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5 anys promovent la innovació social

Complim i celebrem cinc anys d'activitat i el 
primer que se'ns ve al cap és donar les gràcies. 
Per això les pàgines més importants d'aquest 
document són les últimes: la llista d'agraïments.

I la millor manera que trobem d'agrair als qui 
ens heu ajudat, tolerant els nostres errors, 
creient en nosaltres, i sent moltes vegades 
protagonistes dels èxits que relatem; és tam-
bé compartir els aprenentatges dels nostres 
resultats i dels nostres fracassos. Els errors 
són els millors mestres per als qui treballem 
experimentant, i el coneixement acumulat en 
aquests anys és molt valuós. Esperem que 
aquest document sigui tan útil als lectors com 
per a nosaltres escriure-ho.

El més bonic d'aquests cinc anys és també 
descobrir que ens queda molt recorregut, que 
la necessitat d'innovació és cada dia major i 
que, per tant, hem de seguir experimentant amb 
respostes més eficaces, més sostenibles, més 
escalables i més justes als principals reptes 
socials.

Miquel de Paladella
CEO
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Quin canvi necessitem?

Davant el fort augment de les demandes socials  
i la disminució de recursos per finançar-les,  
és imprescindible trobar noves maneres de res-
pondre als reptes socials. Per això, necessitem 
solucions innovadores que puguin ser escalades 
per arribar als col·lectius vulnerables i les persones 
més excloses.

Què proposem?

Així com les tiretes són poc útils per frenar una 
hemorràgia, les respostes als reptes de la desocu-
pació, el fracàs escolar o l'exclusió social han de ser 
escalables per poder afrontar amb èxit la solució al 
problema.

Des d’UpSocial busquem facilitar i accelerar la 
implantació de respostes innovadores, que millo-
rin la vida de les persones de forma significativa i 
que puguin aconseguir un abast rellevant per a la 
dimensió dels problemes. 

Com ho fem?

La demanda com a punt de partida

La inèrcia arrossega a moltes institucions i orga-
nitzacions a intentar fer més del mateix. El nostre 
enfocament és generar la demanda d'aconseguir 
més. Busquem despertar la necessitat de trobar 
respostes més eficaces, eficients, justes i sosteni-
bles per resoldre problemes socials en un àmbit i 
un territori concrets, alineant els actors claus cap 
a l'objectiu comú de fer realitat la implantació de 
solucions innovadores.  

Innovacions provades com a 
clau de l'èxit

A tot el món existeixen models sostenibles i escala-
bles que aporten solucions a reptes socials. Moltes 
d'aquestes innovacions provades poden ser adapta-
des a nous contextos, la qual cosa ens permet opti-
mitzar temps i recursos per donar amb una resposta 
adequada al problema que volem abordar.  

La inèrcia no és sostenible, la innovació social és imperativa.
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Identifiquem solucions innovadores capaces  
de donar resposta a problemes socials crítics. 

Abordar  
reptes socials

Innovacions  
analitzades de tot

el món

+ 1.500
Reptes completats

12
Reptes en marxa

a Atenes, Barcelona,  
Birmingham,

Estocolm, Madrid,  
Rotterdam... 

UpSocial no solament té una gran capacitat per 
identificar innovacions de tot el món, captant  
l'essència de cadascuna i el potencial d'impacte que 
podria tenir a Espanya, sinó també en el procés  
de fer participar als actors clau que poden replicar i 
escalar aquestes innovacions.

Pablo Gonzalo
Àrea d'Estratègia de Fundación Telefónica
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I socis locals: 

Treballem conjuntament amb entitats públiques  
i organitzacions privades.
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Reunim a experts per seleccionar les millors  
innovacions de tot el món i facilitar la seva implantació.

La manera en què UpSocial contribueix a portar 
innovacions de tot el món és única, i una fantàstica 
experiència per a tots. Reunir persones intel·ligents 
amb idees simples, però provades i molt eficaces, és 
una cosa que ningú ha vist i és el que està passant 
avui a Barcelona.

Andrew Azzopardi
Fundador de My Life

Origen de les innovacions finalistes  
valorades per jurats d'experts.
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Aportar solucions
innovadores 
a reptes socials

Facilitem el procés d’implantació local 
de les innovacions seleccionades.

Innovacions 
presentades a 
actors locals23 10 Innovacions 

estan sent 
implantades
o accelerades

5 Innovacions en 
fase d'adaptació 
o negociació
amb contraparts 
locals

Innovacions 
en fase de  
negociació  
o ja estan  
implantades

⅔ 5 Innovacions seleccionades per programes de su-
port i acceleració de l’emprenedoria social: 

Specialisterne (2013)
My Life (2014)
L'estoc (2015)

JUMP Math (2014)
Regionalwert AG -
EcoRegió (2015)
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Impulsors de la Innovació Social (2014)
Ajuntament de Barcelona

En el 2014, l'Ajuntament de Barcelona va fer  
el lliurament del reconeixement “Impulsors de la 
Innovació Social” a set innovacions implantades  
a la ciutat i a UpSocial com a facilitadora  
del procés.

Iniciatives socials més innovadores (2013) 
Compromiso Empresarial

La revista de la Fundación Compromiso y Transpa-
rencia, va seleccionar entre les 10 iniciatives socials 
més innovadores del 2013 a UpSocial i a tres de les 
implantacions que vam facilitar a Espanya: Open 
Green Map, Specialisterne i el Programa d'Acom-
panyament per a l'Èxit Educatiu de Fundació  
Catalunya-La Pedrera.

Acte "Barcelona impulsa la innovació social", CaixaForum Barcelona.

Desenvolupem una metodologia de treball innovadora  
que contribueix a escalar la innovació social.
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Dissenyar projectes
innovadors
i escalables 

L'exemple més emblemàtic és el treball amb l'Ajun-
tament de Barcelona en el disseny i redacció del 
projecte Vincles, amb el qual la ciutat va guanyar el 
certamen Bloomberg Mayors Challenge: una convo-
catòria per a alcaldes de ciutats europees de més 
de 100.000 habitants.

També hem treballat amb Fundación Telefónica en 
el disseny d'una exposició d'art creada amb nens i 
nenes, basada en experiències reeixides de museus 
i entitats culturals de tot el món. L'objectiu és fer 
l'art i la cultura més atractius i accessibles per a 
tothom.

Inspirats per innovacions reeixides de tot el món,  
dissenyem projectes potents, realistes i escalables  
per resoldre reptes socials. 

Barcelona guanyadora de Bloomberg Mayors 
Challenge Grand Prize for Innovation 2014  
pel projecte Vincles

El projecte Vincles va ser el guanyador del certa-
men dotat amb un premi de 5 milions d'euros per 
dur a terme idees innovadores per resoldre els 
majors desafiaments de les ciutats i amb potencial 
de ser replicades en altres similars. Vincles és una 
proposta per trencar l'aïllament de les persones 
majors a través de la creació d'una comunitat de 
confiança, la gestió de la qual es facilita a través 
de l'ús de tecnologia.
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Escalar models 
que donen resposta
a reptes socials 

Liderem la implantació
de JUMP Math a Espanya

A partir d'una prova pilot a Barcelona, i amb el 
suport de Fundación Telefónica i de Porticus Iberia, 
hem posat en marxa l’aplicació d’aquest programa 
d'ensenyament de les matemàtiques a Espanya.

Per això hem creat una spin-off d’UpSocial  
amb l'objectiu d'implantar innovacions educatives 
provades.

Implantació de JUMP Math a Espanya

Estic molt entusiasmat amb el fet que JUMP Math 
s'estigui escalant a Espanya i obrint possibilitats  
en altres països. És una gran oportunitat per al pro-
grama i estic segur que UpSocial és l'equip adequat 
perquè això passi.

John Mighton
Fundador de JUMP Math

Liderem l'adaptació, implantació i escalabilitat  
d'innovacions provades amb gran capacitat d'impacte social. 

Explorem la implantació dels
Bons d'Impacte Social a Espanya (BIS)

Aquest innovador mecanisme de finançament de 
serveis socials aconsegueix generar major finança-
ment per a serveis de prevenció i per provar inter-
vencions innovadores. Es tracta d'un prometedor 
model de pagament per èxit que s'està implantant 
en més de 14 països a tot el món (incloent-hi al  
Regne Unit, Holanda o Portugal). Hi ha almenys 27 
BIS en marxa a tot el món que estan demostrant 
tenir el potencial de millorar els resultats de les 
intervencions, superar els obstacles a la innovació 
social i fomentar les inversions en serveis de  
prevenció que generin estalvi.

En el 2014, en col·laboració amb l'associació Intress 
i l'Ajuntament de Barcelona, vam organitzar una 
trobada a Barcelona amb Toby Ecles, fundador de 
Social Finance UK i creador del model, amb l'objec-
tiu de donar a conèixer aquesta tendència mundial 
i explorar les possibilitats de llançar el primer Bon 
d'Impacte Social a Espanya.
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Promoure  
l’ecosistema  
de suport a  
l’emprenedoria i la 
innovació socials

Els emprenedors, dins de les seves organitzacions, 
o creant noves iniciatives socials, són les persones 
que estan experimentant amb noves solucions i en-
gegant innovacions disruptives, capaces de trencar 
la inèrcia i donar respostes més eficaces als proble-
mes socials.

Per això unim esforços amb altres actors del sector 
per propiciar que el govern faciliti el reconeixement 
i la comprensió de la innovació i l’emprenedoria so-
cial, i proporcionar un marc de suport i finançament 
de qualitat per al seu desenvolupament. 
 

La proposta de creació de la Societat
Limitada d'Interès General (SLIG)

En el 2011, vam llançar una iniciativa per crear la 
SLIG com a nova denominació jurídica que permeti 
a les empreses socials operar amb un millor accés 
a finançament i beneficis fiscals. 

Entorn de la proposta, que ha rebut més de 130 
adhesions d'organitzacions i professionals, s'ha 
conformat un grup de treball amb actors clau del 
sector per desenvolupar-la. 

La iniciativa va ser presentada al Parlament d'Es-
panya al setembre del 2014 i un grup de membres 
del Congrés dels Diputats treballa en ella.
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Compartir el
coneixment
generat

Sistemàticament compartim els nostres aprenentatges  
a través de publicacions i activitats que puguin servir  
d'inspiració a altres actors per potenciar la innovació social.

"Innovacions socials 
exitoses implantades
a tot el món,
i replicables en
Catalunya" (2012)

Generalitat de Catalunya 
Programa
@EmprenSocial
+ 6.800 visualitzacions

"Top 100 Innovaciones
Educativas" (2014)

Fundación Telefónica  
 + 74.400 descàrregues 
en castellà, portuguès i 
anglès

"L’economia social
i cooperativa a escala
global" (2014)

Generalitat de Catalunya
Programa aracoop
+ 2.100 visualitzacions 
de les publicacions

“20 innovaciones
para ampliar las
oportunidades de la 
infancia tutelada” 
(2015)

Intress i UpSocial  
+ 1.000 visualitzacions 
amb el llançament

www.upsocial.org + 100 soluciones innovadores compartides
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http://www.slideshare.net/UpSocial/20-innovacions-socials-exitoses-implantades-a-tot-el-mon-2012 
http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/Informe_economia_social_cooperativa_global_Des14.pdf
http://www.slideshare.net/UpSocial/20innovaciones-infancia-tuteladaintressupsocialdiainfancia?ref=http://www.upsocial.org/es/noticia/20-innovaciones-para-ampliar-las-oportunidades-de-la-infancia-tutelada
http://top100desafio.fundaciontelefonica.com/
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Organitzem i participem  
en diverses activitats

La Jornada Anual del Institut d’Innovació Social 
d’Esade reuneix a professionals del sector en-
torn d'un tema d'actualitat, amb la participació de 
ponents internacionals. En el 2014 vam ser convi-
dats a organitzar el taller “Models sostenibles per 
generar valor social”. En l'edició del 2015, dedicada 
a l'economia col·laborativa, vam organitzar la sessió 
Elevator Pitch presentant cinc casos innovadors.

“Juntos por el empleo” és una iniciativa promogu-
da per Accenture Fundación, Seres i la Fundación 
Compromiso y Transparencia per generar oportu-
nitats d'ocupació per als grups vulnerables. Durant 
el 2014 contribuïm en aquest grup aportant innova-
cions provades de tot el món.

Impact Hub Scaling és un programa europeu coor-
dinat per vuit espais de la xarxa Impact Hub amb 
l'objectiu de recolzar a emprenedors a escalar els 
seus negocis. Des d’UpSocial vam participar en el 
llançament del procés a Madrid en el 2015.

Participem com a professors en diverses insti-
tucions educatives com la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), l’Institut d’Innovació Social d’Esa-
de o IDEP.

Programa de Lideratge per a  
Visitants Internacionals

El Departament d'Estat d'Estats Units compta amb 
un Programa de Lideratge per a Visitants Interna-
cionals (IVLP, per les seves sigles en anglès) que 
busca l'intercanvi professional amb visites dissen-
yades per a líders emergents estrangers. 

Al febrer del 2015, part de l'equip d’UpSocial va 
visitar Pittsburgh, Sant Francisco i Miami convidats 
pel programa d'intercanvi IVLP amb l'objectiu de 
fomentar l'enteniment mutu amb organitzacions 
d'Estats Units. 

Participants

+ 2.300 A Espanya i Portugal:
Barcelona, Còrdova,

Madrid, San Sebastià,  
Sevilla i Lisboa.Actes de presentació 

d'innovacions
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Educació

21,9% de fracàs escolar de joves entre 18 i 24 a 
Espanya. Aquest percentatge duplica la mitjana 
comunitària. Eurostat (2015).

Amb l'acceleració de l'envelliment de la població a 
Espanya, cada nen i nena és un tresor per a la so-
cietat. No podem permetre'ns el luxe que no acabin 
l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

Solament 13 de cada 1.000 persones completen 
estudis en les carreres STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, per les seves sigles 
en anglès), les més demandades pel mercat. Euros-
tat (2014).

Solucions innovadores

Ocupació per a joves
i col·lectius vulnerables

46,6 % de desocupació juvenil (joves menors de 25 
anys). Encuesta de Población Activa, EPA (Setembre 
2015).

33% d'augment dels índexs de pobresa en la po-
blació en edat de treballar (entre 16 y 64 anys). 
Evolució de la taxa de risc de pobresa de l'Instituto 
Nacional de Estadística.

 
L’ocupabilitat de les persones amb discapacitat so-
vint es veu afectada per una percepció centrada en 
allò que una persona no pot fer, en lloc de les capaci-
tats especials que pot aportar. 

Els alts índexs de desocupació i subocupació sug-
gereixen una manca en la connexió entre oferta i 
demanda laboral que tradueixi la formació en opor-
tunitats d'ocupació de qualitat. 

Solucions innovadores

Reptes socials
concrets
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Medi ambient i economia verda

Per cada lloc de treball en l'economia tradicional, 
es creen 3 en l'economia verda a Europa. Eurostat 
(2011).

44% d'augment del turisme en ciutats com Barce-
lona, amb el seu conseqüent impacte ambiental i 
possible deterioració de la qualitat de vida dels resi-
dents i de l'experiència dels visitants. Pla Estratègic 
de Turisme de la Ciutat de Barcelona 2010-2015 
(2010).

37 ciutats espanyoles superen els nivells recoma-
nats de contaminació i la qualitat de l'aire continua 
sent una assignatura pendent que requereix de l'es-
forç de ciutadans, empreses i institucions. Plan AIRE 
2013-2016 (2013).

Solucions innovadores

Inclusió social

Als 15 anys, solament un 32% dels alumnes tu-
telats estan en el curs que els correspon, mentre 
que aquesta taxa d'idoneïtat ascendeix a 73% en la 
població general. A més, el 52% no acaba l'Educa-
ció Secundària Obligatòria, taxa que descendeix a 
un 15% entre la població general. Tots dos factors 
augmenten les seves possibilitats d'exclusió social en 
la vida adulta. Xifres per a Catalunya, “Desigualdad de 
oportunidades educativas entre los adolescentes en 
acogimiento residencial y familiar”, Infancia y Apren-
dizaje (2013).

La precarietat econòmica, la conciliació familiar i 
l'accés a l'habitatge, són els principals reptes de la 
monoparentalitat. Són moltes les unitats familiars 
integrades per mares o pares sols amb fills a càrrec, 
en la seva majoria liderades per dones, les que no 
arriben a cobrir les seves necessitats bàsiques.

Solucions innovadores  

Economia col·laborativa

Aquest nou paradigma econòmic presenta una taxa 
anual de creixement del 25% i Espanya es troba entre 
els 5 països de la Unió Europea amb major poten-
cial de creixement en aquest àmbit.  Revista Forbes 
(2013).

Solucions innovadores

Reptes socials
concrets
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Per garantir el dret a una educació de qualitat que 
eviti el risc d'exclusió social, necessitem models 
pedagògics que possibilitin la formació d'una ciuta-
dania amb capacitat d’emprenedoria i d'aprenentatge 
continu, i amb els valors personals i socials necessa-
ris per al ple desenvolupament del seu potencial i de 
la seva capacitat de transformar positivament el seu 
entorn.

Educació

Per això, en aquesta àmbit promovem la implantació 
d’innovacions amb models que contribueixen a l'èxit 
educatiu; el desenvolupament de les competències 
i vocacions STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics, per les seves sigles en anglès) o 
aquelles que són clau per promoure una economia 
competitiva que doni resposta als reptes d'una so-
cietat basada en el coneixement, respectuosa amb el 
medi ambient i socialment inclusiva.

Classe de Matemátiques
a l'escola Frederic Mistral
on apliquen el programa  
JUMP Math.

L'impacte més immediat de JUMP Math ha estat 
l'augment espectacular de la motivació dels alum-
nes, especialment positiva en els casos de nens i 
nenes que percebien les Matemàtiques com a difí-
cils. També és freqüent que alumnes que no havien 
mostrat dificultats en l'aplicació de determinats 
conceptes, manifesten que amb JUMP Math entenen 
el perquè de les operacions que fan.

Maite Bosch
Directora d'Estudis de la Fundació Collserola
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País
Brasil i Regne Unit

Emprenedor
Rodrigo Baggio 

Indicadors d'èxit
Creixement exponencial del projecte. En el 2015 
participen 22.987 estudiants (més de 45.000 des 
del 2010), 809 socis educatius i 1.253 voluntaris 
experts del sector TIC de 40 països.

Implantació a Espanya
L'organització Mobile World Capital Barcelona, 
en la qual participen GSMA, la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, es va 
inspirar en aquest model per llançar en el 2013 
el programa mSchools i l'assignatura optativa 
“Mobilitzem la informàtica” en centres escolars 
de Catalunya. 

A més a més, i després de l'experiència del 
Desafío Educación, la Fundación Telefónica va 
recolzar la realització d'un projecte pilot d'im-
plantació del model original d'Apps for Good en 
centres escolars en les comunitats autònomes 
de Madrid i Múrcia durant el curs 2014-2015.

Apps for Good

Impacte i properes pases
Curs 2014-2015:
 
Èxit de participació en l'assignatura optativa 
“Mobilitzem la informàtica”:

–  302 centres escolars de Catalunya  
participants;

–  11.150 alumnes participants de 4º de l'ESO;
–  inici d'un projecte pilot amb 524 alumnes de 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà. 

En Madrid i Múrcia, van participar en el projecte 
pilot:

–  23 centres educatius (15 de Madrid i 8 de 
Múrcia);

–  41 docents;
–  787 estudiants entre nens i joves.

Programa de formació tecnològica que promou  
l'esperit emprenedor amb un enfocament social.  
Els joves identifiquen problemes del seu entorn i 
plantegen una solució que es materialitza a la pro-
gramació d'una aplicació per a dispositius mòbils.

“Impulsor de la innovació social”
per l'Ajuntament de Barcelona

"Top 100 Innovaciones Educativas"
de Fundación Telefónica

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som

http://www.upsocial.org/ca/sic/soluciones/apps-good
http://www.slideshare.net/UpSocial/bcninnovaciosocialaccesible%20
http://top100desafio.fundaciontelefonica.com
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JUMP Math

País
Canadà

Emprenedor
John Mighton 

Indicadors d'èxit
Aquest programa aconsegueix que els alumnes 
perdin la por a les matemàtiques, millorin la 
seva autoestima i que més del 90% de la classe 
millori el seu rendiment acadèmic un 50%.  

Els resultats estan rigorosament avaluats. En el 
2010, la Universitat de Toronto va realitzar una 
prova controlada aleatòria que va demostrar 
que els estudiants que segueixen aquest progra-
ma aprenen a un ritme dues vegades més ràpid 
que aquells que segueixen altres programes. 

En el curs 2014-2015, 140.000 estudiants de 
1r curs de primària a 2n curs de secundària a 
Canadà i Estats Units utilitzen JUMP Math: un 
nombre que creix un 30% més cada any.

Implantació a Espanya
En el curs 2013-2014 va començar una prova 
d'aplicació del programa en 9 escoles públi-
ques de Barcelona i, en solament un any, es van 
començar a replicar els resultats del model en 
origen. El projecte va comptar amb el suport 
de Porticus Iberia, i del Consorci d'Educació de 
Barcelona en la coordinació de la formació de 
docents, l'acompanyament i l'avaluació.

En el curs 2014-2015 la Fundació Collserola 
va col·laborar en la traducció dels materials al 
català per 1r, 3r i 5è de primària i va començar a 
implantar el programa.

A partir del Desafío Educación, Fundació Tele-
fónica recolza l'ús de JUMP Math en centres 
educatius de quatre comunitats autònomes.

Des d’UpSocial liderem la implantació de JUMP 
Math a Espanya. En el 2014 vam participar en 
la primera edició del programa d'acceleració 
B-Ready de Fundació Ship2B.

Impacte i properes pases
Curs 2014-2015:
 
–  95 centres educatius;
–  més de 4.000 estudiants; 
–  5 comunitats autònomes: Catalunya,
    Castilla-La Mancha, Madrid, Múrcia i Galícia.

Programa d'ensenyament de les matemàtiques que 
aconsegueix obtenir el màxim rendiment tant dels 
alumnes —ja que demostra que tots poden tenir èxit 
i dominar els conceptes— com dels seus docents 
com a instructors de la matèria. El programa,  
desenvolupat per als sis cursos de primària i el cicle 
inicial de l'ESO, es basa en dinàmiques participati-
ves, avaluació contínua i la divisió de les lliçons en 
petites unitats fàcilment assumibles per tots els 
estudiants de la classe. 

“Impulsor de la innovació social”
per l'Ajuntament de Barcelona

"Top 100 Innovaciones Educativas" 
de Fundación Telefónica

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som

http://www.upsocial.org/ca/sic/soluciones/jump-math
http://www.slideshare.net/UpSocial/bcninnovaciosocialaccesible%20
http://top100desafio.fundaciontelefonica.com
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Un tema tan complex com la desocupació requereix 
respostes que abastin tant solucions preventives, 
amb resultats a mitjà i llarg termini, com a accions 
més immediates per als col·lectius més vulnera-
bles.

Ocupació per a
joves i col·lectius 
vulnerables

Per aquest motiu, hem treballat en la identificació 
d'innovacions educatives que milloren les possibi-
litats d'ocupació a futur, al mateix temps que hem 
facilitat la creació d'oportunitats centrades en les 
capacitats de les persones i en el valor que poden 
aportar a la societat.

Les persones amb autisme són molt capaços, i poden fer treballs 
d'alt valor afegit que els apassionen. Per exemple, una empresa ens 
va contractar perquè els nostres consultors identifiquessin totes les 
platges del món, les geolocalizaren i trobessin què les descriu, fotogra-
fies, comentaris… El resultat és iBeach, l'aplicació amb més informació 
d'aquest tipus al món, amb 18.000 fins al moment. El propi client  
comenta que era inimaginable pensar com recopilar totes aquestes 
dades sense la participació de professionals molt especials.
 
Ramon Bernat
CEO de Specialisterne Espanya

Consultors
de Specialisterne.

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som
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País
Sud-àfrica

Emprenedors
Joy Olivier i Makhosi Gogwana

Indicadors d'èxit
Des del 2005, el 77% dels joves que participen, 
2 mesos i mig després del seu ingrés al progra-
ma s'han incorporat al sistema educatiu, a una 
formació o a un treball. 

En el 2012, el 94% dels estudiants del programa 
van ser aptes per a estudis universitaris. 

En el 2013, els seus estudiants doblegaven les 
seves possibilitats d'aprovar Física i Matemàti-
ques. 

Es tracta d'un model que ja ha estat replicat i 
funciona amb èxit en 9 ciutats de 5 províncies 
sud-africanes. 

Implantació a Espanya i Portugal
Aquest model de tutoria entre parells aporta 
una solució innovadora a reptes emmarcats tant 
en l'àmbit educatiu com en la inclusió social. 

Per això ha estat presentat a potencials socis 
locals a Espanya i a Portugal, que en aquest 
moment exploren les possibilitats d'implantació.

Impacte i properes pases
Ikamva Youth està preparant un curs de forma-
ció intensiu de 3 dies per compartir el seu model 
i adaptar-ho a Espanya i a Portugal.

En aquestes formacions participarien organit-
zacions com a Fundación Exit, Intress, Fundació 
Farigola, Punt de Referència i Suara Cooperativa 
(Espanya); i l'Ajuntament d’Oeiras, Fundaçao 
Montepio Geral i Ubuntu Academy (Portugal). 

Ikamva Youth
Suport extraescolar amb tutories, mentoring i 
orientació professional a joves de les perifèries de 
grans ciutats. Proveeix als estudiants les eines ne-
cessàries per al seu propi aprenentatge que, sumat 
a un model d'ajuda entre parells, produeix un efecte 
d'apoderament i sentiment d'autonomia que s'estén 
per tot el grup. 

"Top 100 Innovaciones Educativas" 
de Fundación Telefónica

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som

http://www.upsocial.org/ca/sic/soluciones/ikamva-youth
http://top100desafio.fundaciontelefonica.com
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País
Dinamarca

Emprenedor
Thorkil Sonne

Indicadors d'èxit
Empresa social present en 14 països amb 
clients com ara SAP, HP i Avnet Solutions.  

Ha creat centenars de llocs de treball per a per-
sones amb autisme o síndrome d’Asperger amb 
l'objectiu final de crear un milió a tot el món.Specialisterne

Implantació a Espanya
En el 2013 l'empresa va començar les seves 
activitats a Espanya i l'equip de Specialisterne 
va participar al programa Momentum Project 
d’Esade i BBVA. 

En el 2014 va obrir la seva seu a Madrid.

Des d'Espanya, Specialisterne ha treballat en 
l'expansió a Brasil, ha realitzat preestudis  
de viabilitat a Mèxic, Andorra i, actualment, a 
Portugal. 

Impacte i properes pases
En el 2014 comptava amb 10 consultors en 
plantilla. En el 2015 ja són 20 els consultors 
contractats i 36 candidats en formació.

Treballa per a grans consultores informàtiques 
(entre elles Sogeti, Everis, Avnet), així com per 
a entitats financeres i grans empreses (per 
exemple Agbar), empreses de seguretat infor-
màtica (Safelayer) i altres dedicades al Big Data 
(Innoquant).

Realitza 4 cursos de formació a l'any, tant a 
Barcelona com a Madrid. En el 2015 comença 
el primer curs de formació en Sao Pablo, amb 8 
candidats.

Empresa especialitzada a donar ocupació a perso-
nes amb autisme o amb síndrome d’Asperger per 
la seva capacitat de realitzar eficaçment tasques 
repetitives que requereixen molta concentració, 
com per exemple l'entrada de dades o proves de 
programari. A més a més, transforma la percepció 
de la societat, fent que les capacitats especials es 
converteixin en avantatges competitius al mercat 
laboral

“Impulsor de la innovació social”
per l'Ajuntament de Barcelona

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som

http://www.upsocial.org/ca/sic/soluciones/specialisterne
http://www.slideshare.net/UpSocial/bcninnovaciosocialaccesible%20
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Inclusió social

En l'àmbit de la inclusió social, hem orientat la 
cerca d'innovacions a trobar iniciatives que puguin 
solucionar la precarietat de les famílies monopa-
rentals, augmentant les seves possibilitats d'accés 
a serveis bàsics com l'habitatge, i que afavoreixin 
una conciliació laboral i familiar, amb l'objectiu que 
puguin facilitar un bon inici de vida als seus fills.

D'altra banda, fomentem la implantació d'innova-
cions relacionades amb el desenvolupament d'ha-
bilitats, actituds i coneixements que permetin a les 
persones amb discapacitat accedir a llocs de treba-
ll o a mecanismes de suport laboral per aconseguir 
i mantenir una ocupació. 

Taller del Programa
d'Acompanyament per a
l'Èxit Educatiu de Fundació  
Catalunya-La Pedrera.

Volíem treballar una proposta educativa per als nostres centres i vam 
veure que podíem aprendre molt del model de Môm’Artre. Així és com 
va prendre forma el programa per fer els deures amb l'acompanyament 
d'un equip d'educadors, al que també incorporem activitats lúdic-festi-
ves. I a un preu assequible per fer possible l'accés a tots els nens. 

Teresa Hernández
Àrea d'Impuls Social de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som
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País
França

Emprenedora
Chantal Mainguène

Indicadors d'èxit
–  18 empleats i 22 voluntaris;
–  300 nens participanes (2011);
–  8 centres en França (2013).

Implantación a Catalunya
La Fundació Catalunya-La Pedrera va llançar 
en el 2013 el Programa d'Acompanyament per 
a l'Èxit Educatiu, inspirat en aquest model i per 
reorientar l'ús dels seus EspaiSocials.

El programa està dirigit a nens d'Educació 
Primària (6-12 anys) i a adolescents d'Educa-
ció Secundària (12-16 anys) que necessitin un 
acompanyament educatiu durant el seu temps 
extraescolar. A més a més, ofereix activitats 
d'estímul de la creativitat i la iniciativa personal, 
fent un seguiment personalitzat i involucrant a 
les famílies, i a un preu assequible. 
 

Môm'Artre

Impacte i properes pases
Curs 2014-2015: 

–  19 EspaiSocials en 13 municipis de Catalunya 
implementen el programa;

–  850 nes i nenes de primària;
–  327 estudiants d'ESO;
–  43 educadors contractats;
–  169 educadors voluntaris; 
–  63 estudiants en pràctiques de Pedagogia, 

Educació Social, Psicopedagogia, Cicles For-
matius, Lleure.

Previsió d'implantació en 3 municipis més en el 
curs 2015-2016.

Mobilitza recursos latents de les comunitats i 
els barris –des d'espais a artistes aturats i gent 
gran que participen com a voluntaris- per oferir 
solucions de qualitat per a la cura de nens fora de 
l'horari escolar i molt accessibles per a famílies 
de baixos ingressos o monoparentals. D'aquesta 
manera, combina l'educació artística amb suport 
escolar i integració social.

“Impulsor de la innovació social”
per l'Ajuntament de Barcelona

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som

http://www.upsocial.org/ca/sic/soluciones/momartre
http://www.slideshare.net/UpSocial/bcninnovaciosocialaccesible%20
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País
Estats Units

Emprendedors
Dos grans referents: Tanya Tull, emprenedora 
de l'organització Partnering for Change; i Sam 
Tsemberis, emprenedor de l'organització Pa-
thways to Housing.

Indicadors d'èxit
Model replicat i implantat en tots els estats 
d'Estats Units i a Regne Unit. Tanya Tull va 
començar a treballar en la iniciativa per aportar 
una solució a les necessitats d'habitatge de les 
mares monoparentals, però el seu desenvolupa-
ment ha demostrat ser especialment rellevant 
en persones amb necessitats complexes i greus 
(addiccions, malalties mentals, discapacitats, 
etc.) en les quals les metodologies tradicionals 
no han tingut èxit. 

Implantació a Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona va dissenyar una 
nova estratègia de suport a les persones sense 
sostre basada en aquest model.  

Després d'un primer pilot amb Fundació Rais,  
en el 2015 va adjudicar a Sant Joan de Deu, Ser-
veis Socials, i a la Unió Temporal d'Empreses 
(UTE) Sant Pere Claver-Suara-Garbet el servei 
“Primer la Llar” (Housing First) per gestionar 50 
habitatges per a persones sense sostre.   

Impacte i properes pases
El servei es va engegar amb dos lots de 25  
habitatges procedents del mercat privat, amb 
suport socioeducatiu i cobertura de necessitats 
bàsiques quan sigui necessari. 

De juny a desembre del 2015 s'ha previst un 
ingrés progressiu de les persones usuàries.

També, i per primera vegada, s'incorpora la 
figura d'una persona que ha viscut una situació 
similar a la de les usuàries del servei i que ha 
aconseguit sortir, fent la funció d'exemple i  
mediació en el procés de millora de l'autonomia.

Housing First
Model que posa l'habitatge estable com a prioritat 
per recolzar a persones i famílies en situació o risc 
d'exclusió social. Això permet una major eficàcia en 
altres intervencions relacionades amb l'educació 
dels fills, l'ocupació, la salut física i mental i, en ge-
neral, una major estabilitat que afavoreix el benes-
tar d'aquestes persones i famílies. A més, genera 
estalvis a l'administració pública, ja que s'optimitza 
la utilització dels diners dels contribuents.

“Impulsor de la innovació social”
per l'Ajuntament de Barcelona

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som

http://www.slideshare.net/UpSocial/bcninnovaciosocialaccesible%20
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País
Regne Unit

Emprenedor
Andrew Azzopardi

Indicadors d'èxit
Aconsegueix que en menys de 2 anys puguin 
viure d'una manera molt més autònoma i in-
dependent, facilitant també la seva inserció 
laboral.  
 
En 4 anys ha atès a més de 50 usuaris, amb evi-
dència de millora de la seva autonomia i un 10% 
viuen completament independents. 

Implantació a Catalunya
Fundació Sant Pere Claver – Fundació Serveis 
Socials lidera la implantació del model. 

El projecte va participar en l'edició 2014 de 
Momentum Project d’Esade i BBVA, i un equip 
de treballadors de la fundació va realitzar una 
formació in situ per adaptar i adoptar el model.

A l'octubre del 2015 va obrir el primer Centre de 
Capacitació My Life, pioner en Catalunya. 
 

Impacte i properes pases
El servei està pensat per a persones amb disca-
pacitat mental i/o problemes de salut mental, 
que tinguin entre 16 i 45 anys d'edat, que visquin 
al domicili familiar o en una residència, i que 
vulguin augmentar el seu nivell d'autonomia. 

Ofereix un màxim de 9 hores setmanals per 
usuari, durant 2 anys, en què es treballen temes 
com la gestió del temps i de l’estrès, la comuni-
cació i la gestió dels conflictes, el maneig dels 
diners, la construcció de confiança, la higiene 
personal i la cerca de feina i l’habitatge. 

Aquesta intervenció contribueix a evitar la ins-
titucionalització de les persones en recursos de 
llarga durada o per a tota la vida; i pot generar 
fins a un 80% d'estalvi per a les famílies o  
l'administració pública, en el mitjà i llarg termini. 

My Life
Programa de formació i entrenament d'habilitats 
i competències per a la vida independent dirigit a 
persones amb discapacitat intel·lectual o proble-
mes de salut mental, en un itinerari en tres fases: 
preparats, llestos, ja.

“Impulsor de la innovació social”
per l'Ajuntament de Barcelona

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som

http://www.upsocial.org/ca/sic/soluciones/my-life
http://www.upsocial.org/ca/sic/soluciones/my-life
http://www.slideshare.net/UpSocial/bcninnovaciosocialaccesible%20
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La sostenibilitat mediambiental no solament  
requereix mesures que puguin reduir la nostra pet-
jada ecològica, generada per exemple per l'impacte 
del turisme o les emissions contaminants. També 
requereix reorientar l'activitat de la nostra socie-
tat cap a l'economia verda, per ser un dels sectors 
més estratègics per al futur i amb una demostrada 
capacitat per generar ocupació sostenible. 

Medi ambient 
i economia verda

Les innovacions que promovem en aquest àmbit  
integren una dimensió social, proporcionant una 
vida digna per a tots; mediambiental, respectant  
els límits de suport vital del planeta; i econòmica, 
assegurant els mitjans de vida per a les genera-
cions futures.

Mercat de trobada entre produc-
tors i consumidors de ¡La Colme-
na que dice Sí!.

Ens enorgulleix saber que amb aquest projecte 
recompensem la labor dels productors de la zona i 
fem possible un altre tipus de consum per part dels 
urbanites; veure'ls la cara de felicitat quan saben el 
que compren i a qui li compren, no té preu.

Victoria i Irene
Responsables de la Colmena d'Impact Hub Madrid.

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som
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País
França

Emprenedors
Guilhem Chéron i Marc-David Choukroun

Indicadors d'èxit
En el 2011 van llançar el projecte a França i van 
obrir les primeres Colmenes. 

Des dels seus inicis ha tingut un creixement 
exponencial, convertint-se en un moviment 
europeu:  

–  600.000 consumidors;
–  4.000 productors;
–  800 Colmenes;
–  Present a França, Espanya, Bèlgica, Itàlia, 

Alemanya i Regne Unit.

Implantació a Espanya
La iniciativa, implantada a Espanya sota el nom 
¡La Colmena que dice Sí!, va obrir en el 2014 les 
dues primeres Colmenes.

Integrada en aquest moviment europeu, des 
d'Espanya s'explora la possibilitat d'expansió a 
Portugal. 

Impacte i properes pases
Un equip de 5 persones recolza la creació de 
noves Colmenes i la seva consolidació. 

La xarxa està present a Andalusia, Catalunya, 
León, Madrid i València, mentre treballa en no-
ves obertures a País Basc: 
 
–  24 Colmenes en funcionament i altres 14 en 
construcció; 
–  més de 150 productors;
–  més de 900.000 consumidors. 
 
A nivell de compra, en un any les comandes 
s'han multiplicat per 5. 

La Ruche qui dit Oui!
Sistema d'intercanvi directe entre consumidors 
i productors de proximitat que genera un apode-
rament de la seva relació. Aconsegueix un preu 
més just per a ambdues parts i genera un espai de 
trobada i intercanvi entre els participants, anome-
nat Colmena. Ha eliminat les barreres al consum 
ecològic i de km 0. 

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som

http://www.upsocial.org/ca/sic/soluciones/la-ruche-qui-dit-oui
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País
Alemanya

Emprenedor
Christian Hiss

Indicadors d'èxit
–  600 inversors particulars;
–  3 millons d'euros de capital;  
–  suport a 20 empreses relacionades amb 
l'agricultura ecològica a la regió de Friburg;
–  compliment de 64 indicadors qualitatius i 
quantitatius del valor econòmic i social generat 
per a la regió.

Implantació a Catalunya
Dynamislab impulsa EcoRegió, un projecte  
per replicar el model Regionalwert AG amb 
Catalunya com a primera regió objectiu. 

Al juny del 2015 s'ha constituït el grup promo-
tor d’EcoRegió, definida com una comunitat 
econòmica de ciutadans de microcapital per a 
l'agricultura ecològica regional. Els seus pro-
motors són Joan Antoni Melé, promotor de la 
banca ètica a Espanya i que ha estat director de 
Triodos Bank; Eduard Aliè, empresari polifacètic; 
i Oriol Costa, director de Dynamislab.

El projecte és un dels triats per a la segona 
edició del programa d'acceleració B-Ready de 
Ship2B, així com el millor projecte del Fòrum 
d'Inversió EcoSí Keiretsu Forum i és un dels ca-
sos de l'estudi dut a terme pel programa euro-
peu Seforis d’emprenedoria social innovadora.

Impacte i properes pases
El projecte està sent presentat per ampliar el 
grup promotor i aconseguir l'aportació de capital 
inicial per crear la Societat Gestora i la primera 
Societat d'Inversió Col·lectiva a Catalunya.

Així mateix, EcoRegió està buscant captar entre 
0,5 i 1 milió d'euros, en participacions de 500 
a 50.000 euros, per invertir en 4 a 8 projectes 
empresarials relacionats amb l'agricultura i  
l'alimentació ecològica a Catalunya en el 2016. 

Regionalwert AG
Empresa d'accionistes particulars en la qual els 
ciutadans inverteixen en el desenvolupament 
sostenible de la seva regió. La seva activitat és la 
comercialització de productes ecològics locals, així 
com facilitar finançament, suport tècnic, materials i 
terrenys agrícoles a una xarxa de petites empreses, 
productors i comercialitzadors ecològics.

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials

Què hem après

Qui som

http://www.upsocial.org/ca/sic/soluciones/regionalwert-ag
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País
França

Emprenedor
Jérôme Deconinck

Indicadors d'èxit
–  1 associació, 1 fundació, 1 empresa d'inversió 

solidària i 19 associacions territorials;
–  147 agricultors explotant 108 finques
    adquirides;
–  2.485 hectàrees salvades de l'especulació
    i dedicades a l'agricultura familiar i orgànica;
–  10.200 accionistes solidaris;
–  41 milions d'euros de capital i 1,8 milions
    d'euros de fons propis de la fundació.

Implantació a Catalunya
Terre de Liens juntament amb Terra Franca  
i l’Escola de Pastors de Catalunya han  
desenvolupat un projecte cooperatiu. 

Impacte i properes pases 
El projecte se centra en accions entorn de la 
transmissió de finques (relleu generacional i 
traspàs d'explotacions), formació i acompanya-
ment per a nous camperols, i el desenvolupa-
ment d'eines específiques com són les  
incubadores de camperols. 

També estableix accions transfrontereres per 
generar xarxes amb França i fomentar un nou 
model de pagesia. 

El projecte es troba en fase de cerca de  
finançament per part de les organitzacions 
implicades.

Terre de Liens
Model amb una capacitat enorme de mobilització 
de recursos financers i humans per facilitar  
l'accés a la terra a nous agricultors a través de 
relacions d'arrendament de finques adquirides per 
l'organització.

Què proposem

Què hem aconseguit
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En el nou paradigma basat en models de col·la-
boració i recursos compartits, conviuen iniciatives 
disruptives amb unes altres que no necessàriament 
milloren les solucions actuals ni generen valor 
social. No obstant això, l'economia col·laborativa 
orientada al ben comú té un enorme potencial per 
generar ocupació i millorar la qualitat de vida de les 
persones.  

Economia
col·laborativa

El nostre treball en aquest àmbit s'ha centrat en la 
identificació de models que puguin il·lustrar el  
potencial transformador de l'economia col·laborati-
va i permetin reflexionar sobre la diversitat d'actors 
que poden exercir un rol actiu en aquest canvi.

La col·laboració amb UpSocial ens ha permès treballar amb una 
metodologia pràctica i innovadora amb la qual accedir a innovacions 
provades. Aspecte fonamental perquè puguin implantar-se al territori 
en el qual ens movem. A més, la seva honestedat, implicació i ganes de 
generar impacte, han permès que s'integressin plenament en l'equip 
local, facilitant així tot el procés.

Iranzu Sáinz de Murieta
Sòcia de Sinnple
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País
Estats Units

Emprenedors
Jean Claude Rodriguez-Ferrera, 
Mark Flannery i Skyler Wood-
ward

Descripció
Plataforma web que facilita el 
finançament entre parells. Un 
nou model de crèdit que aposta 
per l'eliminació d'intermediaris a 
través de la creació d'entorns de 
confiança que permeten prestar 
petites quantitats de diners entre 
persones.

País
Espanya

Emprenedora
Elisabet Olivé

Descripció
Plataforma web que agrupa 
l'oferta de serveis d'assistència 
a domicili (empreses i professio-
nals). Les opinions i valoracions 
dels usuaris faciliten la cerca 
d'aquest tipus d'ajuda, ja que la 
visió generalitzada sobre  
el sector assistencial és que  
està molt deshumanitzat.

País
Colòmbia

Emprenedor
5Bogota

Descripció
Plataforma web que connecta a 
visitants que volen tenir una expe-
riència sensorial única i diferent en 
una ciutat, amb emprenedors locals 
que poden oferir aquestes experièn-
cies, aportant de manera directa al 
desenvolupament del teixit social 
de la ciutat. Enfront de les opcions 
de turisme massificat, proposa 
un turisme creatiu i de la mà de la 
població local.

AfablesPuddle 5Bogota
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10 aspectes clau 
de les innovacions
exitoses

En el nostre treball d'identificar i analitzar innova-
cions hem anat reconeixent elements comuns a 
totes aquelles que compleixen el seu objectiu amb 
èxit i que, per això, poden prendre's com a model o 
punt de referència. 

També hem reflexionat entorn dels errors que hem 
comès, les crítiques rebudes o les hipòtesis que van 
resultar equivocades. Sabem que l'error és el millor 
mestre, per ser intrínsec al nostre treball basat en 
l'experimentació.  

Però els errors solament és útils si estem disposats 
a parlar d'ells, entre nosaltres i també obertament 
amb els nostres clients, aliats i companys. Sola-
ment així aconseguim aprendre d'ells i convertir-los 
en catalitzadors de més i millor innovació

Per això aquí compartim aquests 10 elements clau 
que hem identificat en les innovacions que funcio-
nen, gràcies als nostres errors i encerts.

Aprenem molt dels models que analitzem  
i també reflexionem sobre els nostres errors i encerts  
per convertir-los en catalitzadors de més i millor innovació. 

Què proposem

Què hem aconseguit

Reptes i innovacions socials
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Totes les solucions provades amb èxit se centren 
a maximitzar el valor que generen, experimentant 
amb noves maneres de respondre a les necessi-
tats i demandes de les persones i els col·lectius 
als quals es dirigeixen. Així és com han convertit 
a usuaris i beneficiaris en cocreadors de serveis i 
accions centrades en ells.

Gràcies a aquest enfocament, moltes innovacions 
aconsegueixen consolidar el seu model d'ingres-
sos al voltant dels seus beneficiaris. És a dir, estan 
sorgint solucions que aconsegueixen ser sosteni-
bles perquè els màxims interessats paguen per 
elles. Això les fa més sostenibles i, sobretot, més 
resilients als canvis. Aquest pagament es realitza 
directament (els usuaris paguen pel ben o servei  
rebut perquè perceben gran valor en ell) o indirec-
tament (els usuaris aconsegueixen que un tercer  
–per exemple, una administració pública, els ciuta-
dans solidaritzats o una empresa que obté un  
benefici de la resolució d'aquest problema social–
pagui per aquest servei).

També hi ha models basats en intercanvis que no 
tenen a veure amb l'econòmic, i que són respostes 
més eficaces i eficients per solucionar problemes 
socials. Moltes innovacions han sorgit en la inter-
secció de sectors que tradicionalment treballen 
cadascun pel seu compte. Dels partenariats pú-
blic-privat-ciutadania han nascut solucions ines-

perades, escalables i capaces de respondre als 
problemes en la seva dimensió total. La participació 
ciutadana és, en molts casos, l'element disruptiu 
que permet una resposta massiva a un problema. 
Estem redescobrint recursos latents en les comu-
nitats que tenen una gran capacitat de transforma-
ció social.

Per poder experimentar, els innovadors han neces-
sitat agilitat per poder provar hipòtesi ràpidament i 
canviar si alguna cosa no acaba de funcionar. Al se-
gle XXI, no és el peix gran el que sobreviu menjant-se 
peixos petits. És el peix àgil qui millor s'adapta i 
aconsegueix millors resultats. I, per a això, cal ser 
flexibles, provar coses i ser capaces de reconèixer 
l'error com a part del procés de generar resultats. 
No es necessiten grans estructures, ni fusions entre 
organitzacions. De vegades, no es necessiten ni orga-
nitzacions per organitzar-se.

La complexitat dels problemes socials requereix 
una major capacitat d'experimentació i cadascun de 
manera aïllada no pot aconseguir solucions com-
pletes. Per això, moltes innovacions han nascut de 
la col·laboració i la creació de comunitats de pràc-
tica. Els sectors que més han avançat són aquells 
que han innovat en obert, on tots aprenen dels 
errors propis i dels altres, i experimenten en obert 
fins a trobar les millors respostes.

Enfocament a 
la creació de valor

Model d'ingressos
adaptat a la creació de valor

Models híbrids

Agilitat

Innovació oberta

1.

2.

3.

4.

5.
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Totes les iniciatives han invertit temps i recursos 
a mesurar el més científicament possible quins 
resultats obtenen amb cada intervenció. Han anat 
dissenyant la seva solució sobre la base de l'assaig 
i error, de l'experimentació, mesurant constantment 
els resultats per així poder adaptar la intervenció i 
maximitzar el seu impacte. Sovint, la dificultat en 
aquest àmbit no és la falta d'indicadors o metodo-
logies, sinó el trobar un bon equilibri entre el cost 
de la implantació i el del mesurament: no podem 
gastar més recursos a mesurar que a provar coses, 
però tampoc podem provar coses noves sense  
mesurar de forma creïble els resultats.

La transferència d'innovació requereix un esforç 
de documentació, il·lustració, desenvolupament 
tecnològic i disseny, que permeti a altres organit-
zacions locals adaptar i adoptar el model. Això 
també requereix un important esforç de disseny 
d'un model de rèplica en el qual guanyin totes les 
parts (tant qui ha innovat originalment com els qui 
implanten la innovació en un altre lloc), d'empaque-
tar el coneixement perquè sigui útil, i d'assegurar 
un seguiment constant. També requereix que els 
innovadors originals perdin una mica de control  
"del seu” projecte. Hem detectat que això sovint és 
el més difícil d'aconseguir. 

L'expansió d'un model implica sovint el desenvolu-
pament d'aliances estratègiques amb institucions 
i organitzacions molt diferents. Les claus de l'èxit 

en aquestes aliances semblen estar en la capacitat 
dels innovadors d'alinear interessos de totes les 
parts, fent que els acords incentivin una col·labora-
ció eficient i dirigida cap a la consecució de  
l'objectiu comú, i a fer explícita l'aportació de valor 
de cada aliat en el projecte, els riscos que es corren 
i el pla per mitigar-los. 

El desenvolupament d'una estratègia de comunicació 
és essencial per transmetre el missatge d'una iniciati-
va als seus usuaris i públics clau. Ens hem trobat amb 
innovacions amb un gran potencial de transformació 
però molt mal comunicades, la qual cosa limita les 
seves possibilitats de creixement i impacte. Una de 
les maneres més eficaces d'escalar una innovació és 
augmentar el seu potencial d'influència i la seva noto-
rietat. I això també requereix recursos i atenció.

L'objectiu d'una innovació social no ha de ser solament 
servir a més i més persones a través de la pròpia 
organització, sinó influir en molts altres actors clau 
perquè adoptin un nou model que permeti una  
resolució el més completa possible del problema 
social. D'aquesta manera, la idea ja no depèn d'una 
organització o del seu emprenedor, sinó que pot 
créixer fins a convertir-se en una norma en la socie-
tat. Certament, ens hem trobat amb innovacions que 
volen portar a escala l'organització més que la pròpia 
innovació. No obstant això hem decidit centrar-nos a 
buscar la manera de fer créixer l'impacte de la solució. 
Finalment, ens hem trobat amb innovacions que són 
molt pròpies del seu context local, i que no té sentit 
portar a escala. 

Procediments i recursos
per facilitar la transferència

Aliances sostingudes i efectives 
amb altres actors clau

Evidència sòlida
i creïble de resultats

Capacitat d'incidir
en el canvi sistèmic

Capacitat de comunicació

6.

8.

9.

10.
7.
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L'escalabilitat  
requereix preparació 
i un model de rèplica 

En la nostra experiència acompanyant la implantació 
d'innovacions, hem vist que les estratègies per por-
tar-les a escala són preferibles a simplement espe-
rar que uns altres prenguin la idea i copiïn la bona 
pràctica. D'aquí la importància de tenir un enfocament 
deliberat i disciplinat per traduir petits projectes exito-
sos en innovacions amb impacte a gran escala. 

Però també és essencial treballar des de la demanda 
d'innovació. Sovint la demanda està latent, no s'ha fet 
explícita. La inèrcia arrossega a moltes institucions i 
organitzacions a intentar fer més del mateix, encara 
que sigui amb menys. L'enfocament de la innovació 
social deu també centrar-se a generar una demanda 
per aconseguir més amb el mateix, o fins i tot amb 
menys. 

Com saber que una innovació està  
preparada per ser portada a escala?

–  Evidència sòlida i creïble. Sense evidència 
d'impacte, no hi ha motiu per portar a escala una 
innovació.

–  Especificitat. Si la innovació pot beneficiar a 
moltes més persones, el problema que inten-
ta solucionar és important en molts països, i 
les condicions socials, econòmiques, culturals 
necessàries per al seu èxit també estan presents 
en altres latituds, val la pena explorar el procés 
d'escala.

–  Objectiu. Si l'objectiu de l'innovador és maximit-
zar el seu impacte social o facilitar que la seva 
innovació tingui el màxim impacte social.

–  Demanda. Si existeix una demanda explícita de 
noves solucions al repte social, la implantació 
d'aquesta innovació té moltes més possibilitats 
d'èxit.

–  Sistematització. Si la innovació es pot documen-
tar i empaquetar bé per fer-la transferible.

–  Cost. Si podem dissenyar la intervenció perquè 
sigui el més eficient possible.

–  Model de sostenibilitat. Si tenim un model d'in-
gressos consolidat localment, podem invertir a 
estudiar models d'ingressos per portar la innova-
ció a escala, i provar d'experimentar amb ells.

Principals barreres a la implantació

–  Els prejudicis que poden aparèixer perquè són 
innovacions de països del sud, perquè són petites, 
perquè costa donar crèdit a tot el que fan, perquè 
això ja es fa i no aporta gens… 

–  La falta de interès dels innovadors d'origen en 
escalar.

–  El no adaptar les innovacions: copiar i pegar no  
funciona. 

–  El pensar que basten les bones intencions: és 
important implicar a l'innovador en la réplica. 

–  L'oblidar que el model d'ingressos també forma 
part del procés d'adaptació: encara que sigui 
la millor referència, no necessàriament s'ha de 
replicar el mateix model de negoci.
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Quins models existeixen per portar  
les innovacions a escala?

Hi ha molts camins per portar les innovacions socials 
a escala. Saber escollir el més adequat és un dels 
factors crítics per a l'èxit del nostre treball. 

En aquests anys, hem vist que la majoria de rèpliques 
depenen de tres factors:

–  El grau de control del projecte que es vulgui tenir.

–  La velocitat de creixement que es vulgui aconse-
guir (que és inversament proporcional al control).

–  El model de monetització del valor que es crea 
amb l'expansió.

D'allí que els models que hem identificat són:

1. Expansió de l'organització i subsidiàrias. Fer 
créixer una organització per portar a escala una 
innovació de forma totalment controlada. 

2. Franquícia. Crear una xarxa d'organitzacions per 
fomentar l'adopció de pràctiques innovadores o bé 
ampliar la prestació d'un servei o programa innovador.

3. Aliances amb xarxes i organitzaciones. Unir 
cadenes de valor que, combinades, permeten portar a 
escala una innovació.   

4. Llicència, certificació o formació. Cedir part 
dels drets o coneixements d'una innovació a altres or-
ganitzacions perquè aquestes la puguin portar a escala. 

5. Moviment. Promoure que altres organitzacions 
adoptin la innovació per portar-la a escala i millorar-la. 

6. Open Source. Compartir obertament la innova-
ció, sense exercir control sobre les seves rèpliques. 

+ Control + Velocitat

Aliances amb xarxes 
i organitzacions

Moviment

Open Source 

Expansió de l'organització 
i subsidiàrias

Llicència, certificació  
o formacióFranquíciaQuè proposem
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Som un equip  
d'emprenedors experts  
en diferents àmbits  
que treballem amb una  
xarxa de col·laboradors

Economista i emprenedor social, 
ha treballat en temes d'innovació 
social amb Ashoka, en incidèn-
cia política amb Unicef, en drets 
humans amb Plan International i 
Global Movement for Children, i en 
desenvolupament amb la Societat 
Internacional per al Desenvolupa-
ment. A més d’UpSocial, ha fundat 
diverses organitzacions en l'àmbit 
de les microfinances i l'educació. 

Comunicadora especialitzada en 
col·laborar amb organitzacions i 
emprenedors socials en el desenvo-
lupament d'estratègies i missatges 
que posin en valor la seva missió i 
els permetin aconseguir un ma-
jor impacte amb la seva activitat. 
Lidera la consultora de comunicació 
CLIC-CLAC i és membre del Consell 
Assessor de Creas.

Educadora social amb formació en 
direcció i gestió d'organitzacions 
sense ànim de lucre. Compta amb 
una àmplia experiència en interven-
ció educativa en l'àmbit penitenciari 
i en el tractament d'addiccions i 
drogodependències. Coordina la 
Plataforma Ciutadana Grup 33. 

Emprenedor social i expert en 
desenvolupament econòmic. Ha 
combinat la consultoria i l'assesso-
rament empresarial amb la gestió 
d'empresa. Ha engegat quatre 
projectes empresarials, entre d’ells 
Bee Honey, a partir del 2008 cen-
trats en l'empresa social. 

Doctora en Antropologia que  
treballa en el disseny i desenvo-
lupament de projectes educatius i 
socials focalitzats en la inclusió de 
col·lectius vulnerables, la innovació 
metodològica i la promoció cultural. 
Ha estat directora de projectes de 
Fundació Itinerarium i ha desenvo-
lupat la seva experiència a Espanya 
i 13 països llatinoamericans. 

Mamen Salcedo
Directora
de Recerca
i Projectes
Educatius

Miquel
de Paladella
CEO

Jorge Rovira
COO

Marta Nomen
Coordinadora
de Projectes

Viviana Urani
Directora de 
Comunicació
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Innovation
Facilitem la implantació d'innovacions  
provades per respondre a la demanda de  
solucions a reptes socials.
 
Consulting
Inspirats per innovacions exitoses de tot  
el món, generem projectes ambiciosos,  
realistes i escalables per aportar solucions  
a reptes socials.

Scaling
Promovem l'adaptació, rèplica i escala  
d'innovacions provades, amb una implicació  
directa en el projecte.

Casp 43 baixos
08010 Barcelona 
Espanya

info@upsocial.org
www.upsocial.org
@UpSocialBCN 

Desembre 2015

Promovem la innovació social per resoldre problemes crítics.  
El nostre treball s'organitza entorn de cinc línies d'acció:

Policies
Incidim en les polítiques públiques per  
promoure un marc jurídic, econòmic  
i educatiu que faciliti l’emprenedoria social  
i promogui la innovació social. 

Learnings
Compartim aprenentatges i organitzem  
activitats per inspirar a actors clau  
en la innovació social. 
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Aina Pascual Cuadras 
Ainhoa Aldasoro  
Ajuntament de Barcelona 
Albert Cañigueral  
Albert Colomer  
Albert Forn  
Albert Soria  
Alberto Orío Hernández 
Alberto Rodríguez  
Alejandro Díaz Garreta 
Alejandro Peña  
Àlex Masllorens  
Alexandra Vasconcelos 
Alfred Vernis  
Alicia Castillon  
Amparo Porcel  
Ana Álvarez  
Ana Cristina Morais  
Ana López  
Ana Millán  
Ana Román Riechmann 
Ana Roque  
Ana Saenz de Miera  
Ana Sáinz   
Andreu Fibla  
Andrew Azzopardi  
Angel Cañadilla  
Ángel Herraiz  
Ángel Illa   
Àngel Miret  
Ángeles Cristóbal  
Àngels Canals  
Anna Artigas  
Anne Karine Stochetti 
Antonio Aguilera  
Antonio Cara  
Antonio Guillen  
Arianne Sved  
Aroa Sánchez Rodríguez 
Ashoka   
Belén Albizu  
Belén Viloria  
Benet Andújar Guardado 
Berta Argany  
Blanca Gómez González 
Brett Dioguardi  
Bruno Halle  
CaixaForum Barcelona 
Calidoscoop  
Carles Descalzi  
Carles Escolano  

Carlos Martín Faus  
Carlos Villagrasa  
Carme Montserrat  
Carme Redon  
Carmen García de Andrés 
Carolina Carrasco 
Carolina Jeux Conde 
Carolina Posada 
Casilda Heraso 
César Buenadicha  
Comunidad de 

Castilla La Mancha
Concepción Galdón 
Catalina Parra  
Centro de Comunicación  

y Pedagogía
César Agustín Blanco 
Chantal Mainguène  
Charis Desinioti 
Christian Hiss  
Citymart   
Clara Navarro  
Cláudia Pedra  
Comunidad de Madrid 
Conceição Zagalo  
Conchita Herms  
Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte de Madrid
Consejería de Educción, Juventud y 

Deportes de Castilla-La Mancha
Consejería de Educación y Univer-

sidades de Murcia
Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria de Galicia
Consorci d’Educació de Barcelona
Constantí Serrallonga 
Coop57   
Creas   
Centro de Investigación 

para la Educación 
Científica y Matemática (Crecim)

Cristina de la Cuesta Marina 
Cristina Peixinho  
Cristina Robledano  
Cristina Simarro Rodríguez 
Daniel Rivet  
David Cortés  
David del Vall Torre  
David Sierra  
Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya
Dídac Ferrer  
El Foli Verd  
Eleanor Murphy  
Elena Corominas  
Elena Pujol  
Elisa Mena  
Elisenda Xifré  
Eric Hauck 
Encarna González  
Esperanza Moreno  
Ester Capella  
Eva Pulido  
Eva Rovira  
Evelia García Peñuelas 
Ewart Newton  
ExLibris   
Fathia Benhammou  
Felisa Palacio  
Fenita Villaveces  
Filipe Alves  
Fomento de San Sebastián 
Fran Jiménez  
Frances Agro  
Francesc Giró  
Francesc Sistach  
Francisco Cousinou Toscano 
Francisco Javier 

Jiménez Leube
Francisco Soler  
Frank de Freitas  
Frank Hoffmann  
Fundació Catalunya- La Pedrera
Fundació Colserolla  
Fundació Comtal  
Fundació la Caixa  
Fundación Biodiversidad 
Fundación CajaSur  
Fundación Profesor Uria 
Fundación Telefónica 
Fundación Xul  
Comunidad de Galicia 
Gamaliel Martínez  
Gerard Pellisa  
Germán Castejón  
Glòria Canals  
Gloria Ferrer  
Glòria Figuerola  
Grup Ecos  
Guadalupe García  
Guernica Facundo  

Guilheim Chéron  
Guillem Arís  
Helena Espinòs  
Helena Gata  
Ignacio Samper  
Ignasi Aldomà  
Ignasi Carreras  
Ignasi de Juan  
Ignasi López Verdeguer 
Ignasio Pérez Dolset 
Impact HUB Barcelona 
Impact HUB Madrid  
Innodus   
Innova Partners  
Instituto de Innovación 

Social de Esade 
Intress   
Iñaki López de Vinaspre 
Iñigo Benedicto  
Irad Eichler  
Iranzu Sáinz de Murieta 
Irene Borràs  
Irene Morcillo  
Irene Salgado  
Irma Rognoni  
Jaílson de Souza  
Janós Jákli  
Jaume Albaigès  
Jaume Lanaspa  
Jaume Oller  
Javi Creus  
Javier Ferrer  
Javier García Cañete 
Javier González  
Javier Martínez  
Jean Claude Rodríguez-Ferrera
Jean Kluver  
Jean-Pierre Duponchelle 
Jeannine Garrigaud  
Jesús Calvo  
Jesús Fernández-Cid Román
Jesús Iglesias 
Jesús María Arsuaga Ferreras 
Jesús Palacios  
Jesús Rico  
Joan Cruz  
Joana Homs  
Joana Lopes  
Joana Luna de Toledo 
João José Fernandes 
John Mighton  
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Jordi Baldrich  
Jordi Juanós  
Jordi Marí de la Torre 
Jordi Martí  
Jordi Mayals  
Jordi Tolrà  
Jorge Fernández del Valle 
José Castillo  
Jose Luis Castel  
Jose Luis Escobar  
Jose Luis Montes  
José Manuel 

Moreira Madueño
Jose Moncada 
José Vigueras  
Josefina Fernández  
Josep Biosca  
Josep Cortada  
Josep Maria Miró 
Josep Maria Vallés  
Josep Planas Cisternas 
Josep Ramon Morell 
Josep Villarreal  
Joy Olivier  
Juan Bernardo González 
Juan José Moreno Navarro 
Juan Muñoz  
Julia Haselmayer  
Julia Salsas  
Junta de Andalucía  
Justine Cattacin  
Karen Sikema  
Kevin Linder  
Kristy Martin  
L’Apòstrof   
LabCoop   
Laia Oto   
Larry Rosenstock  
Laura Fernández Orgaz 
Laura Morillas Molina 
Leo Zarza   
Leonardo Novello  
Lola Elejalde Hernani  
Lorenzo di Pietro  
Lucinda Correia  
Luis Berruete  
Luis Carbonel  
Luis Costa  
Luis Fernando Sanabria 
Luis Hernández Berasaluce 
Luisa Valle  

Mª Dolors Rodríguez-Llauder 
Maha Cherradi  
Maite Bosch  
Maite Calleja  
Maite Fandos  
Maite Fibla  
Manel Blasco  
Manel Garcia  
Manuel Granados  
Manuel Vila  
Maravillas Rojo   
Marc Alba  
Marc Raulin  
Marc Simón  
Marc-Antoine Tanguay 
Margarida Barbosa  
María Angeles Heras 
María Angulo  
María González  
Maria João Alegria  
Maria José Palacios  
María Seguí  
Mariona Soler  
Marta Colomer  
Marta Lacambra  
Marta Riba  
Marta Subirà  
Marta Torras  
Martín Habiague  
Maravillas Rojo  
Megan Bird  
Melissa Agudelo  
Mercè Santmartí  
Miguel Alves Martins 
Miguel Muñoz Duarte 
Mikel Oleaga  
Miquel Carrión   
Mireia Cañellas Grifolls 
Mireia Domingo  
Mireia Pagès  
Míriam Turró  
Mirian Esquinas  
Montse Jaime  
Montse Majoral Marginet 
Montse Torredeflot  
Montserrat Blanes   
Comunidad de Murcia 
Nacho Casanova Hausmann 
Nacho Sequeira  
Narcís Vives  
Nathalie Balan  

Nemo Remesar  
Nuno Frazão 
Olga Anguita 
Ona Arguemí Guitart 
Oriol Costa 
Oriol Romances 
Óscar Toro 
Pablo Gonzalo 
Pablo Hispán Iglesias de 

Ussel  
Pablo Serra 
Pablo Valencia 
Palau Macaya de 

l’Obra Social “la Caixa”
Pau Pèrez  
Paula Lopes Silva 
Paula Pinho Branco 
Paz García 
Paz Molinas 
Pedro Teiga 
Pep Ollé Pous 
Pere Torrents 
Pilar Gorriz 
Pilar Núñez 
Porticus Iberia 
Priscila Pumarada 
Programa @emprensocial
Programa aracoop 
Radia Cheikh Lahlou 
Rafael Barba 
Rafael Cobo 
Raimon Gassiot 
Ramiro Tomé 
Ramon Bernat 
Ramon Giró 
Ramon Lamiel 
Ramon Sanahuja 
Raquel Diaz Caro 
Raquel Ríos 
Raúl Hidalgo 
Raúl Lucero 
Raul Robert 
Ricard Coma 
Ricard Ruiz de Querol
Ricardo Miguéis 
Roger Fonts 
Roser Batlle 
Roser Pinto 
Salvador Domecq 
Santiago Pérez Segú
Sara Berbel 

Sara Diaz Roig 
Sasha Haselmayer 
Scott McMeekin 
Servei d’Ocupació 

de Catalunya
Shane Gring 
Ship2B  
Silvia Almeida 
Sinnple  
Sofia Jiménez 
Sonia Aparicio  
Sonia Castañeda 
Sonia Hurtado 
Sonia Navarro 
Sònia Recasens 
Sophie Robin 
Stefan Wilhelm 
Stone Soup 
Tana Serra 
Tanya Tull 
Teresa Hernández 
Teresa Hernando 
Thorkil Sonne 
Till Jaspert 
Tobby Ecles 
Universitat Autònoma 

de Barcelona, Facultat 
de Traducció i Interpretació

Universitat Autònoma 
de Barcelona, Master en 
Relacions Internacionals, 
Seguritat i Desenvolupament 
(MURISD) 

Véronique Rioufol 
Vicente José Montes Gan
Victor López 
Víctor Viñuales 
Wendy Brawer 
Xavi Carbonell 
Xavi Pont  
Xavier Casanovas 
Xavier Grau 
Xavier López 
Xoán Fernández García
Zoe Mann  
Zulma Sosa
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