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Aquesta és la primera memòria d’activitat de la Fundació iSocial. Ens vam constituir
formalment el 12 de juliol del 2018 i, en els 4 mesos d’activitat que vam engegar a partir
del setembre i fins a final d’any, hem treballat per concretar accions i promoure projectes
innovadors en el sector dels serveis socials a Catalunya.
Aquest és l’eix de la nostra acció i de la missió que ens hem proposat :
Desenvolupar la innovació en el sector de l’acció social a Catalunya, a partir d’una visió
estratègica i prospectiva, de forma sistematitzada i orientada a resultats, a fi de contribuir
a que el sistema de benestar avanci i millori en el seu impacte transformador sobre la
societat.
Ho volem fer enfocant la nostra acció sobre els pilars de la co-creació, la participació i el
compromís, que han de donar a peu a:
Una estreta col·laboració amb persones, organitzacions, entitats i empreses d’àmbits
diversos: tecnològic, educatiu, de la salut, del disseny, de la comunicació... que ens permeti
obrir plantejaments i introduir noves visions.
La interacció entre el món del coneixement i el món de l’acció, sovint distant o inexistent al
nostre sector.
La participació activa i la implicació de tots els actors de l’acció social: usuaris,
professionals, decisors, reguladors i prestadors de serveis que configuren el sistema i que
estan estretament lligats a aquest.
Tot el que hem fet fins ara i el que farem en endavant, ha tingut i tindrà present aquest
plantejament que emmarquem en 3 línies de treball:
El Campus iSocial, espai per a compartir i disseminar coneixement entre professionals i
agents del sistema de serveis socials
El Lab iSocial, des del que impulsem i desenvolupem projectes innovadors d’abast
nacional i europeu, promovent l’accés a finançament provinent de diferents sectors
L’espai de Recerca iSocial per generar coneixement, identificar reptes, tendències,
solucions i oportunitats d’innovació en l’acció social.
Aquests primers 4 mesos de treball de l’any 2018 han estat enfocats a posar les bases per
poder dur a terme tot el que ens hem proposat. Hem activat la Fundació i els seus diferents
òrgans de govern i participació, hem aprovat el Document de Bases que recull plantejaments
i enfoc de l’acció, hem dut a terme una important activitat relacional i hem començat a
identificar i definir projectes i accions que ens han de permetre dur a terme el que ens hem
proposat.
Esperem que aquest camí endegat sigui útil per al nostre sistema de serveis socials i prou
atractiu i motivador perquè ens hi acompanyin el màxim possible d’agents que estan
compromesos en l’acció social al nostre país.
Montse Cervera, Presidenta
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1. Activació de l’organització
• Constitució de la fundació
El 12 de juliol de 2018 la Fundació iSocial es constituí a la ciutat de Barcelona, amb
l’assistència de les entitats i persones fundadores: Fundació AMPANS, representada pel seu
director general Toni Espinal; Associació ABD, representada per la seva directora, Àngels
Guiteras; Associació ATRA, representada per la seva presidenta, Mercè Cervantes; Fundació
JOIA, representada pel seu director, Enric Arqués; Fundació Família i Benestar Social,
representada pel seu president, Josep Maria Gasol; i SUPPORT-Fundació Tutelar Girona,
representada pel seu director, Josep Maria Solé; i Toni Codina, a títol individual.

En la mateixa acta fundacional s’acordà la composició del primer patronat, i es designà les
persones que, en nom de les sis entitats jurídiques fundadores, ostentarien els càrrecs
previstos, quedant el patronat composat de la manera següent:
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-

Presidència: Fundació AMPANS, representada per Montse Cervera
Vice-presidència: Associació ABD, representada per Pilar Rodríguez
Secretaria: SUPPORT-Fundació Tutelar Girona, representada per Josep Maria Solé
Vocalia: Fundació JOIA, representada per Enric Arqués
Vocalia: Fundació Família i Benestar Social, representada per Alfons M.Thió
Vocalia: Associació ATRA, representada per Joan-Artur Sales

• Reunions mensuals del Consell de Govern
Després de l’acta fundacional, el Consell de Govern o patronat s’ha reunit mensualment, per
anar prenent els acords necessaris per activar i impulsar la posada en funcionament i el
desplegament de l’activitat de la fundació.
Les reunions del Consell de Govern han tingut lloc inicialment de manera rotativa a les seus
de les sis entitats fundadores, i posteriorment a la nova seu de la fundació a la ciutat de
Barcelona.
De totes les reunions se n’ha estès i aprovat la corresponent acta.

• Constitució i treballs del Consell Social
El segon òrgan de governança de la fundació, el Consell Social, es constituí el dia 27 de
setembre de 2018 al Palau de les Heures de la ciutat de Barcelona. Els Estatuts de la fundació
assenyalen que el Consell Social és un òrgan consultiu de la fundació constituït per un mínim
de vuit i un màxim de trenta persones amb expertesa reconeguda en relació als temes i
àmbits d’actuació de la Fundació. La seva funció és assessorar al Patronat i a la Comissió
Executiva en la identificació i en el desenvolupament de respostes als reptes d’innovació que
té el sector de l’acció social a fi de contribuir a la seva millora i enfortiment.
El Consell Social està format per les persones següents:
-

Manuel Aguilar, sociòleg
Maria Àngels Cabasés, economista
Núria Carrera, treballadora social
Ricard Faura, tecno-antropòleg
Josep-Ramon Ferrer, enginyer
Marina Geli, metgessa
Assumpció Gonzàlez, infermera
Cristina Laborda, pedagoga
Jordi Marin, economista
Josep Maria Pascual, sociòleg

MEMÒRIA 2018

5

-

Ismael Peña López, politòleg
Josep Salvatella, economista
Toni Vilà, pedagog
Josep Maria Vilalta, geògraf

Després de la reunió constitutiva, en el transcurs dels mesos següents els membres del
Consell de Govern i el director han mantingut diverses reunions de treball amb els membres
del Consell Social per aprofundir i debatre sobre qüestions concretes vinculades al seu àmbit
de coneixement.
L’aportació dels membres del Consell de Govern ha estat cabdal durant els primers mesos
de la fundació, per definir el Document de Bases, per identificar les prioritats estratègiques
de la fundació, per desplegar l’activitat relacional i la política d’aliances, i per impulsar alguns
primers projectes i activitats.

• Culminació dels tràmits legals i administratius
Com és lògic, de setembre a desembre una part imprescindible de la tasca realitzada té
relació amb la culminació dels tràmits legals i administratius necessaris per a l’activitat de
la fundació: davant del Protectorat de fundacions de la Generalitat; d’Hisenda; de la Seguretat
Social; del registre de patents i marques; de l’entitat bancària; etc.
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• Contractació del director
El Consell de Govern, en una de les seves primeres reunions, va acordar de nomenar i
contractar com a director de la fundació a Toni Codina, que alhora és cofundador de la
fundació. El nou director fou contractat a principis de setembre.

• Instal·lació a la nova seu de Lepant 151
Un altre pas rellevant fou la instal·lació, a finals del mes setembre, de la seu de la fundació
en un local del carrer Lepant 151 baixos, gràcies a un acord amb La Casa de Carlota, un
innovador estudi d’art i de disseny en què hi treballen, entre altres, persones amb autisme i
amb síndrome de Down.

La seu està situada just davant de L’Auditori i a tocar del Districte 22@. A més de La Casa
de Carlota i de la Fundació iSocial, també acull una agència de publicitat.
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2. Continguts i comunicació
• Debat i aprovació del “Document de bases”
La reflexió interna ha ocupat una part important del temps i dels esforços del conjunt de
persones que conformem la Fundació iSocial durant els primers mesos d’activitat. Tant el
Consell de Govern com el Consell Social han revisat, enriquit i completat els documents
principals que defineixen la visió, la missió, els valors i les línies estratègiques de la fundació.
Aquests documents, un cop aprovats, han quedat editats i recollits en un sol document,
l’anomenat “Document de Bases”, el qual s’ha posat a disposició de tots els nostres
col·laboradors i del públic en general.

• Reflexió sobre la nostra estratègia de comunicació
La definició d’una estratègia de comunicació per a aquesta primera etapa d’inici d’activitats
de la fundació també ha preocupat al Consell de Govern. Amb el suport d’alguns experts
membres del Consell Social, hem intentat respondre a les preguntes de com hem de fer-nos
veure, i com podem interactuar amb el públic al qual ens adrecem. Això ens ha permès traçar
un primer full de ruta de prioritats en la nostra comunicació, i l’impuls de diverses actuacions
coherents amb aquest full de ruta.

• Disseny de la imatge i materials de comunicació
Amb el suport de professionals del disseny hem
desenvolupat el logotip de la fundació, els principals
elements d’imatge corporativa, i uns primers materials
per donar-nos a conèixer: targetes, díptics,
presentacions, etc. També hem dissenyat el web
corporatiu i n’hem treballat els continguts.
D’entre aquests últims destaquem la posada en marxa
al web d’un apartat de “banc d’innovacions en acció
social”, en què per mitjà de fitxes descriptives donem
a conèixer exemples rellevants, de Catalunya i d’arreu
del món, d’innovació en el sector de l’acció social.
Aquest recurs digital l’hem pogut començar a
desenvolupar gràcies a que hem comptat des de
l’octubre amb la col·laboració d’una persona voluntària
que s’ha incorporat a l’equip de la fundació per donarnos suport en aquest objectiu.

MEMÒRIA 2018

8

• Entrada en funcionament del web, twitter i linkedin
A més del web, accessible en els dominis www.isocial.cat i www.isocial.barcelona, també
hem posat en marxa un compte de twitter (@Fund_iSocial) i un compte de Linkedin.
Tant el web, com els comptes de twitter i de Linkedin, van entrar en funcionament a principis
de setembre. A finals d’any el nombre de seguidors del nostre compte a twitter superava les
300 persones.

• Tramesa de cartes de presentació
Per informar de la creació i posada en marxa de la fundació, vam enviar el mes de setembre
una cinquantena de cartes signades per la presidenta de la fundació a les principals
institucions de Catalunya vinculades al sector d’acció social, tant públiques com privades.

• Tramesa d’e-mailings divulgatius
Per donar-nos a conèixer, en tres ocasions hem enviat e-mailings divulgatius a la nostra base
de dades d’institucions i persones vinculades al món de l’acció social.
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3. Activitat relacional
• Presentacions a institucions públiques i privades
A més de la tramesa de cartes, entre setembre i desembre vam concertar visites amb un
gran nombre d’institucions, per anar-los a explicar personalment els objectius de la fundació.
Les principals institucions públiques a les quals vam tenir l’oportunitat d’anar-nos a
presentar són les següents:
-

Generalitat / Departament de la Presidència
Generalitat / Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat / ACCIÓ
Associació Catalana de Municipis
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sabadell
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Fundació TIC Salut Social
Universitat de Barcelona / Escola de Treball Social
Universitat Autònoma de Barcelona / Institut de Govern i Polítiques Públiques
Universitat Politècnica de Catalunya / Vicerectorat d’innovació
Universitat de Girona / Fundació Campus Arnau d’Escala
Universitat de Vic / Centre d’Estudis Sanitaris i Socials

Pel que fa a institucions privades, les principals que vam anar a visitar són les següents:
-

Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Col·legi Oficial de Treball Social
Col·legi d’Educadors i Educadores
Col·legi de Psicòlegs
Fundació Ship2B
Fundació Avedis Donabedian
Consorci Social i Sanitari de Catalunya
Unió Catalana d’Hospitals
Fundació Víctor Grífols
Fundació Agbar
Fundació La Caixa
UpSocial
Institut Cerdà
Respon.Cat
Grup Clade
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• Participació en seminaris i congressos
Durant el segon semestre de 2018 ens hem fet presents en nombroses activitats (seminaris,
congressos, jornades, cursos...) relacionats amb els nostres temes i focus d’innovació
prioritaris. Destaquem: grup de treball per impulsar una “Agenda d’innovació social a
Catalunya” (20.09.2018); Seminari europeu "Disability-related Financial Instruments in light
of EU Law and the UNCRPD" a Trier (Alemanya) (02.10.2018); Conferència Anual d’EASPD
sobre “Technology and digitalisation in social care”(04.10.2018); III Congrés de Serveis
Socials Bàsics (17.10.2018); VI Congrés del tercer sector social (20.10.2018); i la presentació
del II Congrés d’Acció Social (20.12.2018).

• Identificació d’aliances i línies concretes de col·laboració
L’esforç relacional ens va permetre identificar unes primeres possibles aliances i activitats
de col·laboració amb altres institucions, sigui per a la realització de projectes concrets, sigui
en relació al conjunt de l’activitat de la nostra fundació.
Aquest mosaic d’aliances i col·laboracions anirà configurant en el futur el Fòrum de
Col·laboradors de la fundació, un marc que acollirà tot tipus d’organitzacions (públiques i
privades; empresarials i no lucratives; de coneixement i d’acció; etc.) amb les quals ens
proposem de treballar junts per fer possible la missió de la fundació.
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4. Preparatius de projectes
• Reflexió sobre els focus, temes i destinataris en els quals prioritzar la nostra
actuació
Per a definir els àmbits prioritaris d’actuació de la fundació, durant 2018 hem identificat 17
focus d’innovació que hem agrupat en 4 àmbits: transformació dels models d’atenció; canvis
sistèmics; adaptació del rol dels/les professionals; i millores instrumentals.
Alhora, de manera transversal, hem prioritzat quatre temes principals: sistemes d’informació
en Serveis Socials; lideratge i innovació en els equips professionals de Serveis Socials;
comunitats inclusives i treball comunitari; i acompanyament i suport personalitzat al domicili.
Pel que fa als públics destinataris, hem definit que siguin principalment els professionals de
les entitats del tercer sector social, i dels Serveis Socials municipals i comarcals; prioritzant
dintre d’aquests, aquells professionals i equips que ja tenen un compromís per la innovació
i una trajectòria de treball en xarxa.
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• Identificació d’oportunitats i projectes, amb el suport de membres del
Consell Social
En diàleg amb els membres del Consell Social, hem començat a identificar possibles
projectes i activitats relacionats amb les prioritats anteriors: projectes de recerca o
d’innovació; activitats formatives; seminaris i esdeveniments presencials; etc.

• Preparatius de les primeres activitats i projectes
Els darrers mesos de 2018 hem iniciat ja els preparatius d’alguns projectes i activitats
concrets. Alguns els hem preparat i redactat per presentar-los a convocatòries de
finançament; en d’altres hem articulat consorcis per aixecar un projecte col·laboratiu; i en
altres casos hem rebut alguns primers encàrrecs de part d’Administracions locals
interessades en la nostra oferta formativa. Alhora hem posat en marxa alguna activitat més
ambiciosa, com un curs de postgrau amb la Universitat de Barcelona, que finalment no ha
prosperat per dificultats sobrevingudes.

• Identificació dels principals reptes per a l’any 2019
L’any 2018 l’hem acabat amb una llista de deures i de reptes prioritaris a afrontar en els
primers mesos de 2019:
✓
✓
✓
✓

Consolidar els projectes iniciats
Identificar altres projectes necessaris i impulsar-los
Establir relacions nacionals i internacionals que donin lloc a aliances potents
Crear i publicar contingut de manera contínua que ens faci més visibles i ens
posicioni
✓ Aconseguir finançament per a les activitats i projectes
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5. Informe econòmic
L’activitat econòmica de la fundació durant 2018 ha estat marcada per l’inici d’activitats, a partir
del dia 12 de juliol en què es va constituir. La fundació encara no ha tingut ingressos durant
aquests primers mesos d’entrada en funcionament, i la despesa realitzada ha pogut ser afrontada
gràcies a l’esforç econòmic realitzat per les sis organitzacions fundadores.

Balanç a 31/12/2018

ACTIU
Actiu no corrent
- Immobilitzat intangible
- Immobilitzat material
Actiu corrent
- Inversions financeres a curt termini
- Efectiu i altres actius líquids

Total actiu

7.836,72 €
5.923,44 €
1.913,28 €
32.847,22 €
64,88 €
32.782,34 €
40.683,94 €

PASSIU
Patrimoni net
- Capital
- Resultat de l’exercici
Passiu no corrent
- Deutes a llarg termini
Passiu corrent
- Deutes a curt termini
- Creditors

Total patrimoni net i passiu
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1.226,43 €
30.000 €
-28.773,57 €
35.000,00 €
35.000,00 €
4.457,51€
274,93 €
4.182,58 €
40.683,94 €
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Compte de pèrdues i guanys

Despeses de personal
Arrendaments
Reparacions i conservació
Serveis professionals
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Altres serveis
Tributs
Amortitzacions

-20.276,68 €
-1.365,12 €
-59,01 €
-2.078,14 €
-45,70 €
-1.451,20 €
-1.546,62 €
-152,90 €
-798,20 €

Resultat de l’exercici

-28.773,57 €
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Carrer Lepant 151 baixos
08013 BARCELONA

www.isocial.cat
isocial@isocial.cat

Fund_iSocial
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