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Després d’haver fet viatges d’estudi per conèixer in situ la major part de les pràctiques 
objecte d’estudi del projecte VERSO, cada soci polític té la missió d’elaborar un pla 
d’implementació per transferir les més idònies, totalment o parcialment, al seu propi 
context. 
 
1. Bones pràctiques susceptibles de transferibilitat 
Per facilitar la identificació i l’anàlisi comparativa de les bones pràctiques presentades per 
tots els socis, aquestes s’han classificat en quatre blocs en funció del focus metodològic 
i/o estratègic que caracteritzava la bona pràctica. Els quatre blocs són els detallats a 
continuació:  

1. Mentoria 
2. Rehabilitació i qualitat de vida 
3. Responsabilitat social corporativa  
4. Organització 
 

Finalment, les pràctiques seleccionades susceptibles de ser transferibles entre totes les 
presentades dels diversos contextos europeus són les que es relacionen a continuació:  

Nom de la pràctica Localització 

Mentor Programme at Middelfart Job Center Middelfart, Denmark 

Ponte Mentors Detmold, Germany 

Arbeit. e. V to Work Detmold, Germany 

Coach Project Barcelona, Catalonia 

Referent Program Barcelona, Catalonia 

Youth Entrepreneurship Marketplace Sofia, Bulgaria 

Opening the door to rehabilitation Barcelona, Catalonia 

Business incubator for vulnerable groups Sofia, Bulgaria 

Chasing youth Authonomy Barcelona, Catalonia 

Industrial Laundry Coevorden, Netherland 
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Immigrant Entrepreneurs Barcelona, Catalonia 

Hellenic Red Cross Epirus, Greece 

Partners in Responsibility for Lippe Detmold, Germany 

National Citizens Service (NCS) Yorkshire, England 

Citizens Advice Bureaux Yorkshire, England 

 

2. Selecció de les quatre bones pràctiques 

Com a soci polític, i atenent la seva dimensió nacional, Catalunya ha optat per escollir les 
quatre pràctiques que tot seguit s’esmenten, una de cadascun dels quatre grans blocs. 

Cal tenir en compte que el món associatiu i del voluntariat a Catalunya és força extens i 
compta amb molts anys de tradició i que aquest fet ha condicionat la selecció de les 
pràctiques, ja que la tria s’ha fet tenint en compte la necessitat d’aprendre de noves 
metodologies en la posada en marxa de programes, és a dir, que aportin elements 
innovadors i reptadors. 

Les quatre bones pràctiques escollides són: 

Mentoria: 
• Youth Entrepreneurship Marketplace – Sofia (Bulgària). 
Rehabilitació i qualitat de vida: 
• Business Incubator for vulnerable groups – Sofia (Bulgària). 
Responsabilitat social corporativa: 
• Partners in Responsibility for Lippe – Detmold (Germany).  
Organització: 
• Citizens Advice Bureaux - Yorkshire (Anglaterra). 
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3. Pla d’implementació 

 

Introducció:  

Aquest pla és una guia que ha de permetre seguir les línies d’implementació de 
cadascuna de les pràctiques proposades, però tenint present que cada pràctica té unes 
característiques específiques diferents, que cada realitat és particular i difícil de traslladar 
i cal preservar-ne les especificitats. És, doncs, un full de ruta que cal anar seguint i que 
s’allunya de la idea de calcar els processos i les metodologies desenvolupades amb èxit 
en els llocs d’origen, ja que cada país i cada regió estan regulats legislativament de 
forma concreta i els contextos socials, històrics, culturals, econòmics i polítics configuren 
un marc de la realitat impossible de reproduir. 

Per tant, aquestes pràctiques de les quals proposem la transferibilitat s’han de prendre 
com a models a grans trets que a l’hora d’implementar a la nostra realitat caldrà adaptar 
i adequar a les particularitats catalanes. 

El Pla d’implementació es caracteritza també per tenir molt en compte tots els agents 
socials que intervenen en un territori, ja sigui directament o indirectament. 
Administracions públiques, entitats socials, el col·lectiu d’usuaris, les entitats 
empresarials i la societat civil si escau, tots han de poder participar en funció del seu rol 
dins la societat en el procés de transferibilitat. 

Com s’ha dit, és difícil obtenir una rèplica de la pràctica en tot el seu conjunt, perquè 
cada realitat és diferent i això ho impossibilita. En canvi, sí que és possible transferir 
aspectes separats de la pràctica, ja sigui la idea, el plantejament o la filosofia, la 
metodologia, el grup objectiu destinatari de l’acció, els agents socials intervinents, les 
formes de finançament, etc.  

Per això proposem que la transferibilitat es plantegi també de forma parcel·lada i 
considerar els diferents àmbits que en formen part per separat: la legislació, la 
intervenció social, la procedència dels recursos econòmics, la implicació de la societat 
civil, etc. D’aquesta manera pot ser que una pràctica no sigui transferible en la seva 
totalitat a la nostra realitat, però sí un dels seus aspectes de forma aïllada. També podria 
molt ben ser que, tractat d’aquesta manera, algun dels aspectes de la pràctica ens 
suggerís –en clau d’oportunitat– repensar la nostra pròpia realitat, sobre la manera com 
fem les coses o com les tenim establertes. 
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BUSINESS INCUBATOR FOR VULNERABLE GROUPS 

1. Descripció 

Àmbit social: rehabilitació i qualitat de vida.  

Suport als grups més vulnerables per esdevenir econòmicament autònoms i no haver de 
dependre dels serveis socials. 

País: Bulgària 

Ciutat: Sofia 

Resum: programa que ofereix a persones vulnerables socialment capacitar-se per 
millorar la seva ocupabilitat i inclusió social perquè tinguin més formació, puguin entrar 
al mercat laboral i esdevinguin econòmicament autònomes, i no hagin de dependre dels 
serveis socials. 

Un dels objectius estratègics de la Creu Roja de Bulgària és oferir oportunitats a les 
persones més vulnerables per formar-se i capacitar-se, per tal de millorar el seu 
potencial i afavorir la seva inclusió social de forma activa. Aquest suport contribueix a fer 
que la gent esdevingui econòmicament independent.   

El viver d’empreses impulsat per la Creu Roja permet l’accés a grups socialment 
exclosos, i de manera molt particular són les minories gitanes, els immigrants, els 
refugiats i les dones amb ingressos molt baixos. 

L’objectiu principal és oferir un accés innovador a crear una activitat econòmica pròpia a 
partir de la introducció d’un sistema de suport d’activitats econòmiques, alhora que es 
treballa la inclusió social. 

Els voluntaris són estudiants de 2n i 3r curs d’administració d’empreses de la Facultat 
d’Econòmiques de la Universitat de Sofia St. Kliment Ohridski. 

 

2. Anàlisi de l’elecció de la pràctica 

Hem escollit aquesta pràctica perquè conté molts elements destacables que són fàcilment 
introduïbles a la realitat catalana i poden ajudar a millorar certs contextos socials que 
tenim.  
 
Punts forts i oportunitats: 
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• Diversitat d’agents que intervenen a la mateixa pràctica: el projecte és 
impulsat per una organització no governamental, la Creu Roja, però compta amb 
el suport de l’autoritat municipal, que és molt important perquè assumeixi part del 
cost i posi en joc la seva responsabilitat social que té com a administració local; la 
universitat, que aporta coneixement empresarial i el posa al servei de la població 
més necessitada, i els voluntaris, que ofereixen formació bàsica als usuaris perquè 
puguin iniciar l’activitat econòmica. 

 
• Els voluntaris són majoritàriament estudiants de segon i tercer curs 

universitari d’administració d’empreses. Ells són una peça clau, perquè ofereixen 
voluntariat i alhora contribueixen amb coneixement i formació, alhora que ells 
adquireixen pràctica i experiència. 

 
• Els voluntaris són futurs empresaris i és una oportunitat del projecte perquè 

aquesta vinculació pot generar projectes econòmics futurs tant per a ells com per 
als usuaris, així com una nova visió de la gestió econòmica empresarial orientada 
a una sostenibilitat social més gran. 

 
• Aquesta bona pràctica es focalitza en els col·lectius més vulnerables, com és la 

població gitana autòctona o la població immigrant, que és vulnerable 
socialment i vulnerable econòmicament. Aquest projecte representa una 
oportunitat per treure de l’exclusió social persones d’aquest col·lectiu i oferir-los 
possibilitats normalitzades de guanyar-se la vida a partir de crear el propi negoci.  

 
• L’entitat promotora és una gran ONG que té el reconeixement social i 

internacional i això facilita tant les gestions administratives com els recursos 
econòmics o la credibilitat davant els usuaris, l’Administració o la societat en 
general. 

 
Mancances o limitacions: 

• El projecte no disposa de tot el finançament que necessita per dur-lo a terme i 
sobretot perquè tingui una continuïtat en el temps i es pugui acompanyar els 
usuaris que decideixen emprendre una activitat econòmica normalitzada. 

 
• A la pràctica, la implicació de l’Administració local és poca i necessita més suport 

institucional. 
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• El projecte no ha culminat i no hi ha una anàlisi feta de la consecució d’objectius a 
partir d’indicadors marcats d’on es puguin extreure conclusions de la seva 
viabilitat. 

 
3. Aspectes transferibles de la bona pràctica 

En el nostre context hi ha tres aspectes que serien transferibles o aprofitables: 
 
• Suport específic a la població gitana. A Catalunya, el col·lectiu gitano no és tan 
nombrós com a Bulgària, però sí que hi ha municipis de Catalunya que compten amb una 
forta presència de persones gitanes. Una part d’aquest col·lectiu viu en risc d’exclusió 
social i sovint pateixen moltes dificultats per poder sortir de la situació de vulnerabilitat 
que els afecta. El fet que el programa de la Creu Roja de Sofia s’hagi implementat també 
amb usuaris del col·lectiu gitano fa que, des de Catalunya, que compta amb un pla 
governamental específic de suport a la comunitat gitana, puguem tractar de transferir 
aspectes de la bona pràctica adreçats i adaptats de manera específica al col·lectiu gitano, 
per tractar de cercar vies innovadores que puguin facilitar el seu progrés social, econòmic 
i laboral. 
• L’entitat promotora, la Creu Roja, és una organització internacional que compta 
amb el prestigi, el reconeixement i el suport econòmic de la resta d’institucions, 
organismes i la població en general. Aquest estatus és una bona carta de presentació per 
emprendre programes o iniciatives agosarades i rebre el suport que necessita amb 
relativa facilitat. En aquest sentit, la Creu Roja, que també està ben implementada i 
arrelada en el territori català, podria ser l’agent impulsor d’aquesta pràctica, amb les 
variacions que calgui introduir-hi. 
• Estudiants voluntaris. La pràctica a Sofia aprofita el coneixement d’estudiants 
amb ganes d’aplicar els seus aprenentatges i la voluntat de fer un servei desinteressat a 
la comunitat. En aquest sentit, a Catalunya també es pot canalitzar aquesta voluntat de 
molts estudiants en funció dels seus coneixements i aprenentatges per tal que a la 
vegada que exerceixen un voluntariat i adquireixen experiència i aprenentatge vital, 
també aportin saber i formin altres persones que es poden beneficiar dels seus 
coneixements. 
 
 
4. Full de ruta per a la implementació 

Cal tenir en compte diverses fases per desenvolupar la transferibilitat: 
• Analitzar la bona pràctica d’acord amb el qüestionari de transferibilitat elaborat per 
seleccionar cada aspecte de la pràctica per separat (vegeu l’annex 1). 
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• Cercar i trobar entitats no governamentals que puguin i vulguin implementar el 
projecte i disposin del suport necessari per fer-ho, i de manera específica les entitats que 
treballen amb l’organització de programes de voluntariat adreçats als estudiants 
universitaris. 
• Cercar les vies de finançament del programa, ja sigui a través de línies de 
subvencions de les administracions públiques per donar suport a projectes que tinguin 
aquestes característiques, ja sigui a través del suport d’empreses, fundacions i altres 
agents privats que hi puguin estar interessats.  
• Involucrar altres entitats, organitzacions o institucions en el desenvolupament del 
projecte: contactar amb la xarxa d’universitats públiques per cercar sinergies i els ens 
locals interessats. Implicar les universitats catalanes en el projecte, especialment les 
facultats d’econòmiques i empresarials, per tal que treballin conjuntament amb les 
entitats socials. A través de les institucions universitàries, involucrar els seus estudiants 
perquè facin voluntariat en aquest projecte, perquè aprenguin de l’experiència i aportin 
els seus coneixements en economia i gestió d’empreses. 
• Fer participar altres entitats que treballen amb microcrèdits i iniciatives 
econòmiques alternatives perquè facilitin l’entrada al món empresarial d’aquesta població 
objectiva. 
• Presentar el projecte i les fases de desenvolupament de la implementació a través 
de jornades específiques.  
 
 
5. Conclusions preliminars - Expectatives 
Aquesta pràctica pot tenir èxit perquè hi ha elements de base comuns entre la pràctica 
búlgara original i el projecte d’implementació a Catalunya. La població amb risc d’exclusió 
social a Catalunya requereix suport socioeducatiu i econòmic que contribueixi a la seva 
inclusió social. 
 
Aquest projecte és una bona via que complementaria tot el treball en l’àmbit social, 
educatiu i laboral que ja es fa a Catalunya amb aquesta població. 
 
La pràctica també introdueix l’element del voluntari especialitzat en una matèria que és 
clau en el procés d’inserció social i laboral dels usuaris, i això permet la interrelació entre 
dos col·lectius que normalment no interactuen de forma natural a la societat i en què 
cadascun n’extreu una experiència enriquidora i beneficiosa.  
En definitiva, considerem que aquesta pràctica pot crear un lligam entre universitats 
(coneixement) i societat, i a la vegada aconseguir una implicació social dels estudiants 
que actuï de revulsiu en la seva pròpia formació com a futurs empresaris. 



 

 

                                                                                                                                                                   

 

This project is co-financed by the European Regional 
Development Fund and made possible by the 
INTERREG IVC programme 

 

YOUTH MARKET PLACE FOR ENTREPREUNEURS  

1. Descripció 

Àmbit social: mentoria 

Promoció social, inclusió i emprenedoria per a joves en general i per a joves amb 
discapacitats. 

País: Bulgària 

Ciutat: Sofia 

Resum: el projecte és impulsat per Consultancy Company Strategies, una petita empresa 
especialitzada en responsabilitat social corporativa, i per Kauzi Foundation, de la qual 
l’empresa és sòcia. Aquesta fundació treballa amb joves entre els quals n’hi ha amb 
discapacitats físiques i psíquiques i promou la seva inclusió social a través de 
l’emprenedoria laboral. 

El projecte es desenvolupa en diferents etapes: una campanya informativa sobre 
l’assessorament gratuït per a projectes empresarials de persones joves; una selecció 
entre els participants en funció de les seves competències i motivacions; el 
desenvolupament del pla d’empresa amb els assessors voluntaris;  la realització del 
Marketplace de joves emprenedors on els participants presenten les seves idees, i 
finalment el retorn de participants i professionals per tal de millorar el projecte. 

Aquesta iniciativa dóna l’oportunitat a aquests joves emprenedors de començar un 
negoci i sentir-se i esdevenir independents. Paral·lelament, beneficia també als assessors 
voluntaris implicats, perquè aporten la seva expertesa i se senten part important d’un 
projecte social per als joves búlgars. 

 

2. Anàlisi de l’elecció de la pràctica 

• Punts forts i oportunitats: 

• Es focalitza en l’emprenedoria d’un col·lectiu amb moltes dificultats: es 
diposita la confiança i la convicció que aquest col·lectiu se’n pot sortir des de 
l’emprenedoria, esdevenir el seu propi cap i adquirir habilitats directives per 
gestionar l’activitat econòmica. 
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• Acompanyament intensiu des de l’inici fins al final: el voluntariat esdevé un 
assessor en tot el procés i l’usuari pot comptar amb ell des de l’inici fins a la posada 
en marxa del propi negoci. És un acompanyament de proximitat i de confiança. 
• El focus està posat en l’ocupabilitat i també en l’ocupació: aquesta pràctica 
treballa les habilitats i les capacitats dels joves i contribueix a la millora de la seva 
ocupabilitat, alhora que planteja obertament sortides laborals possibles, creant el 
propi negoci o essent contractat per algun empresari assistent al Marketplace. 
També beneficia l’ocupabilitat dels voluntaris, que posen en pràctica els seus 
coneixements i els serveix d’experiència i currículum.      

                                                                                                                                                           
• Mancances o limitacions: 
 

• Dificultats objectives de fer el salt des de la discapacitat a l’emprenedoria. Aquesta 
és un recorregut ple d’obstacles i la discapacitat, física i sobretot psíquica, és una 
dificultat més que no facilita el procés i que cal tenir en compte durant tot el 
projecte. 

 
• Alta inversió amb resultats numèrics escassos. El projecte ha de destinar molts 

voluntaris i hores a la realització del programa (dur a terme el Marketplace, 
assessorar i fer estudis de viabilitat dels projectes econòmics, etc.), i a més fan 
falta inversions per iniciar-los, la qual cosa encareix el cost de la pràctica i no pot 
garantir la viabilitat d’aquests ni l’èxit final dels negocis iniciats. 

 
• Dificultats en la normalització social de la discapacitat. En molts àmbits de negoci i 

d’inversió, hi ha encara una certa por i un cert tabú pel que fa a l’eficiència i la 
rendibilitat associades a persones amb discapacitat. Això pot actuar com a fre a 
l’hora d’aconseguir inversors i clients.  

  
 
3. Aspectes transferibles de la bona pràctica 
En el nostre context hi ha tres aspectes que serien transferibles o aprofitables: 
 
• La població discapacitada: actualment ja s’ofereixen filons laborals a persones 
amb capacitats reduïdes, però no és freqüent acompanyar-los en el procés de 
desenvolupament i posada en marxa d’un projecte empresarial, i és un bon repte. 
• Responsabilitat social corporativa: cada vegada són més les empreses que fan 
accions de responsabilitat social corporativa i que adopten aquestes mesures com a part 
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de la filosofia d’empresa. Però encara cal molta feina en aquesta línia i des de Catalunya 
es volen impulsar noves formes de RSC. 
• Marketplace: és una bona dinàmica de posar en comú en un mateix espai físic 
l’empresariat, el coneixement i l’usuari, sobretot quan aquest darrer parteix de certs 
desavantatges i requereix un entorn socialment favorable per impulsar els seus projectes 
professionals o laborals.  
 
 
4. Full de ruta per a la implementació 
Cal tenir en compte diverses fases per desenvolupar la transferibilitat: 
• Analitzar la bona pràctica d’acord amb el qüestionari de transferibilitat elaborat per 
seleccionar cada aspecte de la pràctica per separat (vegeu l’annex 1). 
• Implicar alguna ONG amb capacitat de gestionar un projecte d’aquestes 
característiques i fer participar en els projectes altres entitats o associacions socials que 
ja treballen amb població d’aquest mateix grup target. 
• Cercar les vies de finançament del programa, ja sigui a través de línies de 
subvencions de les administracions públiques per donar suport a projectes que tinguin 
aquetes característiques, ja sigui a través del suport d’empreses, fundacions i altres 
agents privats que hi estiguin interessats.  
• Tractar d’implicar les empreses amb sensibilitat social que potenciïn polítiques de 
RSC per involucrar-se en el projecte. 
• Presentar el projecte i les fases de desenvolupament de la implementació a través 
de jornades específiques.  
 
 
 
 
 

5. Conclusions preliminars - Expectatives 

Aquesta pràctica disposa d’una potencialitat molt alta quant a innovació, ja sigui des del 
punt de vista dels usuaris atesos, del voluntariat participant o de la integració de 
l’empresa en el procés. 
L’especificitat del col·lectiu i el context socioeconòmic actual fan que no sigui un projecte 
que pugui finalitzar a curt termini, sinó que serà un procés lent que requerirà altres 
agents socials per assegurar-ne l’èxit, com poden ser els serveis socials i el voluntariat 
social. 
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PARTNERS IN RESPONSABILITY FOR LIPPE  

1. Descripció  

Àmbit social: responsabilitat social corporativa 

Un conjunt d’empreses amb responsabilitat social corporativa properes a Detmold 
contribueixen al desenvolupament sostenible de la regió rural de Lippe. 

País: Alemanya 

Ciutat: Detmold (regió de Lippe)  

Títol de la pràctica: socis en responsabilitat per Lippe 

Resum: Socis en Responsabilitat per Lippe és una associació de mitjanes empreses que 
volen reforçar el compromís social en el grup de companyies i compta amb més de 70 
empreses amb membres voluntaris, tots ells treballadors de les empreses participants.  

El projecte, que rep el suport de la Fundació Bertelsmann, es divideix en quatre grups de 
treball: l’orientació professional de joves, la integració d’immigrants en el món de 
l’empresa, l’atenció a la gent de més edat activa d’aquestes empreses i les millores en la 
conciliació laboral i familiar, especialment per a les dones. També duen a terme activitats 
relacionades amb el desenvolupament estratègic amb la transferibilitat de coneixement. 

Aquesta bona pràctica no rep recursos econòmics externs, sinó que es basa en la 
implicació de les empreses que formen part del grup, i el benefici que aporten és en 
forma de provisió de llocs de treball. Lippe i les seves empreses volen ser competitives i 
que la regió sigui un lloc de qualitat per viure-hi i treballar-hi. En aquesta línia, el 
projecte contribueix a la millora d’oportunitats, sobretot per als joves, i de les condicions 
de vida a la regió, que comporta una millor integració social i intercultural.  

 

2. Anàlisi de l’elecció de la pràctica 

Hem escollit aquesta pràctica perquè l’àmbit de la responsabilitat social corporativa en el 
món empresarial està molt focalitzada encara en temes puntuals proposats per la pròpia 
empresa i amb poca interlocució amb la resta d’agents socials, i valorem que cal reforçar 
–al nostre país– un model que treballi més amb la idea de coresponsabilitat social en el 
territori. 
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• Punts forts i oportunitats: 

• El foment del territori responsable socialment és una bona proposta per 
incentivar la vida econòmica i social de territoris rurals, especialment els que 
pateixen despoblació per manca d’activitat productiva. 

• La incorporació de l’agent empresa en el foment de l’ocupabilitat dóna 
coherència, continuïtat i consecució als processos d’inclusió social perquè ja 
s’inclou la dinàmica empresarial en el treball de normalització laboral de l’usuari. 

• Construcció del concepte de xarxa on es treballa de forma coordinada per unir 
esforços i perquè beneficia a tota la comunitat. 

• Diversitat de programes i objectius dins de la mateixa xarxa. El fet de 
treballar en xarxa empreses, voluntaris, serveis i usuaris, permet ampliar objectius 
i fer una gran oferta de programes que no arribarien a assolir de forma 
individualitzada. 

• RSC amb impacte social. La responsabilitat social corporativa tal com està 
plantejada repercuteix positivament a la pròpia empresa, però també, i sobretot, a 
la comunitat i al segment de població més desafavorida socialment, de manera 
que mira de trobar un equilibri entre el benestar comunitari, l’activitat econòmica i 
el suport a les persones amb més necessitats. 

 
                                                                                                                                                           
• Mancances o limitacions: 

• Cal una organització prèvia consorciada que uneixi els diferents agents, unifiqui 
criteris objectius i vetlli per la consecució dels objectius. 
• Cal reforçar la filosofia del treball en xarxa i potenciar el paper de la comunitat en 
el desenvolupament social i econòmic de l’entorn. 
• No queda gaire clar el paper i la implicació a diferents escales de l’Administració en 
aquesta pràctica. 

 
 
3. Aspectes transferibles de la bona pràctica 

En el nostre context hi ha tres aspectes que serien transferibles o aprofitables: 

• Responsabilitat social corporativa: l’assumpció d’aquesta filosofia empresarial 
de forma normalitzada al conjunt d’empreses, tant PIMES com empreses grans. 



 

 

                                                                                                                                                                   

 

This project is co-financed by the European Regional 
Development Fund and made possible by the 
INTERREG IVC programme 

• La reactivació d’entorns rurals econòmicament empobrits, gràcies al treball en 
xarxa i comunitari que evita la marxa de població i recupera l’activitat socioeconòmica. 
• El voluntariat corporatiu com a peça important en la sensibilització de la 
societat i com a model a estendre en el món empresarial. 
 
4. Full de ruta per a la implementació 
Cal passar per quatre fases: 
• Analitzar la bona pràctica d’acord amb el qüestionari de transferibilitat elaborat per 
seccionar cada aspecte de la pràctica per separat (vegeu l’annex 1). 
• Difondre aquesta bona pràctica entre organitzacions empresarials i iniciatives 
empresarials que ja estan funcionant coordinadament en el tercer sector. 
• Posar en contacte els agents socials del mateix territori –la ciutadania, les 
administracions, la comunitat educativa, les entitats socials i el teixit associatiu. 
• Presentar el projecte i les fases de desenvolupament de la implementació a través 
de jornades específiques. 
 
 
5. Conclusions preliminars - Expectatives 
Aquest projecte requereix una bona anàlisi de necessitats prèvia, perquè busca incidir 
sobre territoris i zones rurals econòmicament empobrits i cal determinar bé la zona, les 
seves mancances i les seves possibilitats de reactivació socioeconòmica.  
És un projecte que treballa en xarxa, i això requereix una gran tasca de coordinació i de 
fer partícips a tots els agents necessaris per garantir la viabilitat del projecte. En el 
nostre cas també fa necessària una molt bona coordinació interadministrativa i 
interdepartamental que prengui com a punt central la millora global del territori en el 
qual es vol incidir. Aquesta implicació global i participativa de tants agents, ja és un 
benefici per si mateix, que incideix en la comunitat des del punt de vista de la 
coresponsabilitat i el treball en xarxa per a unes finalitats comunes. 
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CITIZENS ADVICE BUREAUX (CAB) 

 
1. Descripció 

Àmbit social: organització 

Assessorament sobre temes socials, econòmics o jurídics per a població amb 
problemàtiques relacionades. 

País: Anglaterra 

Ciutat: Beverley, comptat d’East Riding de Yorkshire 

Resum:  són oficines d’atenció ciutadana, on atenen i assessoren sobre tot tipus de 
problemàtiques. Ofereixen atenció personalitzada, via correu electrònic, telèfon i també a 
distància.   

La iniciativa va sorgir el 1939, amb l’esclat de la 2a Guerra Mundial, per ajudar els 
ciutadans britànics, i es va estendre per tot el país. Hi ha 382 oficines i cadascuna 
conserva la seva autonomia i se sotmet a una auditoria triennal.  El 2011 el servei va 
donar resposta a 2,1 milions de persones, amb més de 7 milions de peticions 
relacionades amb les problemàtiques esmentades.  

La tipologia d’usuari és la de persones amb alguna dificultat social que s’adrecen al CAB 
per resoldre qüestions legals, d’habitatge, temes pendents amb la justícia, problemes 
derivats del procés migratori de gent nouvinguda, o sol·licitud d’algun servei social. 

Governamentalment es vol descentralitzar les polítiques socials i es potencia 
l’apoderament de les comunitats i dels governs locals. El Partit Conservador Britànic va 
adoptar, el 2010, un programa legislatiu, amb el nom de Big Society, amb l’acord del 
Partit Liberal Demòcrata. Amb aquest programa es vol delegar més poder a les autoritats 
locals, apoderar les comunitats, animar les persones a participar en tasques de 
voluntariat a les seves localitats i donar suport a les entitats de voluntariat. El programa 
CAB respon a aquestes directrius nacionals. 

El voluntariat és una peça clau als CAB, i el 2011 se’n van comptabilitzar 21.500. Aquests 
voluntaris són persones de la mateixa comunitat, mestresses de casa que tenen temps, 
aturats que volen sentir-se útils, estudiants que volen adquirir pràctica, treballadors 
d’empreses de RSC que volen fer voluntariat, o exusuaris... Representen el 77% de la 
gent que hi treballa i proporcionen la major part d’atenció ciutadana. El CAB d’East 
Riding compta amb 201 voluntaris i 55 treballadors. 

Les tasques dels voluntaris són d’assessorament i d’administració (ajudar a omplir 
formularis, escriure cartes, negociar amb creditors, i fins i tot representar usuaris davant 
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dels jutjats), de recerca de polítiques socials, de supervisió de formació i de suport a 
altres voluntaris, entre d’altres.  

Els CAB dediquen molts recursos i temps a la formació dels voluntaris, ja que els 
capaciten en temes jurídics, d’habilitats socials, d’atenció al públic, de tècniques de 
negociació i de comunicació. 

Els assignen un supervisor que els imparteix unes sessions més personalitzades i vetlla 
per la bona realització de la tasca encomanada i pel bon funcionament del servei. També 
els paguen les despeses de desplaçament per fer el voluntariat al CAB. Al final de la 
formació obtenen un certificat emès per l’entitat que té valor curricular i, quan s’ha 
d’ampliar la plantilla al CAB, els pot facilitar l’entrada com a persona assalariada.  

 

2. Anàlisi de l’elecció de la pràctica 

Hem escollit aquesta pràctica perquè compta amb una gran xarxa de voluntaris que 
reben una formació molt completa per fer la seva tasca i representen les persones al 
servei de les persones. 

• Punts forts i oportunitats: 

• Aquest programa té un abast territorial important, ja que està estès per tot el 
país, tot i que funciona localment. 

• Dóna suport a una gran diversitat de col·lectius vulnerables, de manera que 
funciona com una primera finestra per al ciutadà a partir de la qual serà assessorat 
o derivat segons les seves demandes o necessitats. 

• Compta amb el suport de l’Administració local. 
• Alt nombre de voluntaris a causa de la llarga tradició anglesa de dedicar part 

del temps lliure a fer voluntariat. 
• Millora de l’ocupabilitat del voluntari. Els voluntaris reben una formació molt 

completa i extensa per fer correctament les tasques del Bureau. Tot aquest 
aprenentatge i l’experiència pràctica augmenta la seva autoestima, les seves 
habilitats i les seves capacitats relacionals. A més, els prepara per al món laboral. 
Quan finalitzen la formació reben un certificat que els obre les portes al mercat 
laboral i també al CAB.  
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• Mancances o limitacions: 

• Cost de la implementació territorial (locals, personal, costos indirectes...). Aquest 
programa és de gran dimensió i està estès per tot Anglaterra, la qual cosa en fa 
augmentar el cost. 

• Poca o nul·la millora de l’ocupabilitat de l’usuari atès. L’ocupabilitat en aquest 
projecte va encarada no tant als usuaris com als voluntaris.  

• Elevat nombre de voluntaris respecte al personal contractat per fer una tasca que 
a Catalunya la fan professionals de l’àmbit social. D’aquesta manera el servei és 
més barat i, per tant, més sostenible. 

• El servei està gestionat majoritàriament per persones voluntàries. A Catalunya, 
aquesta tasca  la gestionen sobre tot professionals del camp social. Si aquesta 
pràcita es replica a casa nostra i els voluntaris formen part dels equips d’atenció i 
assessorament, hi ha el risc que es pugui entendre aquesta pràctica com a 
substitució de llocs de treball, i el voluntariat no pot representar una amenaça per 
a les places professionals, ja que això actuaria amb l’efecte invers al desitjat 
(generar ocupació). En aquest sentit, cal situar la tasca del voluntariat fora dels 
marges de l’actuació professional, donant suport en els aspectes que, fora de la 
garantia social que ofereix l’Administració, asseguren i fan viable –a través del 
suport personal– l’aprofitament d’aquestes places per part dels usuaris. 

 
3. Aspectes transferibles de la bona pràctica 

En el nostre context hi ha tres aspectes que serien transferibles o aprofitables: 

• Reconeixement curricular. El voluntariat desenvolupat en aquesta pràctica en 
concret, i a Anglaterra en particular, obté molt valor social i empresarial. Les pràctiques i 
la formació que fan els voluntaris a Catalunya haurien de tenir pes en els seus curriculum 

vitae i en aquest sentit caldria estudiar fórmules per donar valor social i empresarial a les 
pràctiques de voluntariat. 
• Impulsar les xarxes ciutadanes de cooperació i col·laboració amb les 
necessitats de les persones més properes, que funcionin com una primera “finestreta” 
des d’on es poden atendre les necessitats socials assumibles. Un exemple d’això són les 
iniciatives sorgides els darrers temps arran de la situació econòmica al nostre país, on 
persones sensibilitzades amb les dificultats dels seus veïns s’organitzen per posar a 
disposició el seu temps i dedicació per contribuir a la millora de les seves necessitats 
socials. 
• Hi ha entitats socials que fan tasques complementàries o paral·leles als 
serveis socials de l’Administració. Aquesta les subvenciona per portar a terme 
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aquestes funcions i, en aquest sentit, sí que és transferible part d’aquest model de 
voluntariat anglès. 
 
 
4. Full de ruta per a la implementació 
Cal passar per quatre fases: 
• Analitzar la bona pràctica d’acord amb el qüestionari de transferibilitat elaborat per 
seccionar cada aspecte de la pràctica per separat (vegeu l’annex 1). 
• Analitzar les eines, els recursos, els programes i els espais de què disposa 
l’Administració que puguin ajudar a implementar aquesta bona pràctica. 
• Cercar i trobar una ONG que assumeixi el desenvolupament d’aquest projecte. 
• Vetllar perquè hi hagi una bona coordinació entre l’ONG que assumeix el projecte i 
l’administració que té les competències de facilitar les ajudes i els serveis socials als 
usuaris que ho requereixen. 
 
 
5. Conclusions preliminars - Expectatives 
 
Aquest projecte involucra la societat civil en l’atenció i l’ajuda a la població més 
necessitada per oferir els seus serveis o recursos que l’Administració li posa a disposició. 
La pràctica apodera el voluntariat que, després d’una formació extensa i intensa, és 
capaç d’empatitzar, ajudar i col·laborar amb la persona usuària.  

Amb reserves per l’encaix amb el model de serveis socials present a casa nostra i el 
paper de les ONG i el voluntariat, valorem com a molt important el paper que té la 
formació per donar competències al voluntariat, ja que incideix en la seva projecció com 
a ciutadà actiu i com a agent de transformació social i de sensibilització. 

 

 

 

 

5. Conclusions  

VERSO ha permès conèixer a tots els socis participants un conjunt de bones pràctiques 
de voluntariat que promouen l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social. I no sols 
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conèixer-les, sinó també desgranar-les i estudiar-les a fons per tractar de replicar aquells 
continguts, aquelles idees o aquells models que poden millorar la realitat autòctona de 
cada país o regió. 

La transferibilitat permet repensar les pròpies dinàmiques i la manera que tenim de 
funcionar per inèrcia, ja sigui de model, de legislació, de concepte o d’actuació. En 
aquest sentit, el projecte ha estat una escola d’aprenentatge mutu entre tots els socis 
europeus. La capacitat de mostrar i de compartir el que és propi, i la capacitat de valorar 
o d’adoptar idees i realitats alienes, ens ensenya a tenir una mirada més oberta, més 
flexible i més imaginativa de la realitat que ens envolta i ens ajuda a repensar-la per 
millorar-la. 

Som conscients que cada país, cada regió, cada ciutat és diferent, es viu i es treballa 
amb idiosincràsies i dinàmiques diferents i això fa que la manera de plantejar i executar 
projectes sigui diferent.  

Davant d’una bona pràctica són molts els elements que cal tenir en compte i ens ha 
resultat difícil replicar alguna de les bones pràctiques en la seva totalitat. 

Però en canvi, sí que hem pogut desgranar les quatre pràctiques que ens semblaven més 
interessants de transferir i analitzar-ne els diferents components que les configuren per 
separat. El voluntariat, els usuaris, la dinàmica, l’activitat, la zona geogràfica on es 
desenvolupen, la legislació... cada aspecte per separat pot aportar molt de valor a casa 
nostra i aquesta riquesa permet encarar la transferibilitat amb l’objectiu d’aplicar-la a 
una pràctica concreta o plantejant-la com a model a seguir. 

Les possibilitats són moltes i ara cal posar fil a l’agulla i compartir amb la societat civil i 
els agents socials les aportacions de VERSO per tal que entre tots, Administració i 
entitats socials portin a la pràctica les accions o els àmbits transferibles. Segurament 
caldrà valorar –en  el context actual i de manera molt realista– què es pot abordar i 
quines aportacions poden impactar més positivament i perdurablement en la societat 
catalana i posar-se d’acord. La implementació, sobretot al seu inici, serà un procés 
laboriós que requerirà també la seva dedicació, el seu esforç i el seu temps;  
probablement no veurem resultats immediats, però amb el temps aconseguirem apreciar 
les millores incorporades de resultes de la transferibilitat de les bones pràctiques del 
VERSO. 
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ANNEX 1 

QÜESTIONARI  PER  LA TRANSFERIBILIAT  

 

BONA PRÀCTICA:  

 

1) ASPECTES MÉS DESTACABLES 

Què és el més destacable de la pràctica? en quin agent posa l’accent? (voluntariat, 

usuari, administració, empresa, etc.). 

 

2) VOLUNTARIAT 

Quina tipologia de voluntariat és? (com s’ha fet la mobilització, quin perfil té, quin procés 

i itinerari segueix dins la institució, etc.). 

 

3) USUARIS 

Com són els usuaris que es beneficien de la bona pràctica? (perfil, tipologia i vies 

d’accés). 

 

4) METODOLOGIA 

Quina metodologia de treball s’empra en la bona pràctica? 

 

5) OCUPABILITAT 

Com s’assoleix l’ocupabilitat en aquesta pràctica? 
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6) AGENTS SOCIALS 

Quins agents socials estan implicats a la bona pràctica? Quin rol específic juga 

l’Administració Pública? 

 

7) POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Sota quines polítiques públiques se sosté la bona pràctica (Serveis Socials, Treball, 

Empresa, Joventut, Dona, etc.)? 

 

8) MANCA D’INFORMACIÓ 

Altres aspectes no descrits que són necessaris per l’anàlisi de la transferibilitat i dels 

quals es requereix més informació. 

 

9) MODEL DE VOLUNTARIAT 

La pràctica s’adapta al model català de voluntariat? 

 

10)  ALTRES ASPECTES RELLEVANTS 

 

11) TRANSFERIBILITAT 

Quina o quines parts de la pràctica són transferibles a Catalunya? A quina escala (local, 

regional, nacional)? 

 

12) PROPOSTES CONCRETES DE TRANSFERIBILITAT 

Aspectes diversos de la pràctica que es poden implementar a Catalunya, tenint en 

compte l’impacte econòmic i les polítiques públiques que hi fan referència.  

 


