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La patronal AEES Dincat celebra el seu II Congrés 
amb l’objectiu de fomentar la participació i la 
creació d’estratègies conjuntes entre les empre-
ses del sector 

La sessió inaugu-
ral comptarà amb 
l’assistència del 
President de la 
Generalitat, Quim 
Torra

L’Associació Empresarial d’Economia Social, AEES Dincat, és la principal patro-
nal del sector de la discapacitat intel•lectual a Catalunya. És una organització 
empresarial sense ànim de lucre que agrupa a més de 225 entitats d’iniciativa 
social, no lucratives i d’àmbit català. Representa a més de 15.000 treballadors, 
dels quals 8.000 tenen alguna discapacitat.

El 25 i 26 d’octubre l’AEES Dincat celebra el seu segon congrés sectorial, sota 
el títol “Aliances i persones. Estratègies clau de futur”. Treballar amb l’objectiu 
comú de buscar aliances i cooperació entre els agents clau del sector és bàsic 
per poder fer front a l’actual situació canviant del sector i per aconseguir re-
sultats amb més impacte econòmic i polítiques estratègiques més eficients.

Amenaça de pervivència

Moltes de les entitats associades a l’AEES Dincat tenen una llarga trajectòria, 
que es remunta a l’existència prèvia de legislació i marcs estratègics dedicats 
a l’àmbit de la discapacitat.Durant anys, les entitats han hagut de salvar molts 
obstacles per defensar i protegir un model d’atenció centrat en la persona, 
seguint criteris d’eficiència i de qualitat. Actualment ens tornem a trobar amb 
una realitat plena de reptes i amenaces. Les entitats no només han de fer un 
esforç per adaptar-se a una realitat canviant, sinó que a més ho han de fer 
en un escenari econòmic convuls. La delicada situació financera de moltes 
entitats és fruit d’un estancament de recursos públics com a conseqüència de 
la crisi econòmica viscuda fa anys. 
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El 25 i 26 d’octu-
bre l’AEES Dincat 
celebra el seu 
segon congrés 
sectorial,
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Aliances i persones. Estratègies clau de futur

Amb tot, AEES Dincat està convençuda que col•lectivament es pot arribar a fer 
front als reptes i amenaces existents. Per això, el Congrés vol orientar el seu fo-
cus de debat en crear l’espai de trobada que permeti treballar des de la trans-
parència, la confiança i el compromís en les missions d’origen, estretament 
lligades al desenvolupament empresarial sense ànim de lucre, per buscar la 
cooperació entre empreses, entitats i administracions públiques.
Diferents experts contribuiran a generar aquest debat per conèixer el valor 
estratègic de les aliances, l’impacte social i les millores que poden suposar per 
a les entitats. 
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A qui s’adreça
Gerències, equips di-
rectius, responsables 
de RRHH, responsa-
bles de gestió i altres 
professionals interes-
sats.

El Congrés es cele-
brarà 
Els dies 25 i 26 d’octu-
bre de 2018 al Recinte 
Modernista de Sant 
Pau (Sant Antoni M. 
Claret, 167).

Arees del Congrés
S’ha previst la realit-
zació de conferències 
plenàries, sessions 
paral•leles, taules ro-
dones i presentacions 
de bones pràctiques.



Marc del Congrés
“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•labora-
tiu.

Actualment ens trobem amb una realitat molt 
canviant on la supervivència de moltes 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 inhe-
rents al sector. Davant d’aquesta situació, les alian-
ces i les cooperacions esdevenen una eina bàsica, 
fonamental i indispensable i alhora constitueixen 
un mecanisme per garantir un major impacte so-
cial i una major eficiència i eficàcia. 

Però construir aliances implica molts esforços per-
què suposa canviar la perspectiva de l’entitat, tant 
des de la vessant interna com externa. Exigeix can-
viar la forma de relacionar-se, modificar metodolo-
gies 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 significati-
ves i efectives. 

Qualsevol tipus de col•laboració es basa en rela-
cions de confiança, de transparència i de compro-
mís entre les parts. En aquest sentit, quan parlem 
de col•laboracions i aliances la implicació dels 
líders i el compromís organitzatiu són aspectes 
fonamentals. Una organització on les persones 
que hi formen part estan motivades, 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, co-
neixerem el valor estratègic de les aliances. Desco-
brirem 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 fonamen-
tal de qualsevol aliança i el que determinarà, en 
última instància, el seu èxit o el seu fracàs. 
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Programa 
2n Congrés d’Entitats AEES Dincat

DIJOUS, 25 D’OCTUBRE

9:15h Recepció i acreditació dels assistents

10:00h Inauguració institucional 

Sr. Manel Palou i Serra, president de l’AEES Dincat
Sr. Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social de 
Desenvolupament Local i COnsum de l’Ajuntament de 
Barcelona
M. Hble. Sr. Joaquim Torra, president de la Generalitat 
de Catalunya

10:30h Com fer front als reptes que estan per venir? En 
solitari o en solidari?

Antonio Cancelo, expresident d’Eroski i de la Corpora-
ció Mondragón

11:30h Pausa-cafè

12:00h La concertació com a instrument de relació amb 
l’Administració. Experiències en diferents CCAA

Sònia Castro, gerent de foQua/Plena Inclusió Illes 
Balears
José Antonio Jiménez, secretari general tècnic del 
Departament de Ciutadania i Drets Socials del Govern 
d’Aragó
Ximena Lazo, professora de Dret Administratiu a la 
Universitat d’Alcalà 
Joan Segarra, president de La Confederació

Modera: Francesc José Maria, advocat i soci fundador 
del Gabinet FJM Advocats

13:15h La importància de cuidar a les persones

Patricia Ramírez, psicòloga esportiva i de la salut, 
escriptora, conferenciant i divulgadora als mitjans de 
comunicació

14:30h Dinar networking

16:00h Presentació dels aspectes clau pel llibre blanc 
de l’ocupació i treball de les persones amb discapacitat 
intel•lectual

José Antonio Segarra, professor de l’IESE

17:00h 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 orga-
nitzacional
Carme Muñoz, responsable de coordinació territorial i 
projectes europeus a Amadip Esment Fundació

Sessió 2: Gestió de persones

David Tomàs,cofundador i CEO de Cyberclick
Marta Freixedas, responsable de formació i desenvolu-
pament de persones
Ingrid Ferrer, responsable de felicitat

18:30h Visita guiada al recinte modernista de Sant Pau

20.30h Sopar a l’Ayre Hotel Rosselló ****
(C/Rosselló, 390. 08025, Barcelona)
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DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE

9:15h  Recepció 

09:45h  Benvinguda 

10:00h  Revolució tecnològica, complexitat, transforma-
ció digital i cooperació a les organitzacions socials

Ignacio Aizpun, director general d’ATAM

11:00h  Pausa-cafè

11:30h  Eines pràctiques per comunicar-nos i relacio-
nar-nos de forma òptima

Diana García, experta en comunicació interpersonal i 
cohesió d’equips

12:30h  Cap a on anem? Un món massa complex com 
per no col•laborar

Alfons Cornella, fundador d’Infonomia

13:30h  Cloenda

Generalitat de Catalunya (pendent de confirmació)

13:45h  Aperitiu de cloenda

Conduït i presentat per Elisabet Carnicé, comunicado-
ra audiovisual
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Comité 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

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
Responsable de Formació

Informació pràctica
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, cog-
noms 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 previs-
tos en el programa. Places limitades.

MÉS INFORMACIÓ

www.aeesdincat.cat



SERVEI DE COMUNICACIÓ

Laura Pinyol
675 785 940

laurapinyol@emfasicomunicacio.cat

Amb la col·laboració de


