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“Aliances i persones. Estratègies clau de futur” és el títol del II Congrés de l’AEES 
Dincat. Aquest esdeveniment s’emmarca dins d’una de les línies prioritàries del pla 
estratègic 2018: el foment de la participació i de la creació de sinergies entre enti-
tats, afavorint la transparència i les relacions entre les entitats i altres agents com a 
model col·laboratiu.

Actualment ens trobem amb una realitat molt canviant on la supervivència de mol-
tes entitats del tercer sector passa per reduir i minimitzar l’impacte de la situació 
econòmica i per superar moltes de les limitacions que tradicionalment han estat 
inherents al sector. Davant d’aquesta situació, les aliances i les cooperacions esde-
venen una eina bàsica, fonamental i indispensable i alhora constitueixen un meca-
nisme per garantir un major impacte social i una major eficiència i eficàcia. 

Però construir aliances implica molts esforços perquè suposa canviar la perspectiva 
de l’entitat, tant des de la vessant interna com externa. Exigeix canviar la forma de 
relacionar-se, modificar metodologies de treball, de gestió i de presa de decisions. 
I és que només quan una entitat aconsegueix integrar l’enfocament col·laboratiu 
dins de la seva pròpia estratègia s’aconsegueix que les aliances i les cooperacions 
tinguin impacte, siguin significatives i efectives. 

Qualsevol tipus de col·laboració es basa en relacions de confiança, de transparèn-
cia i de compromís entre les parts. En aquest sentit, quan parlem de col·labora-
cions i aliances, la implicació dels líders i el compromís organitzatiu són aspectes 
fonamentals. Una organització on les persones que hi formen part estan motiva-
des, tenen un fort sentiment de pertinença envers el projecte de l’empresa i on 
es comparteixen objectius és una organització preparada per poder treballar en la 
construcció d’aliances. 

De la mà d’experts amb una àmplia trajectòria, coneixerem el valor estratègic de les 
aliances. Descobrirem quin impacte social i quines millores poden suposar per a les 
entitats. Donarem les pautes per aconseguir integrar-les dins del pla estratègic de 
l’entitat. Però tot això ho farem posant l’accent en la importància d’enfortir el capital 
emocional de les organitzacions perquè aquest és el pilar fonamental de qualsevol 
aliança i el que determinarà, en última instància, el seu èxit o el seu fracàs. 

A qui s’adreça
Gerències, equips directius, 
responsables de RRHH, res-
ponsables de gestió i altres 

professionals interessats. 

Celebració
El Congrés es celebrarà els 
dies 25 i 26 d’octubre de 
2018 al Recinte Modernista 
de Sant Pau (Sant Antoni 

M. Claret, 167). 

Àrees del Congrés
S’ha previst la realització 
de conferències plenàries, 
sessions paral·leles, taules 
rodones i presentacions 

de bones pràctiques.

Marc del Congrés



Recepció i acreditació dels assistents

Inauguració institucional 
Sr. Manel Palou i Serra, President de l’AEES Dincat
Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello, Primer Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Interna-
cionals de l’Ajuntament de Barcelona
M. Hble. Sr. Joaquim Torra, President de la Generali-
tat de Catalunya  

Com fer front als reptes que estan per ve-
nir? En solitari o en solidari?
Antonio Cancelo, expresident d’Eroski i de la Corpo-
ració Mondragón

Pausa-cafè

La concertació com a instrument de relació 
amb l’Administració. Experiències en dife-
rents CCAA
Sonia Castro, gerent de foQua/Plena Inclusió Illes Ba-
lears
José Antonio Jiménez, secretari general tècnic del 
Departament de Ciutadania i Drets Socials del Govern 
d’Aragó
Ximena Lazo, professora de Dret Administratiu de la 
Universitat d’Alcalà 

Joan Segarra, president de La Confederació
Modera: Francesc José Maria, advocat i soci funda-
dor del Gabinet FJM Advocats

La importància de cuidar a les persones
Patricia Ramírez, psicòloga esportiva i de la salut, 
escriptora, conferenciant i divulgadora als mitjans de 
comunicació

Dinar networking

Presentació dels aspectes clau del Llibre 
blanc de l’ocupació i treball per les persones 
amb discapacitat intel·lectual
José Antonio Segarra, professor de l’IESE

Bones pràctiques (sessions paral·leles)

Sessió 1: Aliances i cooperacions
Antoni M. Romero, director de la Fundació Tr@ms
Fernando Rey, gerent d’Amadip Esment Fundació
Mar Guerrero, responsable de desenvolupament or-
ganitzacional
Carme Muñoz, responsable de coordinació territorial i 
projectes europeus a Amadip Esment Fundació

Recepció 

Benvinguda 

Revolució tecnològica, complexitat, 
transformació digital i cooperació a les 
organitzacions socials
Ignacio Aizpun, director general d’ATAM

Pausa-cafè

Eines pràctiques per comunicar-nos i 
relacionar-nos de forma òptima
Diana García, experta en comunicació interpersonal i 
cohesió d’equips

Cap a on anem? Un món massa complex 
com per no col·laborar
Alfons Cornella, fundador d’Infonomia 

Cloenda

Aperitiu de cloenda

Sessió 2: Gestió de persones
David Tomàs, cofundador i CEO de Cyberclick
Marta Freixedas, responsable de formació i desenvo-
lupament de persones 
Ingrid Ferrer, responsable de felicitat: consultoria, for-
mació, coaching

Visita guiada al recinte modernista de Sant 
Pau

Sopar a l’Ayre Hotel Rosselló ****
(C/Rosselló, 390. 08025, Barcelona)
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Conduït i presentat per Elisabet Carnicé, 
comunicadora audiovisual



Antonio Cancelo 
Expresident d’Eroski i de la Corpo-
ració Mondragón

President d’Eroski i de la Corporació 
Mondragón durant anys, actualment 
assessora a empreses i organitzacions, 
pronunciant conferències dins i fora 
d’Espanya i és articulista a diverses pu-
blicacions.

Sonia Castro
Gerent de foQua/Plena Inclusió 
Illes Balears

Llicenciada en Dret. Gerent de FoQua i 
de Plena Inlcusió Illes Balears.

José   Antonio  Jiménez
Secretari general tècnic del 
Departament de Ciutadania i 
Drets Socials del Govern d’Aragó

Llicenciat en Dret per la Universitat 
de Saragossa i graduat en Ciències 
polítiques i de l’administració. Funcionari 
del Cos Superior de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma d’Aragó des del 
1992. Ha desenvolupat la seva activitat 
professional a les àrees de serveis 
socials, salut, funció pública i educació. 

Ximena Lazo
Professora de Dret Administratiu 
de la Universitat d’Alcalà

Doctora en Dret i professora de dret ad-
ministratiu per la Universitat d’Alcalà. Ex-
perta en contractació pública. Entre les 
seves línies d’investigació es troben les 
formules de gestió de serveis públics, 
concessions, concert social i controls 
econòmic-financers. 

Joan Segarra 
President de La Confederació

Llicenciat en Pedagogia per la Universitat 
de Barcelona i diplomat en Direcció 
d’Empreses per EADA. Tota la seva 
tasca professional s’ha desenvolupat a 
diferents entitats de l’economia social i 
del tercer sector. Actualment és Director 

General de la Sectorial d’Iniciativa Social 
de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya i President de La 
Confederació.

Francesc José Maria
Advocat i soci fundador del 
Gabinet FJM Advocats

Llicenciat en Dret i màster en dret penal 
per la Universitat de Barcelona. Les 
seves especialitats són: dret laboral i de 
la seguretat social, dret administratiu, 
dret de la funció pública, dret sanitari, 
dependència, mediació i bioètica.

Patricia Ramírez
Psicòloga esportiva i de la 
salut. Escriptora, conferenciant 
i divulgadora als mitjans de 
comunicació

Llicenciada en Psicologia, màster en 
psicologia clínica i de la salut i doctorat 
en el departament de personalitat, 
avaluació i tractament psicològic de 
la Universitat de Granada. Autora de 
diversos llibres i conferenciant sobre 
temes d’optimisme i actitud, cohesió i 
treball en equip, valors de l’esport d’alt 
rendiment aplicats a l’empresa… 

José Antonio Segarra
Professor de l’IESE

Professor del departament de màrque-
ting de l’IESE, on imparteix sessions de 
direcció comercial i de govern de peti-
tes i mitjanes empreses. Les seves àrees 
d’interès inclouen: la transformació cap 
a l’orientació comercial de les organitza-
cions, la direcció d’equips de ventes, els 
processos de reestructuració i el govern 
corporatiu en empreses familiars. 

Antoni M. Romero
Director de la Fundació Tr@ms

Director de la Fundació Privada Tr@ms 
des de l’any 2000. Professor i membre 
del Consell Rector de l’Escola Sant Ger-
vasi SCCL i membre del Consell Rector 
d’Abacus Cooperativa. 

Ponents



Fernando Rey
Gerent d’Amadip Esment Fundació

Llicenciat en Psicologia per la Universitat 
de Barcelona. Gerent d’Amadip Esment 
Fundació. Membre de la Junta Directiva i 
de la Comissió d’Ocupació d’AEDIS, de la 
Comissió d’Ocupació del Cermi Estatal i 
Vocal de Plena Inclusión/FoQua Balears.

Mar Guerrero
Responsable de desenvolupament 
organitzacional

Llicenciada en Ciències econòmiques i 
empresarials per la Universitat de Valèn-
cia. Ha desenvolupat la seva carrera pro-
fessional en l’àmbit dels RRHH, del màr-
queting i la comunicació. Actualment és 
responsable de desenvolupament orga-
nitzacional a Amadip Esment Fundació 
i anteriorment responsable de talent, 
cultura i employer branding del Toron-
to-Dominion Bank a Canadà.

Carme Muñoz
Responsable  de coordinació 
territorial i projectes europeus a 
Amadip Esment Fundació

Llicenciada en Pedagogia per la Univer-
sitat de les Illes Balears. Experta en la po-
tenciació de sinergies entre entitats, ins-
titucions i/o empreses i en l’organització, 
coordinació i supervisió dels processos 
de participació social de col·lectius vul-
nerables. 

David Tomàs
Cofundador i CEO de Cyberclick

Emprenedor, cofundador de l’empresa 
de màrqueting digital Cyberclick, 
business angel i mentor de vàries 
startups. La seva companyia ha estat 
nomenada Best Workplaces el 2014 i el 
2015 pel Great Place to Work Espanya 
a nivell de PIME. És autor del llibre La 
Empresa más Feliz del Mundo.

Marta Freixedas
Responsable de formació i 
desenvolupament de persones

Llicenciada en Psicologia amb un post-
grau en desenvolupament del talent a 
les organitzacions i intel·ligència emo-
cional. Compta amb més de deu anys 
d’experiència en l’àmbit de la gestió i el 
desenvolupament de persones.

Ingrid Ferrer 
Responsable de felicitat: 
consultoria, formació, coaching

Fundadora de factorOh!, entitat que ofe-
reix solucions a través de la consultoria, 
formació i coaching a les organitzacions, 
que veuen la resiliència i el capital emo-
cional com un avantatge competitiu i 
un valor afegit per aconseguir un major 
equilibri entre rendiment i benestar. 

Ignacio Aizpun
Director General d’ATAM

Format en Economia i Administració 
d’empreses, la seva carrera professional 
s’ha desenvolupat tant en el marc de 
societats mercantils com d’entitats no 
lucratives, majoritàriament a organitza-
cions de serveis personals.

Diana García 
Experta en comunicació 
interpersonal i cohesió d’equips

Llicenciada en Matemàtiques i diploma-
da en Empresarials per la UAB. 
L’any 2013 va iniciar el seu camí en el 
món de la formació i el coaching. Actual-
ment col·labora amb l’Institut de Comu-
nicació i l’Institut 5fars.

Alfons Cornella
Fundador d’Infonomia

Llicenciat en Física per la Universitat de 
Barcelona, Master of Science in Informa-
tion Resources Management per la Syra-
cuse University de Nova York, i Diplomat 
en Alta Direcció d’Empreses per ESADE.
Fundador i president d’Infonomia, de 
Co-society i de l’Institute of Next. 

Elisabet Carnicé
Comunicadora Audiovisual

Llicenciada en Comunicació Audiovisual 
per la UAB amb premi acadèmic extraor-
dinari,  duu més de 17 anys d’experiència 
televisiva com a presentadora, reportera 
i guionista de diferents programes cultu-
rals.



COM ARRIBAR
Recinte Modernista de Sant Pau
C/Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 Barcelona
(cantonada C/Cartagena)
Metro | L5 i L4 Sant Pau Dos de Maig
Bus | H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192

INSCRIPCIONS
Del 14 de setembre al 19 d’octubre (inclosos)
1. Omplir el formulari d’inscripció online
2. Ingressar l’import total de les inscripcions a ES77 2100 0829 0702 0097 9228  
    indicant nom, cognoms i entitat a qui correspon la inscripció.
3. Enviar còpia de l’ingrés bancari a redo@aeesdincat.cat

PREU INSCRIPCIONS
Primera inscripció socis AEES Dincat: 181€ (150€ + IVA 21%)
Segona inscripció i següents socis AEES Dincat: 145€ (120€+ IVA 21%)
Inscripció no socis AEES Dincat: 242€ (200€ + IVA 21%)
La inscripció inclou l’accés a tots els actes i àpats previstos en el programa. Places limitades.

MÉS INFORMACIÓ
www.aeesdincat.cat

COMITÈ ASSESSOR

Marta Xatruch, Vocal de formació de l’AEES Dincat i Responsable de programes de Sinergrup
Albert Vidal, Director General de Fundació El Maresme
Xavier Lopez, Director de desenvolupament d’Ampans
Lola de la Fuente, Directora General d’Esclat Grup Social
Daniel Jorquera, Gerent de Prodis
Albert Piñol, Responsable financer d’Àuria Grup

EQUIP AEES DINCAT

Víctor Galmés, Gerent
Vanessa Álvarez, Serveis a les entitats - Comunicació
Roger Edo, Administració i atenció a l’associat
Daniel Ros, Serveis a les entitats- Suport jurídic
Olga Poyatos, Formació i desenvolupament

Amb la col·laboració de:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsl9CC-dToIUt8mAsp_njeFa-Tjixxnc4fqXhyA1jJeD0GAw/viewform
http://www.aeesdincat.cat

