Varea Paño i Susanna Vert Tapia  
(@SusannaVert), DINCAT (@grupdincat) 

Des de l’any 2013 Justícia i el Programa 
ACCEPTA (Dincat), treballen conjuntament 
per millorar la resposta a les necessitats 
de suport de les persones amb DID a les 
presons de Catalunya. Es dissenya un nou 
model d'intervenció que proposa com a 
marc de referència el Model de Qualitat de 
Vida afavorint la participació activa de la 
persona, mitjançant l’ús d'eines de PCP amb 
l'objectiu final del retorn a la comunitat en 
les millors condicions.

Taula 11

Viver de habitatges per persones amb 
discapacitat intel·lectual
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Salvador Curcoll i Xavier Ferré, Entresol, 
Associació per l'habitatge i la discapacitat intel-
lectual i GSIS (Grup de Serveis d'Iniciativa Social) 
(DINCAT)

Viver de projectes d’habitatge per a 
persones amb discapacitat intel·lectual 
(llars-residència). Proporciona un suport 
efectiu, pràctic i decisiu per a que puguin 
tenir un habitatge que els asseguri una vida 
el màxim d’autònoma possible, en el marc 
d’un projecte social de la llar, basat en la 
“Planificació Centrada en la Persona” (PCP).

Taula 12

Taules Salut Mental
Àmbit: Salut mental

3 Marta Poll i Mònica Carrilero, Federació 
Salut Mental Catalunya (@SalutMentalCat) 

Espai de reflexió, intercanvi de recursos i 
treball col·laboratiu per promocionar l'atenció 
integral de la salut mental al territori. Les Tau-
les requereixen d'uns principis que afavoreixin 
la participació activa dels seus membres, la 
presa de decisions basada en els punts en 
comú i dinàmiques que creïn les condicions de 
possibilitar un bon treball col·laboratiu.

Taula 13

Pont solidari i alimentari, cap recurs 
desaprofitat
Àmbit: Pobresa i exclusió social, Sense 
atenció directa

3 Rosaura Serentill i Mariona Ortiz, 
Fundació Banc de Recursos (@bancdr) (FCVS)

La Fundació Banc de Recursos, mitjan-
çant els serveis en xarxa i online del Pont 
Solidari i el Pont Alimentari, s’ocupa de 
reaprofitar, subministrar i redistribuir exce-

Dijous 16 de juny BLOC E: 16.00h a 16.20h  ◆  16.25h a 16.45h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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dents materials i alimentaris per tal d’evitar 
el malbaratament de recursos i promoure la 
reutilització per així poder equipar i aten-
dre les necessitats de les entitats socials del 
tercer sector.

Taula 14

Idea el teu barri: Formi-guejant
Àmbit: Infants, Pobresa i exclusió social

3 Cinta Fabregat Cugat i Natàlia Àviles, 
Fundació Casal l'Amic (ECAS)

Resultat de la línia d'intervenció i acció 
comunitària per mitjà del llenguatge de 
l'art del projecte A Peu de Carrer. Té com 
objectiu treballar la salut percebuda de la 
població i les emocions d’aquests envers 
el seu barri, donant sentit al fet de cuidar 
el barri, creant un territori i una comu-
nitat socialment responsable i realitzant 
intervencions que promouen la creativitat 
i la imaginació per tal d’incidir sobre la 
percepció d’un entorn segur.

Taula 15

Made In Jove - Adolescents connectant 
el barri
Àmbit: Joves

3 Raül Rubiales i Clara Pons, Fundació 
Germina (@FGermina) (FEDAIA)

Projecte impulsat i coordinat pels adoles-
cents de la Fundació Germina que facilita el 
coneixement i apropa la oferta de lleure a 
Sta. Coloma Gramenet a altres adolescents 
de la ciutat. Ho fan a través d’una base 
de dades a les xarxes socials, organitzant 
una mostra d’aquestes activitats en espais 
oberts de la ciutat i generant un punt d’in-
formació mòbil als instituts.

Taula 16

L’esport com a eina d’inserció i 
reeducació al programa DAE
Àmbit: Drogodependents, Reclusos

3 Néstor Catalán Tena (@nesspiti) i Anna 
Caballer Fossas (@an9479), Fundació Salut i 
Comunitat (@fundsalcom)  (ECAS)

Programa especialitzat en el tractament de 
toxicomanies (DAE) ubicat al Centre Peni-
tenciari Ponent. Es realitza un abordatge 
integral de la problemàtica toxicològica 
dels usuaris. Aquest abordatge s’articula 
també des de la promoció i realització 
d’activitat esportiva, amb l’objectiu de con-
tribuir a la millora de la salut i el benestar 
social, la creació d’hàbits saludables per 
millorar la qualitat de vida, adquirir respon-
sabilitat del propi cos, fomentant l’esforç i 
la superació personal.

Taula 17

Parelles lingüístiques interreligioses
Àmbit: Nouvinguts

3 Maricel Figueras i Verònica Rincón, 
Fundació SER.GI (@FundacioSERGI)  (ECAS)

El projecte consisteix en formar parelles 
entre persones de diferents religions, per a 
què, amb l'excusa de parlar en català, dia-
loguin, es coneguin i s'apropin a la realitat 
de l'altre. Aquesta experiència ha permès 
formar parelles lingüístiques entre per-
sones que es consideren claus per l'efecte 
multiplicador a nivell de comunitat, com 
són els referents de comunitats religioses o 
membres d'associacions de veïns.
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Taula 18

"VIVIM LA VIDA!": cocrear per apoderar-
nos i guanyar autonomia
Àmbit: Malalties, Persones amb 
discapacitat

3 Helena Renom Guiteras i Montserrat Garcia 
Blasco (@m_garciablasco), Lliga Reumatològica 
Catalana (@llrcat), ASENDI (@ASENDINB), Centre 
per l'autonomia personal SÍRIUS VIC (@UVic_CESS), 
Unitat Teràpia Ocupacional H. Sant Pau,   
(Confederació ECOM) (@entitatecom) 

Primer projecte de vida independent de 
persones amb malalties reumàtiques de 
l'Estat: neix sense pressupost, amb l'apodera-
ment i la intel·ligència col·lectiva com a eixos 
principals, una clara perspectiva de gènere i 
una aposta ferma pel Codi Obert, el pro comú 
i l'ús de tecnologies gratuïtes. Ha estat possi-
ble gràcies al treball col·laboratiu i horitzon-
tal entre afectades, professionals i entitats.

Taula 19

Portalento: Discapacitat i feina a un click
Àmbit: Aturats, Persones amb discapacitat

3 Núria Sanz i Dolors García, FSC Inserta 
(ONCE Catalunya) (@portalentofsc) 

Amb la crisi cal atendre més usuaris. Per 
a resoldre-ho s’ha creat un projecte intern 
d'Innovació Social i Tecnològica al que suma 
usuaris, treballadors i empreses i d’on ha 
nascut Portalento. El portal s'afegeix al servei 
individual i en cap cas es fan enviaments 
automàtics de candidatures. Permet agilitzar 
el contacte amb usuaris i empreses, ampliant 
i acostant els serveis a la persona/empresa.

Taula 20

Valor Social Integrado - Mide lo que 
importa
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Pablo Sánchez (@pablo_sah) i Leo Gutson 
(@LeoGutson), Roots for Sustainability  
(@R4SGroup)

La metodologia de càlcul del Valor Social 
Integrat d'una organització permet mone-
titzar de forma objectiva el valor social 
generat per a una organització durant un 
període de temps concret. S’exposa el cas 
pràctic de la Fundació Formació i Treball.

Taula 21

Programa de Voluntariat Activament
Àmbit: Reclusos, Salut mental

3 Laia Gomez i Cristobal Hidalgo, Salut 
Mental Barcelonès Nord - Associació (Federació 
Salut Mental Catalunya)

Vinculació d’usuaris a entitats de Badalona 
per realitzar un voluntariat mantenint 
processos de canvi i millora envers les per-
sones que s’estan atenent. Col·laborar amb 
entitats oferint-se com a voluntaris dóna 
l’oportunitat a les persones amb trastorn 
mental d’involucrar-se en la millora de la 
seva qualitat de la vida participant a la 
comunitat de forma solidària. S’han incor-
porat a persones amb trastorn mental que 
han de complir TBC.

Taula 22

Centre de Capacitació My Life Barcelona 
(#MyLifebcn)
Àmbit: Persones amb discapacitat, Salut 
mental

3 Eshel Herzog, Sant Pere Claver - Fundació 
Serveis Socials (@fundspereclaver) (DINCAT)

El Centre ofereix la formació, l’entrenament 
i els serveis necessaris per acompanyar als 
usuaris cap a l’assoliment de major auto-
nomia i per afavorir llur inclusió social. La 
metodologia ofereix 21 mòduls d’aprenen-
tatge estructurat, personalitzat i mesurable 
als usuaris/es, persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o problemes de salut mental, 
per l'adquisició i la millora d'habilitats bàsi-
ques, instrumentals, socials i de creixement 
personal.

Dijous 16 de juny BLOC E: 16.00h a 16.20h  ◆  16.25h a 16.45h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 23

Participació i entorn a la Ludoteca la 
Verneda
Àmbit: Infants, Joves

3 Elena Bernet, Cooperativa Encís  
(@Enciscoop) (MLP)

La participació activa i el treball amb l'en-
torn comunitari són un dels eixos fonamen-
tals d'aprenentatge de la Ludoteca la Ver-

neda. Des del centre es treballa perquè cada 
una de les persones implicades (infants, 
joves, famílies i el propi equip de treball) 
sigui part activa no només de les dinàmi-
ques del propi centre, sinó també d'aquelles 
que es generen a l'entorn (dinamització 
comunitària, activitats del barri, entitats 
del districte...), aconseguint un context de 
participació real.

Taula 24

Consell de Participació de BCN Salut 
Mental
Àmbit: Salut mental

3 Joaquim González Quintana i Pilar Mingo 
Tarazaga, Associació BCN Salut Mental

Espai de trobada dels diferents agents 
implicats en l'atenció a les persones amb 
problemes de Salut Mental: Usuaris, fami-
liars i professionals. Identificar necessitats 
i proposar millores en els serveis que ges-
tiona BCN Salut Mental són els objectius 
bàsics d'aquest consell. Aquesta implicació 
suposa també promoure processos d'em-
poderament compartits per part d'usuaris 
i familiars, implicant un canvi cultural a la 
visió dels professionals de la Salut Mental.

Taula 25

Jo també decideixo
Àmbit: Salut mental

3 Olga Martínez i Mònica Mutós, Fundació 
Drissa (@FundacioDrissa) (Federació Salut  
Mental Catalunya)

Des del 2013, s’incorpora al procediment 
de selecció de personal la participació 

directa dels seus beneficiaris amb una triple 
finalitat: empoderament, participació a 
l’entitat i realitzar una actuació interdisci-
plinar i intercol·lectiva. L’objectiu general 
és donar el missatge als nous professionals 
de la importància que té aquest col·lectiu 
per l’entitat i reconèixer el coneixement  
que  els beneficiaris tenen respecte a la seva 
situació i necessitats. 

Taula 26

La transformació digital en la gestió de 
persones
Àmbit: Sense atenció directa

3 Ivan Dapena (@Idapena), Fundació  
Pere Tarrés (@Fundperetarres) 

Les xarxes socials permeten atreure al 
talent i fidelitzar-lo, però també incremen-
tar la participació i el compromís promo-
vent una comunicació bidireccional entre 
els treballadors, usuaris, clients i beneficia-
ris. S’explicarà l'estratègia digital de RRHH 
basada en el perfil de LinkedIn, Skype i 
Twitter (@PereTarresRRHH), què es fa, com 
es fa i amb quins objectius. 

Innovacions organitzatives, de finançament 
i en la gestió en l'àmbit del Tercer Sector
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Taula 1

Programa d'Ocupació i Pobresa 
Energètica
Àmbit: Aturats, Pobresa i exclusió social

3 Núria Salas (@nsalasp) i Eladi Torres, ABD 
(@abd_ong), Ecoserveis i Ajuntament Barcelona 
(ECAS)

El projecte té un doble objectiu: per una 
banda, combatre la pobresa energètica en 
col·lectius en situació de vulnerabilitat social 
de Barcelona i, per l’altra, la requalificació 
professional de persones amb dificultats d’ac-
cés al mercat laboral (majors de 45 anys en 
atur de llarga durada). És una experiència de 
cooperació públic-privada en el que interve-
nen 9 entitats sense ànim de lucre.

Taula 2

Grups multifamiliars
Àmbit: Dones i LGTBI, Infants

3 Nausica Castelló, ABD, Associació Benestar 
i Desenvolupament (@abd_ong) (FEDAIA)

Els grups multifamiliars són de fàcil aplica-
ció per les seves senzilles bases teòriques, 
la seva capacitat d’integració de diversos 
models terapèutics, context obert i espon-
tani, potència terapèutica i optimització 
de recursos econòmics i professionals. La 
proposta d'atenció familiar grupal permet 
tractar dificultats relacionals familiars, 
aprendre pautes i conèixer recursos, preve-
nir situacions de risc, ampliar la xarxa de 
suport relacional prenent com a referència 
l'experiència d'altres famílies.

Taula 3

SENDERUS, noves vies per a la inserció 
laboral
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Maria Cruz Andreu i Juan Antonio Gomez 
(@JuanAntGomez), ADAMA (@adama_ong)  
(FCRS)

Programa de suport a la inserció laboral de 
persones en vulnerabilitat social. Neix d'un 
concepte innovador: està enfocat en la part 
emocional, motivacional i vocacional de 
les persones. A través d'un procés formatiu 
basat en el mètode FindingYou®, les perso-
nes aprenen a gestionar les seves emocions, 
conèixer-se, augmentar la seva autoestima, 
autonomia i iniciativa, i desenvolupar un 
fort sentiment de responsabilitat. Senderus 
aconsegueix el seu empoderament.

Taula 4

Un Salt a la Diversitat!
Àmbit: Infants, Joves

3 Isaac Pérez (@ipesanz), Cau de Salt  
(@caudesalt) (Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya)

Experiència en la que joves de 14 a 17 anys 
acompanyen als monitors del projecte 
Juguem (Consorci Benestar Social Gironès 
Salt) durant 15 dies en les activitats de 
lleure que es fan a les places i escoles de 
Salt (Gironès). Es tracta d'un camp de tre-
ball de temàtica social on els joves també 
aprenen a fer un programa de ràdio i desco-
breixen l'entorn natural que els envolta.

Dijous 16 de juny BLOC F: 16.50h a 17.10h  ◆  17.15h a 17.35h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències

Innovació en la intervenció social i en 
l'impacte dels projectes de les entitats  
del Tercer Sector Social
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Taula 5

Salut Mental i Escola: compartint 
sensibilitzem
Àmbit: Salut mental

3 Fuensanta Pérez Osanz i Marina Ortiz 
Lozano, Arep. Associació per a la rehabilitació  
de les persones amb malaltia mental  
(@AssociacioArep) (Federació Salut Mental 
Catalunya)

Projecte anual amb metodologia de treball 
en xarxa, dirigit a persones amb una malal-
tia mental, alumnes de 8 a 12 anys i per-
sonal docent d'una escola de Barcelona. A 
través de dinàmiques a les aules i activitats 
de jardineria s'aconsegueix una aproxima-
ció real a la salut mental i sensibilització a 
través d'experiències compartides, empode-
rament i activació de rols socials.

Taula 6

Intervencions innovadores a l'atenció 
precoç
Àmbit: Infants, Persones amb discapacitat

3 Laura García Galí i Eva Domènec Elizalde, 
Associació ASPANIAS (@aspanias) (DINCAT)

El CDIAP d’ASPANIAS ofereix metodolo-
gies innovadores en l’atenció precoç que 
afavoreixen l’assoliment dels objectius amb 
els infants de 0 a 6 anys que atén el centre i 
millora la qualitat de la seva intervenció. El 
model es centra en la família, element actiu 
i clau en el desenvolupament de l’infant, es 
fa estimulació sensorial per infants amb 
desordres i immaduresa dels sistemes sen-
soriomotrius i intervenció assistida amb 
animals, amb el gos com element facilita-
dor i motivador.

Taula 7

Iniciativa per a la Contractació Pública 
Inclusiva
Àmbit: Persones amb discapacitat, Salut 
mental

3 Víctor Bayarri i Catalan, Associació Clúster 
Créixer (@ClubCreixer)

Iniciativa conjunta entre l'Associació 
Empresarial DINCAT, la Federació ALLEM, 
AMMFEINA i l'Associació Clúster Créixer 
que té per objectiu la promoció de la con-
tractació pública i empresarial inclusiva. La 
iniciativa treballa per la creació i manteni-
ment de més i millors llocs de treball per les 
persones amb discapacitat.

Taula 8

Servei d'Acompanyament a l'Ocupació - 
Feina amb Cor
Àmbit: Aturats

3 Dessire Garcia, Càritas Diocesana de 
Barcelona (@caritasbcn) (Càritas Catalunya)

Projecte d'acompanyament a l'ocupació per 
a persones que estan en situació de risc 
d'exclusió. Les persones objectiu són aque-
lles que es troben en especial situació de 
vulnerabilitat (cap prestació, més d'un any 
d'atur, amb dependents a càrrec i amb situ-
ació familiar on tots els membres es troben 
a l'atur). Es fa un acompanyament intensiu 
de 6 mesos de durada en diferents fases.
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Taula 9

L'Economat de Vng - Molt més que 
aliments!
Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Ramon Carbonell i Arantza Rodríguez, 
Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú 
(Càritas Catalunya)

Servei que acull i atén amb dignitat a 
persones en situacions desafavorides i 
assegura una cistella de 28 productes a 
triar segons cultura, gustos o necessitats. 
Es treballa amb 30 empreses/entitats i 120 
voluntaris de Càritas que aporten qualitat 
en l'atenció. Són còmplices escoles i insti-
tuts sensibilitzant, la ciutat en donació de 
producte i l'Administració oferint pràcti-
ques o ajudant a estalviar. 

Taula 10

Llibre Actiu
Àmbit: Salut mental

3  Jaume Rodón Bellalta i Héctor Roqueta 
Lopez, Centre de Formació i Prevenció  
(@CFPCentre) (Fòrum Salut Mental)

Espai d’intercanvi de llibres gestionat per 
persones diagnosticades amb T.M.S. És 
una activitat bidireccional ja que, per una 
costat, s’afavoreix la integració dels usuaris 
a partir d’unes tasques a realitzar per a tal 
d’oferir un servei de qualitat, fent-los sentir 
subjectes actius dins d’un projecte valorat 
per la ciutat. I per l’altre, es difon la cultura 
mitjançant el llibre.

Taula 11

Incuba FEZ
Àmbit: Joves, Pobresa i exclusió social

3 Raquel Sabater Ten i Hatim Bourkadi, 
Fundació Plataforma Educativa i Fundació  
Utopia-BSF (Federació Voraviu)

El projecte va començar a desenvolupar-se 
l’any 2012 amb l’objectiu principal de formar 
en emprenedoria i gestió del propi talent a 
joves emprenedors marroquins (especial-
ment dones), en situació de vulnerabilitat 
social, per tal que desenvolupin el seu Pla 
d’Empresa amb el Suport i l’acompanya-
ment de tècnics nacionals i internacionals. 

Taula 12

Espais Xerrem_Junts d'aprenentatge de 
català oral
Àmbit: Nouvinguts

3 Jordi Esteban Calm (@jordisteban) i Mercè 
Esteban Comas (@mec_mooc), Coordinadora 
d'Associats per la Llengua Catalana (@CAL_cat)

Eina de treball que organitza espais de 
trobada, gràcies als quals persones que no 
han estat mai en contacte amb el català 
hi entren de la mà de persones voluntàries 
catalanoparlants formades per la CAL. És 
una experiència d'aprenentatge no formal 
vinculat a l'entorn, centrat en l'oralitat i, 
per tant, obert a col·lectius exclosos d'altres 
sistemes d'aprenentatge, com ara els que 
inclouen la lectoescriptura. El mitjà que 
s’utilitza és la pràctica de conversa.

Dijous 16 de juny BLOC F: 16.50h a 17.10h  ◆  17.15h a 17.35h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 13

Acompanyant serveis en la transformació
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Susanna Vert (@SusannaVert) i Susi 
Cordón, Dincat Federació (@grupdincat) 
(DINCAT)

El procés de transformació implica deixar 
de banda models i serveis basats en l'as-
sistència institucional i generar un canvi 
urgent cap a models de suport orientats a 
la persona i a la qualitat de vida. El repte 
que afronten les entitats que atenen a 
les persones amb DID implica revisar les 
pràctiques, aprofundir en el millor conei-
xement de la literatura i la recerca actuals,  
promoure l'intercanvi en xarxa i avaluar 
l'impacte en la qualitat de vida de les perso-
nes i en les seves famílies.

Taula 14

Tutoria transversal i igualtat 
d'oportunitats
Àmbit: Joves, Pobresa i exclusió social

3 Diana Español i Oriol Ramon, Escola Pia de 
Catalunya a Salt (@escolapiacat) (ECAS)

Pla tutorial transversal per a alumnes pro-
vinents d'ambients al llindar de la margi-
nació i el risc d'exclusió social que no han 
superat l’ESO i cursen formació professional 
(pastisseria, fontaneria i perruqueria). Amb 
aquesta acció es pretén intervenir en l'en-
torn familiar i social de l'alumne per assolir 
un canvi en la seva formació individual i 
personal.

Taula 15

Mirades. Veure i viure el voluntariat.
Àmbit: Joves

3 Cristina Rodríguez Millan (@depedago), 
Federació Catalana de Voluntariat Social  
(@voluntaris_cat)

El projecte connecta els joves d’entre 15 i 18 
anys amb les entitats de voluntariat i està 
basat en la metodologia APS (Aprenentatge 
i Servei). Els alumnes adquireixen uns 
coneixements de llenguatge audiovisual 
i voluntariat social i, a la vegada, fan un 
servei a la societat, dotant les entitats de 
reportatges audiovisuals en què s’explica 
la seva tasca. L'èxit del projecte recau en la 
promoció del voluntariat com a forma de 
compromís social i foment de la solidaritat 
entre la gent jove.

Taula 16

ACTIVA'T: ocupabilitat juvenil i 
participació 
Àmbit: Joves

3 Hungria Panadero i Sílvia Luque, Fundació 
Francesc Ferrer i Guàrdia (@f_ferrerguardia) (MLP) 

El projecte fomenta la millora de les oportu-
nitats d’ocupabilitat de persones joves en 
situació d’atur a través de la seva participa-
ció en entitats. L'objectiu general és aportar 
noves oportunitats per a l'ocupabilitat i 
l'aprenentatge de les persones joves, per 
reduir el risc d'exclusió social dels i les 
joves en situació d'atur i no associats/des, 
promovent el seu empoderament a través 
de les potencialitats de la participació i de 
la vinculació amb entitats.
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Taula 17

Eines de síntesi d'avaluació
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Núria Ambròs (@nuriaambros16) i Ajus 
Olascoaga, Fundació Finestrelles (DINCAT)

Una manera efectiva de gestionar la 
sobrecàrrega d'informació disponible a 
les organitzacions és utilitzar la sín-
tesi d'avaluació com a eina cognitiva i 
conceptual. S’integra de forma senzilla 
la informació més rellevant sobre la per-
sona procedent de diverses fonts (eines 
quantitatives i procés de personalització) 
i es facilita la presa de decisions. Una 
guia que facilita la planificació i orienta 
les organitzacions cap a la obtenció de 
resultats personals.

Taula 18

AL MOLÍ FEM BARRI: apoderament i 
participació
Àmbit: Nouvinguts, Pobresa i exclusió 
social

3 Àdama Boiro i Natàlia Sin, Fundació SER.GI 
(@FundacioSERGI) (ECAS)

Els canvis constants de població al barri, 
l'afectació general de la crisi i altres factors 
socioeconòmics provoquen, entre les veï-
nes, molt aïllament, sentiment de solitud, 
prejudicis, mala coexistència i molt poca 
convivència real. Davant aquesta realitat es 
va construir una xarxa relacional, on créixer 
i desenvolupar-se com a persones i on tro-
bar recolzament mutu i apropament.

Taula 19

Teràpia en ambient natural per salut 
mental
Àmbit: Salut mental

3 Gema Hernández Molina i Aurora Pazos 
Ruiz, Asociación Lur

Aquesta Teràpia té com a objectiu ajudar a 
millorar aspectes socials i cognitius en usu-
aris amb esquizofrènia. La intervenció es va 
dividir en 9 sessions de 2 hores cadascuna, 
la metodologia va ser totalment experimen-
tal. Es va utilitzar el comportament animal 
com a facilitador de models de convivència, 
d'imitació i / o crítica. Els usuaris activaven 
els seus processos metacognitius per oferir 
voluntàriament solucions als problemes 
experimentats i amb això s'aconseguia 
canvis en el seu pensament.

Taula 20

Formació adaptada per a persones amb 
trastorn mental
Àmbit: Salut mental

3 Xavier Vallès Inglada (@xavinglada), Nou 
Verd SCCL (Federació Salut Mental Catalunya)

Presentació d'una metodologia d'interven-
ció per a la inserció laboral de persones 
amb trastorn mental dins els programa de 
Servei Prelaboral, basada en l'adaptació 
de cursos de formació reglats com a eix 
de millora del perfil professional i aplicant 
accions correctores que en facilitin l'asso-
liment.

Dijous 16 de juny BLOC F: 16.50h a 17.10h  ◆  17.15h a 17.35h

Vestíbul del CCCBÀgora d’experiències
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Taula 21

Accions des d'Espais de Relació Quotidiana
Àmbit: Nouvinguts

3 Xavier Xarbau i Judith Cobacho, VINCLE - 
Associació per la recerca i l'acció social (ECAS) 

Iniciativa a Salt de promoció de la implicació 
de la comunitat i de la ciutadania activa 
per a millorar el coneixement dels recursos 

existents de les persones immigrades, modi-
ficar informacions incorrectes i rumors, i 
evitar que facin passos en fals que els acabin 
situant en posicions de major vulnerabili-
tat. A través de la connexió amb les xarxes 
relacionals naturals i de comerciants com a 
referents comunitaris, esdevenint gestors 
dels espais de relació quotidiana.

Taula 22

Kilòmetre Solidari
Àmbit: Infants, Joves

3 Sergi Asensio (@sergi_asen) i Jordi Pi  
(@JordiPi_SBD), Associació Juvenil Esquitx  
(@esquitx) (Fundació Pere Tarrés)

Iniciativa que permet captar fons per finan-
çar projectes socials que l’organitza l’entitat.

Consisteix en animar a un grup de volun-
taris a córrer una cursa popular qualsevol, 
compromís que significa que els voluntaris 
vendran els quilòmetres de la cursa per 
recollir diners. Des de l’Associació s’ha escrit 
una guia on expliquen les claus de l’èxit per 
fer el un Kilòmetre Solidari propi.

Taula 23

Un nou model de RSC: compromís + 
retorn
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Albert Vidal Solà i Dolors Cuevas Abellan 
(@dolorscuevas), Fundació el Maresme  
(@FundacioMaresme) (Federació Catalana de 
Paràlisi Cerebral i etiologies similars)

Treballar per a persones amb discapacitat 
no pressuposa ser una empresa socialment 
responsable si això no es tradueix en un 
bon govern i en una bona relació amb 
el personal, famílies i clients. Cal també 
ser respectuós amb el medi i participar 
de la transformació social retornant a la 
comunitat allò que ens aporta. Crear un 
equip intern que vetlli per implantar aquest 
model comporta il·lusió, participació i 
presa de decisions per part de treballadors 
que no formen part d'equips de direcció.

Taula 24

Correm Junts: Milla solidària de Sarrià 2015
Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Xavier Bretones (@xavitones) i Ignasi Prats 
(@ignasiprats), Invenies (@inveniesconsult) i 
Fundació Aspasim (@fundacioaspasim) (DINCAT)

Cursa d’una milla de distància (1.609,34 m) 
oberta a tothom, amb atenció especial a les 
persones amb algun tipus de discapacitat 
psíquica. L'edició d'aquest any ha estat un 
èxit a nivell de participació d'atletes i de 
voluntaris, implicació d'entitats de l'entorn 
i estratègies de captació de fons.

Innovació en la intervenció social i en 
l'impacte dels projectes de les entitats  
del Tercer Sector Social
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Visites a entitats, serveis i projectes innovadors

En tots els casos cal inscripció prèvia a la 
ruta o rutes que es desitgi realitzar. Estaran 
obertes fins que s’exhaureixin les places 
previstes. Per als desplaçaments als llocs 

a visitar, s’indicaran els detalls un cop feta 
la inscripció en funció de la ruta i del punt 
d’origen de cada participant. 

Alt Pirineu 
i Aran

Camp de
Tarragona: ruta 11

Terres de
l’Ebre: 
ruta 10

Girona:
rutes 1 i 8

Lleida: ruta 9

Catalunya
Central:

ruta 2

Barcelona:

rutes 3, 4, 5, 
6, 7, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18

Girona:

rutes 1 i 8

Lleida:

ruta 9

Catalunya
Central:

ruta 2

Camp de
Tarragona:

ruta 11
Terres de

l’Ebre:

ruta 10

Dimecres 15 de juny
16:00h a 19:00h
Rutes 1-7

Divendres 17 de juny
9:30h a 15:00h
Rutes 8-18

41 visites a entitats, serveis i projectes 
innovadors
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Dimecres 15 de juny 16:00h a 19:00h

GIRONA

Ruta 1 Sarrià de Ter (Gironès)  
i Riudarenes (La Selva)

Capacitat màxima del grup: 20 persones 

El Coro (Sarrià de Ter)

Àmbit: Aturats, Pobresa i exclusió social

3 Economia Solidària Empresa d'inserció SLU, 
Fundació Drissa, Fundació Mas Xirgu 

El Coro és un cafè-teatre, casal d'avis, centre 
cívic que proporciona oportunitats formati-
ves i laborals a les persones amb més dificul-
tats de trobar feina. Iniciativa compartida 
entre diferents entitats que suma experièn-
cies, il·lusió i esperit de superació al servei 
de les persones.

Can Moragues i EI Ecoelaborats La Selva 
(Riudarenes)

Àmbit: Persones amb discapacitat, Pobresa 
i exclusió social

3 Fundació Astres/Fed. Voraviu i Fundació Emys 
(FCD) 

Fundació Astres i Fundació Emys col·laboren 
en l’impuls de línies d’economia verda 
afavorint la inclusió social en el marc de la 
finca de Can Moragues, un espai destinat al 
desenvolupament sostenible tan ambiental 
com social. El projecte que es mostrarà és 
“Melmelades i Conserves Ecològiques Can 
Moragues”.

CATALUNYA CENTRAL 

Ruta 2 Sant Salvador de Guardiola 
(Bages) i  La Pobla de Claramunt 
(Anoia)

Capacitat màxima del grup: 15 persones 

URPINA. Projecte agroalimentari 
d'atenció a persones amb discapacitat 
(Sant Salvador de Guardiola)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Fundació AMPANS (@ampans) (DINCAT)

La visita es desenvoluparà dins la Finca rural 
Urpina. Es visitarà la llar residència per a 
persones amb discapacitat intel·lectual 
URPINA i les activitats d’inserció laboral: 
explotació caprina, formatgeria i vinya. 
La visita finalitzarà amb un tast de vins i 
formatges de l’elaboració pròpia.

Plataforma Humanitària (La Pobla de 
Claramunt)

Àmbit: Pobresa i exclusió social

3  Creu Roja Catalunya(@CreuRojaCAT)

La visita es divideix en: una presentació de 
l’entitat; visita al magatzem on es gestiona 
el material procedent de les donacions i 
finalitzem amb la visita al magatzem de Co-
operació Internacional on s’explica la forma 
de treballar a nivell internacional.
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BARCELONA

Ruta 3 Districte de Sants-Montjuïc 
(Barcelona) i L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)

Capacitat màxima del grup: 8 persones 

Equipament Integral Zona Franca 
(Districte de Sants-Montjuïc)

Àmbit: Pobresa i exclusió social

3  Suara Cooperativa (@suaracoop) (ECAS)

Recurs de l’Ajuntament de Barcelona que 
aposta per l’atenció centrada en la persona. 
Es basa en un sistema de valors que inclou 
tant als professionals, com a les persones 
ateses i a la relació amb l’entorn més proper. 
Es promou l’educació i l'atenció emocional 
per aconseguir millorar l’autoestima i la 
qualitat de vida de les persones ateses.

Centre d'Estada Limitada Els Alps 
(L'Hospitalet de Llobregat)

Àmbit: Pobresa i exclusió social

3  Suara Cooperativa (@suaracoop) (ECAS)

Recurs de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat que aposta per una intervenció 
amb persones sense llar basada en el model 
d'atenció centrada en la persona. Permet 
atendre diferents perfils de persones en 
un mateix recurs. Facilita una resposta 
adequada a les diferents necessitats de cada 
moment, desestigmatitza a les persones 
sense llar i aprofita recursos de l'entorn.

Ruta 4 Districte d’Horta-Guinardó 
(Barcelona)

Capacitat màxima del grup: 15 persones 

Serveis Rehabilitació Comunitària 
(Districte d’Horta-Guinardó)

Àmbit: Salut Mental

3   Fundació Els Tres Turons (@Fundacio3Turons) 
(Fòrum Salut Mental)

Projecte d’Aprenentatge Servei basat en 
la recuperació d’un espai natural per part 
d’usuaris dels Serveis de Rehabilitació de 
la Fundació. Mostra d’activitats forestals 
adreçada a escoles amb l’objectiu d’apoderar 
els usuaris com a experts, i de realitzar una 
tasca educativa i preventiva amb població 
escolar sobre l'estigma vinculat a les malal-
ties mentals.

ESCLATEC. Centre Especial de Treball 
(Districte d’Horta-Guinardó)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3  Associació Esclat  (FEPCCAT)

Centre Especial de Treball on s’hi fabriquen 
i munten aparells amb tecnologia desenvo-
lupada al propi centre. Visita al taller de fa-
bricació de rodes, al departament de I+D+I. 
Presentarem la cadira Estel, el SCB i el carret 
de compres a motor, productes desenvo-
lupats per nosaltres. Explicaciódel taller 
d'estampació tèxtil i la zona de muntatges 
mecànics i electrònics.

Dimecres 15 de juny 16:00h a 19:00h

Visites a entitats, serveis i projectes innovadors
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Ruta 5 Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat)

Capacitat màxima del grup: 15 persones 

Un CET inclusiu i sostenible: ILUNION 
Bugaderia (Sant Boi de Llobregat)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3  ONCE Catalunya  

La Bugaderia Industrial d'ILUNION a Sant Boi 
és un dels Centres Especials de treball que, 
amb la tecnologia més moderna i sostenible 
dóna feina a més d'un centenar de persones 
amb discapacitats diferents, es tindrà la 
possibilitat de viure la compatibilitat i les ca-
pacitats de les persones amb discapacitat i el 
treball amb un entorn tecnològic i sostenible.

Casal infantil i juvenil de Marianao (Sant 
Boi de Llobregat)

Àmbit: Joves i exclusió social

3  Fundació Marianao (@Fmarianao) (FEDAIA)

La Fundació Marianao desplega projectes 
que promouen el desenvolupament comu-
nitari a Sant Boi. Els reptes actuals són la 
formació i la inserció laboral, la igualtat 
d’oportunitats; el lleure educatiu i altres 
experiències que tenen en comú la inclusió, 
la promoció de la cohesió social i la convi-
vència al territori.

Ruta 6 Districte de Gràcia (Barcelona)

Capacitat màxima del grup: 12 persones 

3  Itinerari per 3 serveis d’ATRA (Federació de Llars 
de Salut Mental) 

Circuit de Serveis Comunitaris de Salut 
Mental (Districte de Gràcia)

Àmbit: Salut mental

Visita a tres serveis complementaris que 
donen resposta diferents necessitats i mo-
ments de les persones amb malaltia mental: 
servei prelaboral, Club social i Llar residèn-
cia Verntallat. 

Ruta 7 Districtes de Sants-Montjuïc, 
Ciutat Vella i Eixample (Barcelona)

Capacitat màxima del grup: 15 persones 

CAS Sants (Districte de Sants-Montjuïc)

Àmbit: Drogodependències

3  ABD (@abd_ong) (FCD)

Els CAS són centres de tractament ambula-
tori per a les persones que pateixen proble-
mes per l'ús, l'abús o la dependència a totes 
les drogues, a excepció del tabac. El mètode 
d'intervenció cobreix factors biològics, 
psicològics i socials, però també comunita-
ris i educacionals, per tal de millorar la seva 
qualitat de vida i facilitar la seva integració 
social i laboral.

CAS Baluard (Districte de Ciutat Vella)

Àmbit: Drogodependències

3  ABD (@abd_ong) (FCD)

Els Serveis de Baixa Exigència són una porta 
d'entrada a la xarxa de drogodependències 
per a una població que no té contacte amb 
la xarxa social ni sanitària. Posem a dispo-
sició serveis orientats a millorar la qualitat 
de vida, reduir riscos i danys associats al 
consum de drogues, promoure hàbits de 
salut i higiene i fomentar l'ús respectuós 
dels espais públics, així com el respecte a un 
mateix.

Pis de reinserció laboral (Districte de 
l’Eixample)

Àmbit: Drogodependents

3  Associació Social Forma 21 (FCD)

Visita d'un pis d'inserció i explicació del 
programa que s’hi porta a terme. En la 
visita al pis d'inserció es podrà veure el que 
passa en el dia a dia i com es viu. Es tindrà 
una explicació per part dels professionals i 
directament d'un usuari.
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GIRONA

Ruta 8 Porqueres (Pla de l’Estany) i 
Viladrau (Osona)

Capacitat màxima del grup: 15 persones 

Comunitat Terapèutica Can Prat 
(Porqueres)

Àmbit: Drogodependències

3  Atart (Coordinadora de Comunitats 
Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a 
Drogodependent)

Es mostrarà una Comunitat Terapèutica (CT) 
de nova generació per a drogodependents 
dissenyada per a persones que poden be-
neficiar-se d'un abordatge residencial però 
que, per les seves característiques vitals no 
necessiten estar molt temps allunyades de 
l'entorn. S'explicarà la metodologia de CT, 
les tècniques que s'utilitzen, com és el dia a 
dia, i diversos aprenentatges.

Comunitat Terapèutica Riera Major 
(Viladrau)

Àmbit: Drogodependències

3  Fundació Salut i Comunitat (@fundsalcom) 
(Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i 
Pisos de Reinserció per a Drogodependents)

Es mostrarà una CT de nova generació per a 
drogodependents dissenyada per a persones 
que, per les seves característiques vitals 
requereixen una estada curta i intensiva. 
Es visitaran les instal·lacions, s'explicarà la 
metodologia de CT i les tècniques utilitza-
des i es mostrarà el dia i dia i les activitats 
que es fan, així com els aprenentatges que 
les persones n'obtenen.

LLEIDA

Ruta 9 Almacelles i Lleida (Segrià)

Capacitat màxima del grup: 10 persones 

El valor afegit el donen les persones 
(Almacelles)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3  CET El Pla – Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

Visitarem l'àrea que ens distingeix: l'enva-
sament de productes alimentaris. Veurem 
dues activitats: la fabricació d'amanides de 
IV Gamma i l'envasat de complements per 
amanides. Els treballadors demostren cada 
dia la seva capacitat d'aprenentatge, la res-
ponsabilitat en la seva feina i la implicació 
amb el projecte comú de l'empresa, amb el 
suport de l'equip USAP.

Servei Sirius AREMI, centre per a 
l'autonomia personal (Lleida)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3   AREMI (FEPCCAT)

AREMI celebra el seu 40è aniversari i vol 
mostrar les característiques dels seus ser-
veis: centre d'educació especial, residència 
i centre ocupacional, a més a més del servei 
sirius-aremi (centre per a l'autonomia 
personal).

Projecte Desperta't (Lleida)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3  Down Lleida (@DownLleida) (FCVS)

Visita al pis de formació de l’entitat on 
joves amb capacitats diverses es preparen 
per a transitar als pisos compartits tot re-
alitzant tallers sobre tasques domèstiques, 
relacions personals, resolució de conflictes, 
organització d’horaris, etc. Es mostrarà 
també un dels pisos compartits on convi-
uen persones amb síndrome de Down amb 
joves estudiants.

Divendres 17 de juny 9:30h a 15:00h

Visites a entitats, serveis i projectes innovadors
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TERRES DE L'EBRE

Ruta 10 Deltebre i Amposta (Baix Ebre)

Capacitat màxima del grup: 10 persones 

Projecte cooperatiu “Fixant arrels” 
(Deltebre)

Àmbit: Persones amb discapacitat, salut 
mental

3 Fundació Astres (Fed. Voraviu) i Fundació Gentis 
(ECAS)

La visita es realitzarà al Centre Integral La 
Ribera, espai que la Residència La Duna i 
Fundació Gentis comparteixen. Es podran 
visitar les aules, la Residència La Duna i en 
especial l'hort que comparteixen que és l'es-
pai principal on s'ha executat el projecte.

APASA

Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Apasa. Associació de Famílies de Persones amb 
Discapacitat Intel.lectual i del Desenvolupament 
de la Comarca del Montsià (DINCAT)

Compta amb diferents serveis com ara llar, 
residència i centre d'atenció especialitzada. 
es presentarà el concepte Snoezelen i las eva 
implementació en le dia a dia de les persones 
ateses en les diferents serveis.

CAMP DE TARRAGONA

Ruta 11 Reus (Baix Camp)

Capacitat màxima del grup: 15 persones 

Fundació Pere Mata, molt més que una 
xarxa de serveis socials (Reus)

Àmbit: Salut mental

3  Fundació Pere Mata (DINCAT)

Xarxa social per a persones amb malaltia men-
tal severa on les paraules viabilitat, qualitat i 
compromís de servei es sincronitzen amb les 
paraules responsabilitat social, complemen-
tarietat amb la xarxa sanitària i rehabilitació 
a través de totes les accepcions del treball. 
Coneixerem un Banc d'Ajudes Tècniques, una 
"Altra Mirada" per saber com veien i com veuen 
ara els nens de tercer d'ESO una persona amb 
malaltia mental i un CET ben especial.

Centre Ocupacional Canal (Reus)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Taller Baix Camp (DINCAT)

Nou Centre Ocupacional, un projecte que té 
per objectiu millorar l'atenció de les persones 
amb DID que atenem. Situat al centre de Reus 
disposem d'un espai d'uns 500m2 per 24 per-
sones amb grans necessitats de suport. Volem 
oferir un servei molt més personalitzat i fa-
miliar, en un entorn que ens permet fer noves 
activitats molt més inclusives i ciutadanes.

Gestió Alimentària (Reus)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Taller Baix Camp (DINCAT)

El Projecte de Gestió Alimentària, que compta 
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, 
Càritas i el Banc dels Aliments, permet la 
recuperació d'aliments frescos (fruita, verdura, 
carn...) que els supermercats llençaven o es 
malmetien, per aprofitar-los al repartir-los a 
famílies sense recursos mitjançant les entitats 
socials. Es recuperen més de 200 tones anuals.
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BARCELONA

Ruta 12 Sabadell (Vallès Occidental)

Capacitat màxima del grup: 15 persones 

Pandora: participació i inclusió social 
(Sabadell)

Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Fundació IDeA (@FundacioIDeA) (FEDAIA) 

Visita als espais del Centre Cívic Vell on es 
desenvolupen accions destinades a famílies 
en situació de vulnerabilitat social: orienta-
ció i suport, acompanyament socioeduca-
tiu, promoció de la salut relacional, capaci-
tació i recolzament psicològic, participació 
i igualtat d’oportunitats en la interrelació 
entre famílies autòctones o nouvingudes.

MAPA: Mòdul d'Atenció Psicoeducativa 
per adolescents (Sabadell)

Àmbit: Joves, Salut mental

3 Fundació Main (@fundaciomain) (FEDAIA)

Servei que combina la intervenció social, 
educativa i psicològica en l’entorn de l’es-
colaritat compartida. Desenvolupa la seva 
tasca mitjançant l’atenció i l’acompanya-
ment dels joves en situació de vulnerabilitat 
i amb trastorn en salut mental a través 
d’espais d’aprenentatge competencial, tera-
pèutic i de creació manual i tecnològica.

Residència de Joves Itiner (Sabadell)

Àmbit: Joves

3 Fundació Eveho ( FEPA)

Recurs residencial per a joves extutelats, 
de 18 a 21 anys, que disposa d'un total de 13 
places distribuïdes en 4 pisos que busquen 
assemblar-se a un pis de lloguer. El fun-
cionament és similar al d'una comunitat 
de veïns, només que amb una bugaderia 
compartida per a tots els pisos i el despatx 
d'educadors a la planta baixa.

Ruta 13 Districte de Ciutat Vella 
(Barcelona)

Capacitat màxima del grup: 20 persones 

Teràpia en ambient natural per a salut 
mental (Districte de Ciutat Vella)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3 AREP (Fòrum Salut Mental),  Asociación Lur, i 
Parc Zoològic de Barcelona

S’explicarà i viurà la teràpia en ambient 
natural per a salut mental. L'estructurarà de 
visita serà: una presentació dels profes-
sionals i els usuaris de la teràpia, visita a 
les instal·lacions dels animals que han parti-
cipat en el projecte, conclusions i resultats 
de la intervenció i experiència personal d'un 
usuari

Centre Barceloneta de Càritas Diocesana 
Barcelona (Districte de Ciutat Vella)

Àmbit: Aturats, Joves

3 Càritas Diocesana de Barcelona (@caritasbcn) 
(Càritas Catalunya)

En aquest Centre de Càritas comparteixen 
l'espai diferents projectes: centre obert 
Glamparetes, dedicat al treball preventiu i 
de suport socioeducatiu; classes de llengua 
i taller d'habilitats socials i personals, i el 
Servei d'Acompanyament a l'Ocupació.

Divendres 17 de juny 9:30h a 15:00h

Visites a entitats, serveis i projectes innovadors
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Ruta 14 Districtes de Sant Martí i 
Gràcia (Barcelona)

Capacitat màxima del grup: 15 persones 

Tastet d'experiències d'atenció social a 
presons (Districte de Sant Martí)

Àmbit: Reclusos

3 Entitats de la Taula de Participació Social, de la 
DG. de Serveis Penitenciaris

Entrarem a la Presó de dones de Barcelona, i en 
una sala de reunions, professionals i voluntaris 
de les entitats socials catalanes que col·laboren 
en l'àmbit de l'execució penal a Catalunya 
presentaran les seves experiències d'atenció a 
persones en situació de privació de llibertat.

Tallers Art Integrat; per la inserció 
laboral (Districte de Gràcia)

Àmbit: Joves, Nouvinguts

3 Fundació Ciutat i Valors- Art Integrat EI –FEPA 
(FEPA)

Programa d’inclusió social i laboral mitjan-
çant el treball artesà i la cultura catalana. 
Un mestre tallerista forma un grup de 4-6 
joves en competències tècniques del treball 
artesà per desprès, procedir a l’exposició 
dels productes. Es visitarà la zona taller on 
es forma als joves i la zona d'exposició, on 
els productes estan exposats al públic.

Ruta 15 Districte de Sants-Montjuïc 
(Barcelona) i Esplugues de Llobregat 
(Baix Llobregat)

Capacitat màxima del grup: 15 persones 

DID i envelliment: cap a un Servei de 
Benestar (Esplugues de Llobregat)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Fundació Finestrelles  ( DINCAT)

El servei de Benestar és la resposta que disse-
nyada per acompanyar les persones amb DID 
en etapa d’envelliment. En la visita es mos-
traran adaptacions que s’han dut a terme a 
nivell: organitzacional, dels entorns i els es-
pais físics, així com també, es dedicarà una 

especial atenció a l’adequació del programa 
d’activitats a la nova realitat emergent.

Tallers d'artesania Ocupacional dins la 
Comunitat (Districte de Sants-Montjuïc)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3 ASPASIM (@fundacioaspasim) (DINCAT)

Visita als dos tallers d'artesania terapèutica 
situats en les instal·lacions del Poble Espanyol. 
Aquests tallers ofereixen als usuaris la possibi-
litat de realitzar una activitat ocupacional en 
un entorn inclusiu i normalitzat, mostrant a la 
societat, en un context completament obert i 
integrador el caràcter i dimensió de les capaci-
tats i limitacions dels nostres usuaris.

Ruta 16 Sitges i Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)

Capacitat màxima del grup: 20 persones 

Projectes de l'Institut de Robòtica per la 
Dependència (Sitges)

Àmbit: Persones amb discapacitat

3 Institut de Robòtica per la Dependència  
(@irdorg) (DINCAT)

Doble visita que permetrà conèixer els projec-
tes de present i futur de l’Institut de Robòtica 
i les instal·lacions de la Fundació Ave Maria. 
Veurem el servei de Bugaderia Inclusiva, el 
programari d'estimulació cognitiva Armoni i 
la teràpia amb robots com el Nao.

L'Economat de Vng - Molt més que 
aliments! (Vilanova i la Geltrú)

Àmbit: Aturats, Pobresa i exclusió social

3 Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú 
(Càritas Catalunya)

Càritas Vilanova amb la complicitat de 
l'Ajuntament ofereix a l'Economat un servei 
que acull i atén amb dignitat a persones en 
situacions desafavorides i assegura una cis-
tella de 28 productes a triar segons cultura, 
gustos o necessitats. Comptem amb 30 em-
preses/entitats i 120 voluntaris de Càritas 
que aporten qualitat en l'atenció. 
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Ruta 17 Terrassa i Sabadell (Vallès 
Occidental)

Capacitatmàxima del grup: 15 persones 

Centre de Dia Alba (Terrassa)

Àmbit: Drogodependents

3 Associació Alba (@aalbaterrassa) (FCD) 

Centre d'atenció diürna per drogodepen-
dents que realitza programes de prevenció a 
joves i adolescents, reducció de danys, d'alta 
exigència i d’inserció sociolaboral. Mit-
jançant les xerrades, tallers i dinàmiques 
intentem que l'usuari prengui consciència 
de la seva malaltia i treballi des d'una vesant 
bio-psico-social.

Unitat de crisi Alba (Terrassa)

Drogodependents

3 Associació Alba (@aalbaterrassa) (FCD)

Centre d'ingrés de curta estada, 7 dies, amb 
l'objectiu de frenar el consum abusiu incon-
trolat de substàncies. Els usuaris acudeixen 
als nostres serveis en un estadi pre-contem-
platiu i al centre, mitjançant les xerrades, 
tallers i dinàmiques intentem que l'usuari 
prengui consciència de la seva malaltia i tre-
balli des d'una vesant bio-psico-social.

Êthos, Centre de Dia (Sabadell)

Àmbit: Drogodependents, Joves

3 Associació Êthos, (@associacioethos) (FCD)

Possibilitat de conèixer la seva experiència 
durant els seus 10 anys de vida amb progra-
mes de tractament per adults i educatius 
per a joves que es treballen en un Centre 
d'Atenció diürna abordant addiccions en 
general (drogodependències en particular) i 
conductes problemàtiques.

Ruta 18 Districte de Sants-Montjuïc 
(Barcelona)

Capacitat màxima del grup: 10 persones 

Pisos maternoinfantils Preinfant 
(Districte de Sants-Montjuïc)

Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 ABD  (FEDAIA)  

Servei que garanteix un allotjament tem-
poral a dones embarassades i amb fills/es 
menors de tres anys que es troben en una 
situació d’especial vulnerabilitat o en risc 
d’exclusió social.

Edifici Sant Eloi (Districte de Sants-
Montjuïc)

Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Fundació  Hàbitat3 (@habitat_3)

L'edifici de Sant Eloi està gestionat per 
Hàbitat3 i compta amb 32 habitatges en els 
quals hi viuen 44 persones amb problemàti-
ques socials. Les persones que hi viuen són 
totes usuàries d’entitats socials i són aques-
tes entitats les què els hi fan el seguiment 
pertinent.

Banc dels Aliments (Districte de Sants-
Montjuïc)

Àmbit: Pobresa i exclusió social

3 Fundació Banc dels Aliments

Magatzem i centre logístic des d’on es 
distribueixen aliments a entitats socials, 
que a la vegada els fan arribar a persones o 
col·lectius en situació de pobresa o exclusió 
social.

Divendres 17 de juny 9:30h a 15:00h

Visites a entitats, serveis i projectes innovadors
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+ equitat

+ solidaritat

+ sostenibilitat

Dijous 16 de juny

17:45h

Presentació dels resultats del 
Baròmetre 2016 del Tercer 
Sector Social

18:00h

Lectura del manifest final  
del V Congrés

Sorteig m4social

Parlament de cloenda

3 Sr. Oriol Illa, (@oriolilla) president de la  
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya

Fi de l'acte

Acte de Cloenda 
Auditori CCCB 

17:45h a 18:45h
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Informació pràctica

Inscripcions
Per formalitzar la inscripció només és 
necessari omplir el formulari d’inscripció 
que trobareu a la pàgina web del Congrés 
www.congrestercersector.cat

Les inscripcions no seran efectives fins 
al moment del pagament i es podran 
realitzar fins al mateix dia del Congrés. Les 
realitzades abans del 25 de maig de 2016 
tindran un descompte de fins al 30%.

Tots els preus són amb IVA inclòs. Les 
entitats membres de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya també poden 
beneficiar-se de descomptes per a grups, 
comprant entrades de tarifa completa. 

Activitats de lliure accés:
Seran de lliure accés la Mostra de federacions 
d'entitats de la Taula del tercer Sector 
(dimarts 14 de juny, al TNC, a les 17:00) i l'Acte 
de Cloenda del V Congrés (dijous 16 de juny, a 
les 17:45 a l'Auditori del CCCB).

Acte Inaugural:
A causa de les limitacions d'aforament del 
TNC, les sol.licituds d'assitència estaran 
subjectes a la confirmació per part de 
l'organtizació. 

Aforament:
Tots els espais i activitats que s'ofereixen 
al V Congrés estan subjectes a l'aforament 

de cadascuna de les sales. Per aquest motiu 
s'aconsella puntualitat.

Identificació
Tots els congressistes hauran d’anar 
adequadament identificats amb unes 
polseres que els donaran accés a cadascun 
dels espais i que podran recollir als Punts 
d’acreditació (dimarts 14 de juny al TNC, 
entre les 17:00-20:00; i dimecres 15 i dijous 16 
de juny, al Vestíbul del Teatre del CCCB).

• Polsera lila: dóna accés complet a tots els 
espais i activitats del Congrés

• Polsera verda: dóna accés als Debats i als 
Col·loquis

• Polsera blau: dóna accés a l’Àgora 
d’experiències

Per a l’accés a l’acte inaugural al TNC 
s’entregarà una entrada especial, allà 
mateix en el moment de l’acreditació.

Preus

INSCRIPCIONS avançades V Congrés fins al 25 de maig 

Continguts: Col·loquis i Debats Àgora Visites Accés complet

Súper Reduïda (voluntaris acreditats, 
jubilats, aturats, estudiants)

15,00 € 10,00 € 10,00 € 35,00 €

Reduïdes per entitats Taula 20,00 € 15,00 € 15,00 € 50,00 €

Reduïdes per altres institucions 25,00 € 20,00 € 20,00 € 65,00 €

Normals 35,00 € 30,00 € 30,00 € 95,00 €

INSCRIPCIONS V Congrés a partir del 25 de maig

Continguts: Col·loquis i Debats Àgora Visites Accés complet

Súper Reduïda (voluntaris acreditats, 
jubilats, aturats, estudiants)

20,00 € 15,00 € 15,00 € 50,00 €

Reduïdes per entitats Taula 30,00 € 20,00 € 20,00 € 70,00 €

Reduïdes per altres institucions 40,00 € 30,00 € 30,00 € 100,00 €

Normals 45,00 € 35,00 € 35,00 € 115,00 €
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Idioma
L’idioma dels ponents serà el que s’ha acordat 
prèviament amb cadascun d’ells i que s’indica 
en el programa amb un punt de color: blau = 
català ;  verd = castellà ; vermell = anglès.

Hi haurà traducció simultània al català dels 
ponents que intervindran en anglès. En els de-
bats on aquests intervinguin, també hi haurà 
traducció simultània a l’anglès dels altres 
ponents que utilitzaran el català o castellà.

No s’oferirà traducció simultània del català 
al castellà, o a l’inrevés.

Necessitats especials
En l’acte inaugural s’oferirà interpretació de 
llenguatge de signes i també subtitulació en 
directe. Els congressistes que ho necessitin 
per participar en altres espais del Congrés 
ho hauran d'especificar en el moment de fer 
la inscripció. 

Servei mèdic
Hi haurà un servei mèdic permanent de la 
Creu Roja durant tot el Congrés. Durant la 
inauguració estarà situat a l’exterior del 
TNC, i durant el dies 15 i 16 de juny estarà 
situat al Foyer de la Sala Teatre del CCCB.

Documentació
Per criteris de sostenibilitat, l’organització del 
Congrés no facilitarà cap documentació en 
format paper en relació a les ponències. Totes 
les presentacions de les intervencions dels po-
nents es podran consultar al web del Congrés. 

Wi-fi
L'organització del Congrés oferirà cobertura 
Wi-fi als diversos recintes i espais:

• TNC: el nom de la xarxa és TNC_FreeWifi. 
Caldrà registrar-se prèviament. Després 
de donar-se d’alta, si no s’utilitza la xarxa 
durant 30 minuts es desconnectarà 

• CCCB: El nom de la xarxa i de la contrase-
nya és tercersector

• Auditori Blanquerna: El nom de la xarxa 
és EDUROAM. La contrasenya es proporci-
onarà el mateix dia del Congrés.

App 
Com a novetat d’aquest Congrés, els partici-
pants es podran descarregar gratuïtament 
l’App del V Congrés en els seus dispositius 
mòbils i tauletes d’IOS i Android. L’App per-
met consultar el programa i la informació 
pràctica del V Congrés i conèixer el projecte 
‘m4Social’ impulsat per la Taula del Tercer 
Sector.

Xarxes socials
Es podrà seguir el Congrés a través del Face-
book de la Taula del Tercer Sector i també a 
través de l'usuari de Twitter @taula3sector 
i l'etiqueta #CreixerSocialment. L'organit-
zació anima als congressistes a fer servir 
les xarxes socials per facilitar al màxim la 
relació entre els participants i la difusió dels 
continguts. Els noms d’usuaris de twitter 
dels ponents estan indicats en el programa.

Connexió elèctrica
El CCCB oferirà espais amb endolls per als 
congressistes que necessitin carregar qual-
sevol aparell electrònic.

Accés periodistes 
Tots els periodistes hauran d'estar acredi-
tats i mostrar visiblement la seva acre-
ditació. Per acreditar-se cal sol·licitar-ho 
prèviament a comunicacio@tercersector.cat 
i recollir posteriorment la identificació als 
Punts d’acreditació.

Certificat d’assistència
Els congressistes que ho desitgin poden 
demanar un certificat d’assistència un cop 
acabat el Congrés, enviant un correu a 
taula@tercersector.cat

Proveïdors socials
Per a tots els serveis i materials contractats 
i/o produïts per al Congrés s’han tingut 
en compte criteris de sostenibilitat i de 
responsabilitat social, i s’han prioritzat els 
proveïdors del Tercer Sector Social.
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Restaurants recomanats a prop del CCCB

L’Antic Forn  
(cuina tradicional catalana)
Carrer del Pintor Fortuny, 28

Flor de maig 
(cuina índia i pakistanesa)
Carrer del Pintor Fortuny, 29

L’Hortet 
(vegetarià)
Carrer del Pintor Fortuny, 32

Vegetalia Raval 
(vegetarià)
Plaça Emili Vendrell, 1

L’Oliva 
Carrer de Jovellanos, 2

C3Bar 
(cuina orgànica)
Carrer Montalegre, 5 (restaurant del CCCB)

Mama Café  
(cuina de temporada)
Carrer del Doctor Dou, 10

En Ville
(cuina francesa i catalana)
Carrer del Doctor Dou, 14

7Sins 
(cuina internacional)
Carrer Muntaner, 7

La Lluna 
(cuina mediterrània)
Carrer Santa Anna, 20

El Trillo 
Carrer del Àngels, 3

Carmelitas 
(tapes i plats catalans)
Carrer del Doctor Dou, 1

Com arribar-hi

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (TNC)
Plaça de les Arts, 1 Barcelona

Autobús 
   Línies H12, V21, 6, 7, 62, 92, B21 i B25
   Nocturns N0, N3, N7 i N11

Metro  
   Línia 1 (Glòries i Marina)
   Línia 2 (Monumental)

Tramvia 
   Línia T4 (L'Auditori /Teatre Nacional)
   Línia T5 (Glòries)

Bicing 
   Meridiana/Padilla
   Padilla/Ribes

Aparcament B:SM  
Carrer de Padilla, cantonada amb el carrer de 
Ribes.
Aparcament reservat per a persones amb mobili-
tat reduïda
Els vehicles que transporten persones amb 
mobilitat reduïda tenen reservades places a 
l’aparcament del carrer Padilla.

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE 
BARCELONA (CCCB)
Montalegre, 5   Barcelona

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 
BLANQUERNA - URL
Valldonzella, 12   Barcelona

FGC  i Metro  
Totes les línies de metro, FGC i Rodalies que 
tenen parada a Universitat o Plaça Catalunya
L1, L2, L3, L6, L7, R1, R3, R4, R12, RG1, S1, S2, S5, 
SS5

Bus  
Totes les línies d’autobús que tenen parada a 
Universitat o Plaça Catalunya
7, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 37, 41, 42, 50, 54, 55, 58, 59, 
62, 63, 64, 66, 67, 68, 91, 120, 121, 141, H12, H16, L94, 
L95, V15, V17, Aerobús

Bicing 
Plaça dels Àngels, Plaça Vicenç Martorell

Aparcament 
Carrer dels Àngels, Plaça Castella, Plaça Cata-
lunya
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Agraïments

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya agraeix la col·laboració i l’esforç de 

totes les persones i les institucions que fan 

possible aquest V Congrés.

Comitè organitzador

• Membres de la Junta Directiva: Oriol Illa,  
Adolf Díaz, Felisa Pérez, Jordi Pascual  
i Joan Segarra

• Equip tècnic: Toni Codina, Anna Martínez, 
Irene Borràs, Rai Barba, Anna Albareda i 
Roger Civit

Equip tècnic

• Direcció general: Toni Codina

• Direcció tècnica: Anna Martínez

• Convocatòria de participació: Irene Borràs

• Comunicació: Rai Barba

• Relacions institucionals i protocol: Anna 

Albareda

• Patrocinadors: Roser Prenafeta

• TLC: Dani Lorente

• Administració: Soledad Rodríguez

• C ontinguts: Roger Civit, Ivan Cano  

i Jana Raga

• Suport administratiu: Xènia Carné

Equip col·laborador

A l’equip de voluntaris i voluntàries que han 

col.laborat en diverses tasques en els espais 

del Congrés, pertanyents a Fundació Joia/

Apunts, Cocarmi, Universitat de Barcelona i 

Universitat Ramon Llull.

Als responsables de comunicació de les 

federacions de la Taula que han col·laborat 

amb el gabinet de comunicació i en les 

tasques de protocol del Congrés.

Proveïdors socials

• Arts gràfiques: Fundació Joia/Apunts 

• Assegurances: Cooperativa Arç

• Servei Mèdic: Creu Roja

• Obsequis als ponents: Fundació Viver de 

Bell-lloc/La Tavella

• Llenguatge de signes: Federació FESOCA

• Subtitulació en directe: Federació ACAPPS

• Allotjaments: Fundació Pere Tarrés, 

Fundesplai, Salesians Martí Codolar

• Espectacles: Associació Vozes, Grup de 

dans Liant la Troca i Pallapupas

• Serveis de comunicació: Grup cooperatiu 

TEB/TEB-Vist

• App: Cooperativa Jamgo

Finançadors i patrocinadors

• Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya

• Diputació de Barcelona

• Ajuntament de Barcelona

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad

• Obra Social ‘La Caixa’

• Fundació ONCE

• Fundació Agbar

• Appco Group

• Fundació Abertis

• Caprabo

• Jamgo

• Renfe

• Stereo Rent
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La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització 
nascuda l’any 2003 que agrupa avui més de 3.000 entitats socials catalanes per 
mitjà de 35 federacions membres.

La seva finalitat és incidir en les polítiques socials de Catalunya, vertebrar i 
enfortir el propi Tercer Sector Social, i aconseguir el reconeixement de la seva 
acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques, i el 
conjunt de la societat catalana.

C/ Rocafort 242 bis, 2a - 08029 Barcelona
T. 933 105 707   www.tercersector.cat

Què és la Taula 

uneix-te per la infància

uneix-te per la infància
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congrestercersector.cat

Organitza: 

Amb el suport de:


