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1. UN REPTE COMPARTIT

+

= REPTE COMPARTIT

OBJECTIUS:

1.UN MODEL POLÍTIC I ECONÒMIC SOCIALMENT MÉS 
JUST
2.UN SISTEMA DE BENESTAR MÉS AVANÇAT
3.UN TERCER SECTOR SOCIAL MÉS RECONEGUT I 
INFLUENT
4.UNA COOPERACIÓ MÉS INTENSA I EFICAÇ AMB 
LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
5.UNES ENTITATS I UN SECTOR MÉS EFICIENTS I 
INNOVADORS
6.UNA INSTITUCIÓ CAPAÇ D’ASSUMIR ELS NOUS 
REPTES

SINÈRGIES 
COMPLEMENTÀRIES

Ildefons Cerdà 1867 
(Teoria General de la 
Urbanización)

Dues institucions fortament arrelades al territori amb una fort compromís i vocació de lideratge 
en la millora social

VALORS:

1.LIDERATGE
2.RIGOR
3.INDEPENDÈNCIA
4.INNOVACIÓ
5.VISIÓ INTERNACIONAL
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2. SITUACIÓ ACTUAL
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• El nostre model d’atenció residencial permet assolir resultats substancialment 
millorables en termes de:

-QUALITAT DE VIDA de les PERSONES ATESES
-EFICIÈNCIA en l’ÚS dels RECURSOS 
-MILORES en la PRESTACIÓ DELS SERVEIS
-PARTICIPACIÓ i COMPROMÍS CIUTADANS
-INNOVACIÓ SOCIAL

.. si s’impulsa un procés de transició cap a models d’atenció més comunitaris

• A Catalunya hi ha milers de persones en situació de vulnerabilitat soc ial que tenen 
places assignades i són usuàries de serveis residencials, sovint gestionats per entitats 
del Tercer Sector

• El Tercer Sector Social català ha estat pioner i ha promogut experiències exitoses 
(encara que puntuals i aïllades) d’atenció comunitària, però el canvi de model encara 
està molt lluny d’haver esdevingut una REALITAT GLOB AL I CONSOLIDADA 



3. CONTEXT EUROPEU
La transició d’un model d’atenció residencial a un model d’atenció més comunitari, és una de 
les prioritats de la nova estratègia  Europa 2014-2 020

FONS FEDER FONS SOCIAL EUROPEU (FSE)

GRUP D’EXPERTS EUROPEUS

Format per representants de les federacions europees de referència 
en els àmbits de la discapacitat, salut mental, gent gran, sense llar, 
pobresa, infància i joventut
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Ofereixen ajuts per a la construcció
d’infraestructures i la realització
d’inversions productives capaces de 
generar ocupació.
Per una altra banda, el programa per a 
la ocupació i la innovació social (EaSI) 
és un instrument creat per a promoure 
un alt nivell de qualitat i sostenibilitat en 
l’ocupació, tot garantint una protecció
social decent, combatent l’exclusió
social i la pobresa i millorant les 
condicions de treball.

Promou la inclusió activa, la lluita contra 
la discriminació i un accés assequible a 
serveis socials i sanitaris de qualitat.
El preàmbul de la regulació del FSE 
menciona explícitament que “el FSE ja 
de promoure la transició d’un model 
d’atenció residencial a un model 
d’acollida comunitària”



• El treball comunitari significa que tota la societat hi participa i se’n fa coresponsable.

• El  model  comunitari  integra  l’atenció laboral,  social,  sanitària,  educativa….  de
forma horitzontal

3 grans objectius del nou model:

1. POSAR LA PERSONA EN EL CENTRE
2. PASSAR DEL CONCEPTE DE “PLAÇA” A “SERVEI”
3. ENFORTIR I MILLORAR LES POLÍTIQUES PREVENTIVES

4. LA NOSTRA VISIÓ
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5. OBJECTIU
Dissenyar un model d’atenció comunitària i proposar un Pla d’Acció que asseguri la 
transició, de forma coherent i sostenible, cap al nou paradigma assistencial , garantint en tot 
moment el benestar de les persones ateses
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6. ABAST
Acompanyament a les Federacions i a l’equip directiu de la Taula del Tercer Sector Social en 
el  procés  de  definició,  validació,  finançament  i  difusió d’un  nou  model  d’assistència 
comunitària
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CANVIS 
NORMATIUS

CANVIS 
NORMATIUS

CANVIS 
NORMATIUS

CANVIS 
NORMATIUS



7. METODOLOGIA

FASE 1
FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 1
Redacció del document base que defineixi 
les   línies   estratègiques   del   nou   
model d’atenció comunitària.   
Construcció dels qüestionaris   i   eines   
de   treball   per   al contrast amb les 
Federacions.

FASE 2
Entrevistes    (15-20)    amb    les    
diferents Federacions  per tal  de contrastar  
i aterrar el nou model.

FASE 3
Síntesi   del   contingut   obtingut   en   les 
entrevistes i ajust del nou model d’atenció
comunitària

FASE 4
Pla d’Acció: presentació del nou model als 
diferents  agents  implicats:  entitats del 
sector, AAPP i societat, i recomanacions 
per poder-lo implementar

FASE 5
Ajuda    en    el    procés    de    recerca    
de finançament,  mitjançant  fons  
europeus  o d’altres fonts de finançament

FASE 5
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8. RESULTATS

RESULTAT 1: DEFINICIÓ DEL NOU MODEL    
D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA

RESULTAT 2: IDENTIFICACIÓ ACURADA DE
FINANÇAMENT PROVINENT DELS
FONS EUROPEUS

RESULTAT 3: IDENTIFICACIÓ ACURADA DE
FINANÇAMENT PROVINENT DEL
SECTOR EMPRESARIAL

RESULTAT 4: ELABORACIÓ D’UN PLA
D’ACCIÓ I D’UN DOCUMENT DE
RECOMANACIONS

RESULTAT 5: IDENTIFICACIÓ DELS CANVIS
NORMATIUS NECESSARIS
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9 PER QUÈ L’INSTITUT CERDÀ?
La  nostra  naturalesa  jurídica  de  fundació privada  independent  ens  permet  situar-nos  en  una  
zona d’intersecció i equidistància respecte als 3 principals agents soci als : les empreses, els 
governs i la ciutadania.

En una societat cada vegada més complexa, més dinàmica i més interdependent, és imprescindible que 
hi hagi “facilitadors”, és a dir: institucions que treballen per fer possible l’entesa i la cooperació entre 
els àmbits públic, privat i ciutadà . Avui, més que mai, els grans reptes col·lectius i els projectes 
estratègics requereixen la participació i el comprom ís de tots els agents .

Fa més de 30 anys que l’Institut promou activament el diàleg , la col·laboració i la complicitat entre les 
tres esferes. El nostre rol consisteix en construir ponts, facilitar el diàleg, promoure la col·laboració entre 
els principals actors i fomentar la governança.

Universitats
Centres de recerca Col·legis professionals Mitjans de comunicació

ONGs
...

Sector primari 
Indústria Serveis 
Patronals
Cambres de comerç

...

E M P R E S E S G O V E R N S

S O C I E T A T C I V I L

Ajuntaments 
Generalitat de Catalunya 

Administració Central 
Institucions europees

...
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DANIEL ORTIZ LLARGUÉS – DIRECTOR DEL ÁREA DE INNOVACIÓN SOCIAL
Barcelona,  1969.  Es  licenciado  en  Ciencias  Empresariales  y  MBA  por  ESADE,  y  licenciado  en  Filosofía  por  la  Universitat  de  Barcelona.  
Se incorpora  al  Instituto  en  2013.  Ha  desarrollado  su  trayectoria  profesional  en  los  sectores  público,  privado  y  no  lucrativo,  
desarrollando siempre una visión  colaborativa,  orientada a la innovación social y  la  gobernanza. Fue director  general del Institut  Català del 
Crèdit  Agrari (ICCA) del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. Ha trabajado como consultor en materia de 
Responsabilidad Social  Corporativa  (RSC)  para  “la  Caixa” y  otras  empresas.  Ha  sido  director  de  RSC  del  grupo  químico-farmacéutico  
ESTEVE.  Es  profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE, miembro de la Junta Directiva de Respon.cat y socio fundador 
de DIRSE.

ÁNGELA ARCE NEO– GERENTE ENERGÍA
Tarragona,  1975.  Ingeniera  de  Caminos,  Canales  y  Puertos por  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya  y  Executive  MBA  por  ESADE.  
Se incorpora  al  Instituto  en  2014.  Cuenta  con  una  amplia experiencia  en  la  gestión  de  proyectos  de  ingeniería,  especialmente  en  el  
ámbito energético.  Ha  participado  en  múltiples  proyectos  relacionados  con  las  tecnologías  fotovoltaica,  eólica,  termosolar,  de  
biomasa,  de cogeneración  de  purines  y  biodiesel,  entre  otros.  Anteriormente  ha sido  Jefa  de  Estudios  y  Proyectos  en  la  Unidad  de  
Negocio  de  Medio Ambiente y Energías Renovables del grupo COMSA EMTE.

LAURA PUÉRTOLAS DOMÈNECH – DIRECTORA DE PROYECTOS DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
Barcelona,  1983.  Es  licenciada  en  Ciencias  Ambientales  por  la  Universitat  de  Barcelona  con  especialidad  en  Gestión  y  Calidad  del  
agua,  y Master  of  Science  en  Ecología  Fundamental  y  Aplicada.  Se  incorpora  al  Institut  Cerdà en  2011.  Cuenta  con  experiencia  en  
gestión  de proyectos  relacionados  con  la  planificación,  el  análisis  ambiental  y  socioeconómico,  el  desarrollo  territorial  y  la  innovación.  
Ha  sido investigadora en el Departamento de Ecología de la Universitat de Barcelona y ha trabajado como Consultora freelance en el 
departamento de Planificación y Ordenación del Espacio Fluvial de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

10. EQUIP DE TREBALL

CARMEN HITA MARTÍNEZ – BACK-OFFICE
Barcelona,  1972. Diplomada en  Educació Social per la  Universitat  de Barcelona. S’incorpora  a l’Institut  Cerdà el 2011. Realitza  tasques de 
secretaria,  gestió interna  de  presentacions,  viatges,  documentació,  etc.  Puntualment  participa  en  el  desenvolupament  de  projectes.  
Ha treballat en diverses empreses i entitats del Tercer Sector.
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11. CALENDARI IPRESSUPOST
Les feines es desenvoluparan en 5 mesos i amb un import total de 69.250€ sense IVA

CSP CSP

FASE 1
NOU MODEL 

TEÒRIC

FASE 2
ENTREVISTES (15-20) AMB 
LES FEDERACIONS

FASE 4
PLA D’ACCIÓ

FASE 3
NOU MODEL 

VALIDAT

FASE 5  RECERCA FINANÇAMENT

CSP Lliurament final

El desenvolupament del model i 
la definició del Pla d’Acció
(FASES 1,
pressupost 
IVA

2, 3 i 4) té un 
de 51.250€
sense

La recerca de 
finançament 
europeu (FASE
5) té un
pressupost de
18.000€ aprox.
sense IVA

Kick-off
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12. FINANÇAMENT
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L’Institut Cerdà, amb el suport de la Taula del Tercer Sector, es compromet a 
buscar el finançament necessari per dur endavant el projecte, entre les seves 
institucions col.laboradores i les empreses amb les quals té més relació. 



Numància 185 08034 Barcelona   Tel 932802323  Fax 932801166 Diego de León, 30 28006 Madrid   Tel 915 639 572

www.icerda.or
g

@InstitutCerdà InstitutCerdà


