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1. Introducció 
 
L’oficina de Carreres Professionals organitzem el Fòrum d’Economia Social i Emprenedora on 

donem cabuda a totes aquelles organitzacions que estan relacionades amb l’economia social i 

l’emprenedoria, i facilitem un contacte directe d’aquestes organitzacions amb els estudiants en un 

ambient distes i informal.  Es tracta d’un esdeveniment molt important per a la Facultat, que aplega 

entitats d’economia social   amb l’objectiu de mostrar als nostres estudiants uns sectors que, a més 

de contribuir socialment, són vies potencials d’inserció laboral.  

 

En general l’Economia Social prioritza les necessitats de les persones per sobre del lucre. Actuen 

orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el 

compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de l’economia i la societat, son 

independents als poders públics i es troben en tots els sectors de l’activitat econòmica des de la 

indústria, fins a la cultura o l’alimentació. Podem dir dons que l’objectiu principal de l’economia social 

es millorar la qualitat de vida de la societat en el seu conjunt. Les entitats assistents també poden 

oferir als nostres alumnes pràctiques o voluntariat. S’ha de tenir en compte que els estudiants de 

primer i segon grau encara no poden accedir a les pràctiques professionals però poden millorar el seu 

CV a través de voluntariat.  

 

Per quart any, consecutiu vàrem convidar alguns projectes de l’espai de Coworking per donar-los 

visibilitat entre els alumnes i, finalment van participar dos projectes, a més de les entitats 

socials, també va participar les unitats de la UB de caire social o d’emprenedoria que participen cada   

Col·loqui sobre “Estratègies de col·laboració entre l’administració pública i el sector privat per 

visualitzar l’Economia Social” a la Sala de graus (690) Participen: Sr. Álvaro Porro González, 

Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. 

Jordi Ibáñez de la Fundació Fiare, Sra. Pepa Muñoz de l’Associació Economia Social Catalunya 

(AESCAT), Sra. Roser Hernàndez de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i 

Cooperatives. Va moderar:  Dra. Núria Rodríguez, Vicedegana Universitat de Barcelona. També es va 

fer l’Obre de Teatre Social L’ASSEMBLEA per al centre de formació i creació escènica a l’aula Magna 

de la Facultat. Així com es saber qui va guanyat el  premi al millor TFG de contingut social per part 

dels representants de Càritas Diocesana de Barcelona. Que és va lliurat en l’acta de Graduacions del 

més de novembre. 
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2. La programació del Fòrum 
 

A finals del curs anterior a la celebració del Fòrum  confeccionem un llistat de contactes de les entitats 

i organitzacions que han participat en edicions anteriors o han mostrat interès a participar-hi. Enviem 

un e-mail convidant-los i per que vagin reservant la data. Posteriorment, a principis de curs,  enviem 

un recordatori. Un cop ja tenim les entitats confirmades els hi fem arribar una plantilla per demanar-

los la informació que necessitem per poder confeccionar els cartells i missatges de difusió del 

esdeveniment. Finalment enviem el programa provisional a tots els participants. 
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3. Comunicació 
 

Amb les dades obtingudes confeccionem també les plantilles per informar als alumnes durant els dies 

previs al Fòrum en un panell informatiu. Així mateix pengem la noticia al campus virtual de Carreres 

Professionals amb la informació al nostre butlletí setmanal i elaborem un cartell, una pancarta i una 

imatge per les pantalles. En aquesta edició hem reforçat la comunicació també a les xarxes. 

Paral·lelament, informen als caps d’estudis, professors i coordinadors de la celebració del Fòrum 

perquè ens ajudin a difondre l’esdeveniment entre els seus alumnes i flexibilitzar les classes perquè 

puguin assistir. 

Pancarta Fòrum 2018 

 

 

 

 

 

 

   

  Cartell Fòrum 2018                                                                     Cartell Pantalles Fòrum 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartell pantalles Fòrum 2018 
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Difusió a la web de la Facultat
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Difusió Facebook i Twitter
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4. Catàleg: Fòrum Social i Emprenedor 2018 
 

 

    4.1 Entitats Socials 
 

AFEV (Voluntariat Social Universitari) 

   

RESUM DE MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Promoure el voluntariat entre estudiants universitaris/àries per a que contribueixi al 
desenvolupament dels col·lectius i territoris on viuen i estudien. Concretament, els involucrem en 
projectes solidaris relacionats amb la igualtat d'oportunitats educatives, entre d'altres.  

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

Mentoria enTàndem: acompanyament d'un infant o adolescent dues hores per setmana durant tot el 
curs escolar per contribuir a la seva millora personal i social. Els tàndems no fan reforç escolar, sinó 
tot un seguit d'activitats (programades entre totes dues persones del tàndem i supervisades per 
l'equip professional) que permetin que el menor desenvolupi la seva autonomia, autoestima, 
motivació, pràctica lingüística i altres competències relacionades amb l'orientació acadèmica i laboral. 
El voluntariat és degudament format, supervisat i avaluat.  

 

 

 

Càritas Diocesana de Barcelona 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Acompanyar a les persones que estan en situació de pobresa, perquè puguin dur a terme el seu 
projecte vital amb dignitat, sensibilitzar la societat i denunciar davant els estaments públics les 
situacions d'exclusió social.  

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

Voluntariat per actes puntuals de sensibilització: curses,  concerts... Voluntariat de continuïtat per 
donar classes de reforç.  
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Creu Roja de Barcelona 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Principis Fonamentals:  

Humanitat: el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, el qual s’ha creat 
per la preocupació de prestar auxili, sense discriminació, a tots els ferits als camps de batalla, 
s’esforça, sota el seu aspecte internacional i nacional, a prevenir i alleujar el patiment de l’ésser 
humà en totes les circumstàncies. Tendeix a protegir la vida i la salut, així com a fer respectar la 
persona humana. Afavoreix la comprensió mútua, l’amistat, la cooperació i una pau duradora entre 
tots els pobles.  

Imparcialitat: no fa cap distinció de nacionalitat, raça, religió, condició social ni credo polític. Es 
dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb els patiments, posant remei a les seves 
necessitats i donant prioritat a les més urgents.  

Neutralitat: amb la fi de conservar la confiança de tots, el Moviment s’absté de prendre part en les 
hostilitats i, en tot temps, en les controvèrsies d’ordre polític, racial, religiós, i ideològic.  

Independència: el Moviment és independent. Auxiliars dels poders públics en les seves activitats 
humanitàries i sotmeses a la legislació que regeix en els països respectius, les Societats Nacionals 
han de conservar, això no obstant, una autonomia que els permeti actuar sempre d’acord amb els 
principis del Moviment.  

Caràcter Voluntari: és una institució de socors voluntari i de caràcter desinteressat.  

Unitat: a cada país, només hi pot haver una Societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que 
ha de ser accessible a tothom per poder estendre la seva acció humanitària a tot el territori.  

Universalitat: el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, en el si del qual 
totes les Societats tenen els mateixos drets i el deure d’ajudar-se mútuament, és universal.  

Visió: La Creu Roja, com a organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a la 
societat, donarà respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de 
desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context 
social.  

Missió: Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional, 
a través d’accions integrades, realitzades essencialment per voluntariat i amb una àmplia 
participació social i presència territorial.  
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Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya  

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l'organització dedicada a la promoció, creació 
i consolidació de cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l'economia i la societat catalana 
d'acord amb valors democràtics i de transformació social. La nostra tasca consisteix a donar a conèixer 
el model cooperatiu i impulsar el creixement de les empreses que en formen part.  

Missió: 
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l’entitat que agrupa, lidera i representa el 
cooperativisme de treball de Catalunya. 
 
Visió:  
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya serà una organització empresarial influent, 
transformadora, oberta i integradora del cooperativisme català. 

La Federació s’erigirà com un referent per a totes aquelles persones i organitzacions properes al 
cooperativisme, amb voluntat de transformació social des d’una pràctica empresarial basada en la 
primacia de les persones sobre el capital, el desenvolupament sostenible i la responsabilitat social, 
amb capacitat d’influència en la societat. 

Valors: 

Servei 
Som una organització al servei de les cooperatives federades amb la voluntat de donar resposta a les seves 
necessitats, tenint en compte tant la diversitat de les cooperatives com la complexitat de l’entorn. 

 
Autonomia 
Mantenint en tot moment la nostra llibertat de decisió i d’actuació. 

 
Dinamisme i innovació 
Des d’una actitud oberta, tot escoltant el seu entorn i els seus grups d’interès, i amb una permanent capacitat 
d’adaptació, formulem alternatives i propostes per satisfer les necessitats actuals i futures de les nostres 
cooperatives. 

 
Cohesió  
Amb la voluntat d’agrupar i vincular la diversitat present en el cooperativisme, ens erigim com a eix vertebrador 

de la seva realitat econòmica i social. 
 
Participació 
Apostem per establir un vincle sòlid amb i entre les nostres cooperatives, generant espais de cocreació per 
definir i desenvolupar conjuntament les diferents estratègies i actuacions.  
 

Cooperació 
Col·laborem amb entitats, agents i altres grups d’interès per promoure que el cooperativisme tingui una 
presència econòmica i social més significativa a la societat, alhora que treballem per millorar la comunitat a la 
qual pertanyem. 

 



  Fòrum Social i Emprenedor 2018 

 

  14 
 

FETS - Finançament ètic i solidari 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

El nostre objectiu de fons és la transformació social en positiu buscant realitats més justes, sostenibles 
i més humanes. FETS hi pretén contribuir a través de donar a conèixer i fer créixer el projecte de les 
finances ètiques i solidàries.  

Això es concreta en les següents línies d’actuació:  

La sensibilització i difusió sobre l’ús ètic, responsable i solidari dels diners.  

La promoció de les entitats financeres que ja ofereixen instruments de finançament ètic a 
Catalunya.  

La interlocució amb les administracions públiques i altres actors socials.  

La prestació de serveis per a obrir noves vies d’acció i presència social així com incidir en l’àmbit 
educatiu i de la formació.  

La generació de coneixement i informació, estudis i anàlisis de temes rellevants al voltant de les 
finances ètiques.  

L’impuls de l’Observatori de les Finances Ètiques i del segell d’assegurances ètiques ETHSI.  

L’articulació i la construcció d’un sistema financer ètic que ofereixi instruments financers específics 
i serveis financers amplis que estructuri, enforteixi i faciliti l’expansió del projecte de les finances 
ètiques.  

 

Nexes  

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:   

Nexes som una entitat sense ànims de lucre que promou l’educació per la pau i la justícia global, amb 
l’objectiu de promoure una transformació social sostenible. 

Per fer-ho possible treballem amb la comunitat local i transnacional, especialment amb i pels joves, 
per afavorir l’aprenentatge intercultural, dinamitzar la participació activa, promoure la democràcia, 
els Drets Humans i la lluita contra les discriminacions.  

La missió de Nexes és promoure una transformació social sostenible a través de l’educació per la pau 
i la justícia global, entenent la diversitat com una riquesa. 

Volem seguir sent un referent local i internacional en projectes i serveis que fomenten la mobilitat 
internacional, la formació , l’assessorament, l’educació no formal i la cultura de pau.  



  Fòrum Social i Emprenedor 2018 

 

  15 
 

  
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:   

Tenim ofertes per a fer pràctiques professionals i voluntariat a l'estranger, així com a nivell local en la 
pròpia seu, en la gestió de projectes locals i/o internacionals.  

 

Oikocredit Catalunya  

 
  
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:   

Oikocredit és una cooperativa internacional no bancària de finances ètiques. Es dedica a 
captar fons de persones i organitzacions compromeses d'Europa i Amèrica del Nord per 
invertir-los en el finançament de projectes empresarials amb impacte ambiental i social 
positiu en països en vies de desenvolupament, a l'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.  

  
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:   

Pràctiques en comunicació: Edició web, Community Management, i Suport al departament de 
comunicació i relació amb mitjans.  

 

 

 

The07gift  

 
  

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:   

The07gift és una plataforma amb l'objectiu de promoure les donacions de la societat civil per 
complementar l'Assistència Oficial al Desenvolupament (ODA) i assolir la fita del 0.7% del PIB. Donant 
el 0.7% cada cop que es realitzés una despesa, el mercat es transformaria en una xarxa de donacions 
que promouria la igualtat.   

Aquesta proposta, iniciada per estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona, avui ja compta amb el recolzament de diverses ONG, destacant la Fundació Montblanc, i 
voluntaris d'altres facultats.  

  
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:   

Oferim un ampli ventall de possibilitats per col·laborar amb nosaltres: des d'oferir el vostre temps per 
organitzar esdeveniments de fundraising o promoció pels projectes finançats fins a pràctiques a 
qualsevol de les ONG col·laboradores. També s'ofereix la possibilitat de realitzar un voluntariat als 
països en què s'efectuen els programes de cooperació de les entitats col·laboradores per conèixer de 
primera mà l'impacte dels nostres projectes.  
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WESSER & PARTNER  
  

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:   
 

La nostra labor es conscienciar a les persones mitjançant el diàleg directe de la importància de 
col·laborar fent-se soci per les ONG,s mes conegudes a espanya com són: Creu Roja, AECC (Associació 
Espanyola Contra el Càncer), WWF/ADENA (Salvar al Planeta) y Fundació Josep Carreras (lluita contra 
la leucèmia). 

La nostra forma de fer socis es a traves del diàleg directe, cara a cara (Face to Face), en llocs d’alta 
afluència de gent (al carrer, centres comercials...). El diàleg amb els possibles socis es personal, però 
no estaràs sol, comptaràs sempre amb un responsable que t’ajudarà a portar a terme la teva labor de 
manera adequada per que arribis als teus objectius.   

   
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:   
 
Mitja jornada laboral, 4 hores al dia de dilluns a divendres pels matins o per les tardes + 2 torns al mes 
a convenir (total 22 hores a la setmana). 
Sou del primer mes de 800€ (assegurats): 600€ fixes + 200€ de Plus d’aprenentatge inicial + Incentius 
variables.   
Sou mig mensual de 800€ a 1.200€.   
Contracte laboral indefinit amb alta a la seguretat social, des del primer dia. Formació continua. 
Possibilitats reals de promoció. 
 
 

    4.2 Projectes al Coworking   

 

DiHola 

Descripció del projecte:  

DiHola es una app que et permet compartir el teu numero de telèfon, e-mail i les teves diferents xarxes 

socials la manera mes fàcil i rapida que existeix. DiHola segueix dues línies principals, una basada en 

un model P2P i una fixada en model de negoci P2B. 

La primera es basa en l’intercanvi d’informació digital entre persones mitjançant una app gratuïta 

disponible a Apple Store i Google Play. 

La segona línia, en canvi, te la funció de facilitar l’intercanvi d’informació digital entre negocis i 

persones. 
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LAP Funerals 

RESUM DEL PROJECTE:  

Ens agradaria arribar a ser coneguts a nivell nacional com una alternativa als funerals convencionals. 
Volem trencar les barreres de la idea retrògrada que hi ha a Espanya proporcionant un aire fresc a 
aquest sector tan convencional. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:   

Estem estudiant en un futur no proper contractar gent de pràctiques  així que acceptem currículums.  

 

     

 

 4.3 Unitats UB 

BIE-UB 

 

Activitats que realitzem:  

El Barcelona Institut d'Emprenedoria és la unitat de la Universitat de Barcelona que promou la cultura 
emprenedora en la comunitat universitària. Ofereix formació, acompanyament i suport de tot tipus a 
aquelles persones que tinguin ganes d'impulsar una iniciativa emprenedora. Entre altres accions, cada 
any convoca el premi Emprèn!UB a la millor idea de negoci i a la millor empresa de constitució recent.  

Què oferim?   

Si tens una idea emprenedora, al Barcelona Institut d’Emprenedoria hi pots trobar:  

 Jornades de networking amb persones emprenedores  
 Programes de formació  
 Acompanyament de projectes (mentors i tutors)  
 Oportunitats de finançament  
 Premi anual EmprènUB  
 Espais de coworking  
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Fundació Món-3 

 

Objectius: 

La Fundació Món-3 centra les seves bases d’actuació i els seus principis fonamentals en la 
transferència de recursos econòmics i tecnològics a les organitzacions del Sud, el l’apoderament de 
les seves poblacions i en l’establiment d’un partenariat horitzontal corresponsable, per donar suport 
a la posada en marxa de processos de desenvolupament autocentrats, sostenibles ecològicament i 
que promoguin la justícia social. Simultàniament, i d’acord amb el seu caràcter marcadament 
universitari, Mon-3 du a terme accions de formació a tots els nivells, sensibilització de la població del 
Nord i denúncia  de les situacions d'injustícia que es viuen en el Sud. 

Projectes de cooperació: 

Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i valoració de terres cultivables a la regió de 
Saint Louis (Senegal). 
Millora de la qualitat de la producció agrícola a través del suport a l’estació hortícola de Rindiao i a les 
cooperatives de la ribera del riu Senegal (Mauritània) 

 

 

Fundació Solidaritat UB 

 

Activitats que realitzem: 

La Fundació Solidaritat UB es va crear l’any 1996, per iniciativa de la Fundació Món-3 i de la 

Universitat de Barcelona, amb l’objectiu d’aplicar la política de cooperació universitària al 
desenvolupament, i així promoure els drets humans i l’acció social des de la Universitat, en el marc de 
les accions de responsabilitat que té envers la societat. 

Amb aquesta finalitat, la Fundació Solidaritat UB impulsa, empara i duu a terme diverses iniciatives, 
com ara projectes i programes, destinades a ampliar i enfortir la cooperació al desenvolupament, 
especialment en l’àmbit de les relacions interuniversitàries. 

La Fundació també promou els drets humans, de diferents maneres: aplicant accions sobre el 
terreny en col·laboració amb individus o institucions locals, creant instruments de divulgació o 
treballant en l’educació per a la ciutadania global. 

A més, organitza activitats per orientar la comunitat universitària cap al voluntariat social, de 
manera que contribueix a la seva formació humana global en els valors de solidaritat i compromís 
envers els altres. 
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Observatori de l'estudiant 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

L'Observatori de l'Estudiant és una eina de la Universitat de Barcelona que pretén articular un nou 
espai de participació per a l'alumnat. Tot facilitant la dimensió social, la inclusió, l'excel·lència i 
l'equitat participativa, la seva activitat consisteix a trobar moments per al debat, la discussió, la reflexió 
i l'elaboració d'estudis en un espai d'aprenentatge no formal que contribueixin a dissenyar i millorar 
les polítiques universitàries que afecten directament els estudiants. Tot plegat, de manera informada 
i motivada.  

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 

Qualsevol que hi estigui interessat pot afegir-se a la xarxa d'estudiants de l'Observatori i participar en 
els diferents grups de treball que giren entorn de les inquietuds, els interessos i la veu dels estudiants.  

 

 

SAE-UB 

 

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) es crea amb l'objectiu de generar un espai especialitzat per 
atendre d'una manera personalitzada el futur alumnat, estudiants, estudiants amb necessitats 
educatives especials, temporals i interculturals per facilitar-los la  informació, l'orientació, 
l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període d'aprenentatge i procés d'inserció 
professional, així com per aconseguir que tots els estudiants puguin conèixer les orientacions generals 
de la política universitària de la UB. 

Durant tot el matí els tècnics del SAE van està assessoren als alumnes de la Facultat sobre el seu 
Currículum. 
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5. Valoració 
 
En aquesta edició hem creat un formulari de valoració del Fòrum a traves d’un UB forms que es va 

enviar per correu electrònic a tots els participants en l’esdeveniment. Pensem que d’aquesta manera 

podem saber la opinió de totes i cadascuna de les entitats i resta dels participants en alguns aspectes 

amb la intenció de millorar en la propera edició. Aquestes qüestions es poden veure en la següent 

plantilla i els resultats a la gràfica. (els valors representen la mitjana de les valoracions de les entitats 

en cada camp).  De totes les organitzacions participants han respost el qüestionari 10. 
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Resultats de l’enquesta: 

 

 

 

 

6. Imatges  
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EL NOMBRE DE VISITES A L’ESTAND PER PART D’ALUMNES HA ESTAT EL PREVIST

INTERÈS DEMOSTRAT PER PART DELS VISITANTS A L’ESTAND

ELS VISITANTS CONEIXIEN QUE ES CELEBRAVA EL FÒRUM

ELS VISITANTS CONEIXIEN L’EMPRESA O INSTITUCIÓ

EN GENERAL, HEU VIST COBERTES LES EXPECTATIVES ESPERADES?

QUINA ÉS LA VOSTRA VALORACIÓ GENERAL DE L’ORGANITZACIÓ

EN QUIN GRAU ESTARÍEU DISPOSATS A TORNAR A PARTICIPAR EN PROPERES EDICIONS 
DEL FÒRUM?

VALORACIÓ GENERAL DE L’EDICIÓ D'AQUEST ANY DEL FÒRUM SOCIAL I EMPRENEDOR

Valoració del VIII Fòrum Social i Emprenedor
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7. Conclusions i millores a fer 
  

En aquesta edició hem avançat la data de l’esdeveniment un mes per raó de tenir un projecte 2017-

2018 Pla de Desenvolupament de formació en empreses del tercer sector, l’economia social o les 

cooperatives (Projecte 2017/211) Línia ARACOOP, Departament de Treball, afers social i família, 

Generalitat de Catalunya. Algunes entitats ens comenten que ja estaven compromeses amb altres 

activitats FETS i possiblement això ens ha fet baixar el nombre de participants. Per la propera edició 

es pot enviar un e-mail abans a tots els participants perquè reservin la data i es puguin organitzar les 

seves activitats. 

 

Per un altre banda, en la enquesta podem observar que les valoracions més baixes són en quan al 

coneixement del alumnes respecte a les entitats participants i el nombre de visites a cada una d’elles. 

Per la propera edició crearem un catàleg amb tota la informació del participants i que penjarem a la 

web de Carreres Professionals durant els dies previs a la celebració del Fòrum.  

Per un altre banda ampliarem la informació a les xarxes. 

 


