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

volem donar cabuda a totes aquelles organitzacions que tenen relació amb l’economia social i 

l’emprenedoria, i on volem facilitar un contacte directe d’aquestes organitzacions amb els nostres 

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. Durant el curs detectem aquelles entitats sense 

ànim de lucre que ens demanen alumnes en pràctiques i els contactem també per convidar-los al 

Fòrum ja que pensem que les pràctiques també poden ser un reclam per els estudiants. 

No obstant 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.  

 

L’Economia Social dona prioritat a les necessitats de les persones per sobre del lucre. Es una aposta 

per la propietat col·lectiva i la gestió democràtica. Actuen orientades per valors com l’equitat, la 

solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, sostenibilitat 

ambiental l’equitat de gènere. Tan mateix 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 intentar transformar l’economia i la societat en el seu 

conjunt. 

 

Per cinquè any consecutiu hem convidat de nou a alguns projectes de l’espai de Coworking per donar-

los visibilitat entre els alumnes i, finalment han participat tres projectes, a més de les entitats 

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

any. 
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Aquet curs, durant la segona quinzena del mes d’octubre es van realitzar diferents activitats al voltant 

de l’Economia Social i Sostenible per finalitzar amb la celebració del Fòrum. Aquestes activitats van 

estar subvencionades per Economia Social a traves d’AraCoop i mitjançant el projecte: Pla de 

consolidació de la formació en empreses del tercer sector, l’economia social o les cooperatives. 

 

15/10 – Cinefòrum Economia Social  

16/10 – Conferència: Les dones al món cooperatiu 

18/10 – Teatre “L’ASSAMBLEA” 

21/10 – Taller d’innovació social 

24/10 – Fòrum Social i Emprenedor i la conferència ApS: Pràctiques externes i treball de fi de grau a 

càrrec del Dr. Miquel Martínez Martín. 
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2. La programació del Fòrum 
 

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

entitats i organitzacions que han participat en edicions anteriors, han mostrat interès a participar-hi 

o, com hem comentat les hem detectat ens els programes de pràctiques. Enviem un e-mail informar-

los i per que vagin reservant la data i posteriorment enviem tota la informació del Fòrum. Com a 

novetat, hem creat un formulari d’inscripció a 

traves d’un UBforms on a part de reservar la plaça, 

els hi demanem totes les dades que necessitem: 

Nom, logotip, missió, valors, possibilitat de 

voluntariat o pràctiques, etc. 

 

 

 

 

 

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

Un cop ja tenim les entitats confirmades i la informació que 

necessitem confeccionem els cartells i missatges de difusió 

del esdeveniment. A més, en aquesta edició, amb la 

informació, hem elaborat un catàleg que posarem a la 

disposició de tothom el dia del Fòrum. 

Així mateix pengem la noticia al campus virtual de Carreres 

Professionals i elaborem un cartell, una pancarta i una 

imatge per les pantalles, així com 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 2019 

 

  

 

Cartell Fòrum Social i Emprenedor 2019                                                                    

Com a novetat, en aquesta edició i a partir del 

cartell, hem encarregat estovalles de paper per 

les cafeteries per reforçar la difusió de les 

activitats d’Economia Social. 
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Difusió al Campus Virtual de Carreres Professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusió a la web de la Facultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusió a la web de Carreres Professionals 
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Difusió al Facebook i Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol amb la disposició dels estands 
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4. Catàleg: Fòrum Social i Emprenedor 2019 
 

 

4.1 Entitats Socials 
 

 

AFEV (Voluntariat Social Universitari) 

   

RESUM DE MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Som una associació que promovem el voluntariat social universitari en accions de mentoria social amb 
infants i adolescents en situacions vulnerables. La nostra xarxa fomenta que cada curs es facin entre 
125 i 150 accions de parelles de mentoria a diversos territoris de la província de Barcelona. Els mentors 
i mentores passen una tarda a la setmana amb un infant o adolescent que els és assignat per afinitat 
i fan activitats en el marc de l'educació informal. El nostre objectiu és que cada noi/a tingui 
l'oportunitat de millorar la seva vida escolar, personal i social mitjançant l'acompanyament d'un/a 
jove amb qui passen una estona i estableixen una relació de confiança. Els nois i noies augmenten la 
seva autoestima, autonomia, motivació i practiquen les llengües vehiculars del territori.  

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

Places per a mentors/es que tinguin disponibilitat una tarda per setmana durant el curs escolar 
(excloent les vacances). Totes les persones mentores han de venir a una sessió informativa i, si 
s'acorda que continuïn el procés, han de fer una formació inicial obligatòria. Un cop assignada la 
parella i comencen els acompanyaments, al voluntariat se li demana disponibilitat per comunicar-se 
regularment amb les referents tècniques, i fer reunions de valoració, així com passar una avaluació al 
final de projecte. Joves entre 18 i 35 anys.  

 

 

Càritas Diocesana de Barcelona 
https://caritas.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.  

https://caritas.barcelona/
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Creu Roja de Barcelona 
www.creuroja.org 
 
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

La Creu Roja compta amb 7 principis sobre els quals construeix totes les seves activitats. Aquests són:  

Humanitat: En la nostra acció diària el principi d’humanitat ha de quedar representat  com una actitud cap a tot 
persona, encaminada a aconseguir prevenir i/o alleugerir el seu sofriment en qualsevol de les circumstàncies i 
característiques en què aquesta pugui donar-se.  
És l’eix motriu i l’objectiu fonamental que persegueix la institució. Eix perquè entorn del qual ha de pivotar i 
sostenir-se qualsevol de les accions realitzades pel Moviment i el seu voluntariat. Objectiu fonamental, perquè 
resumeix i dóna sentit últim al tipus de valors i societat que perseguim.  

El principi d’humanitat es marca, a més, com a fites:  

- La protecció de la vida i la salut de la persona, la comunitat i l’entorn on aquesta habita.  
- El respecte i el foment de les iniciatives necessàries perquè altres respectin tot allò que concerneixi la 

persona humana, i això es tradueix en ser exemples de tolerància i de compliment dels Drets Humans.  
- Afavorir la comprensió mútua, la cooperació i la pau entre els éssers humans. Amb això ens diferenciem 

de qui advoquen per la guerra i la insolidaritat, en comptes de per al diàleg i la participació en la millora 
de les condicions de vida de qualsevol persona a qualsevol lloc del món.  

Imparcialitat: El Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna no fa cap distinció de nacionalitat, raça, 
religió, condició social, ni credo polític. Es dedica, únicament, a socórrer els individus en proporció amb el 
sofriment, remeiant llurs necessitats i donants prioritat a les més urgents.  

El voluntariat de la institució en la seva actuació ha de centrar l’acció d’ajut i socors sempre en proporció al 
patiment de qui l’experimenta sense fer mediar cap altra distinció.   

L’existència de diferents opcions ideològiques, polítiques, religioses, ... no han d’originar discriminació en l’acció 
de Creu Roja.  

Però la imparcialitat que es deriva d’aquest principi no s’ha de limitar només a la no discriminació. És una 
imparcialitat activa, ja que partint del respecte estricte a la diferència, ens inclina a lluitar per aconseguir que la 
resta d’éssers humans es respectin i es comprometin a evitar la confrontació violenta i les actituds insolidàries i 
intolerants.  

Advocar per aquest model de convivència per a la comunitat ens obliga moralment a desitjar-ho i practicar-ho a 
nivell internament i institucionalment.  

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

Aquest principi és una posició estratègica irrenunciable que ens permet assolir els fins humanitaris que ens hem 
proposat aconseguir.  

La no-ingerència, el no-decantament o tracte de favor cap a alguna de les parts en un conflicte o controvèrsia, 
ens permet mantenir les millors condicions per realitzar una mediació que afavoreix directament aquells que 
surten perjudicats d’aquesta situació.  

Garantir el seu compliment en tot moment és garantia de poder continuar actuant a qualsevol lloc del món.  

http://www.creuroja.org/
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Independència: el Moviment és independent. Auxiliar dels poders públics en llurs activitats humanitàries i 
sotmeses a les lleis que regeixen en els països respectius, les Societats Nacionals han de conservar, tanmateix, 
una autonomia que els permeti d’actuar sempre d’acord amb els principis del Moviment.  

El principi d’independència suposa:  

- Actuar des de la perspectiva que l’última decisió institucional es basa en la nostra convicció que hem 
de fer-ho perquè no atempta contra el nostre ideari, és per tant, una decisió pròpia.  

- No ser un instrument al dictat d’un govern, partit o grup.  
- No deixar-se pressionar pels mitjans de comunicació o l’opinió pública en el compliment dels ideals i 

codi de conducta del Moviment Internacional de Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.  
- Llibertat d’acció; això és, participar des de la nostra decisió i fer-ho en coordinació amb l’autoritat 

competent.  
- Ser reconeguda com a independent pels estats.  

Caràcter Voluntari: És un moviment de socors voluntari i de caràcter desinteressat. És necessari partir d’una 
premissa importantíssima: som una organització de voluntariat i no amb voluntaris.   

Com fem la nostra tasca marca el nostre principal tret d’identitat; sense ànim de lucre, la seva adhesió lliure a 
l’organització i la seva participació compromesa amb els fins del Moviment.  

Aquest principi que caracteritza Creu Roja compromet els seus voluntaris a la dedicació lliure d’un temps per a 
l’acció, per a la participació en la presa de decisions, per a la cooperació en la millora de la institució i de la 
societat.   

El caràcter voluntari no suposa un menor nivell de responsabilitat, una relaxació en els nostres nivells de 
capacitació i acció.  

Unitat: A cada país pot haver-hi una societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que ha de ser accessible a 
tothom i estendre la seva acció humanitària a la totalitat del territori.  

Representa una mostra de coherència, ja que porta implícita la idea del sentiment de pertinença a la mateixa 
organització en tot el territori que comprèn la Societat Nacional.  

L’existència d’una mateixa cultura institucional imprimeix un fort vincle d’integració necessari per dur a terme 
el ventall d’actuacions amb què estem compromesos.  

Aquesta cultura institucional única no s’ha de confondre amb una actitud d’uniformitat cultural que negui les 
particularitats socioculturals dels diferents àmbits territorials.  

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

Porta implícit la visió d’humanitat que defenem, on es recull la idea que els problemes humans tenen sempre 
una dimensió global que sobrepassa el petit univers propi, encara que no anul•la la importància d’aquest.  

La nostra actuació ha de ser un estímul per a un voluntari d’un altre país i així recíprocament, deixant de banda 
la competència com a motor de superació de la institució i primant la cooperació.  

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:   
Voluntariat a l’assemblea Local de barcelona i ofertes en el camp de la salut. La infància, la 
intervenció social i socors. 
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Nexes Interculturals de Joves per Europa  
www.nexescat.org  
 

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.  

   

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:   

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

  

 

Asociación Mujeres Migrantes en Cataluña  
http://aomicat.blogspot.com/2019/08/plataforma-
educativa-plaidea.html  
 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Somos una asociación de mujeres que trabaja en red para promover los derechos en igualdad de 
oportunidades y relaciones equitativas entre géneros. Trabajamos para evitar la precariedad laboral y 
la doble invisibilidad que genera desigualdad en la inclusión y participación social afectan a las 
personas trabajadoras en el sector de los cuidados o servicio doméstico, con especial énfasis a la mujer 
migrante. Fomentamos las redes de solidaridad, y economías colaborativas a través de diversas 
formas de participación social.  

  

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

Estudiante de Prácticas en nuestro programa de formación-ocupación   
Voluntariado para nuestras actividades  

http://www.nexescat.org/
http://aomicat.blogspot.com/2019/08/plataforma-educativa-plaidea.html
http://aomicat.blogspot.com/2019/08/plataforma-educativa-plaidea.html
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Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant  

1.- Proyecto de capacitación socio laboral para mujeres que trabajan en el sector de los cuidados.  
2.- Proyecto Expo barris  
 

Descripció del problema o necessitat a resoldre  

1.- Proyecto de capacitación socio laboral para mujeres que trabajan en el sector de los cuidados.  

Consideramos que el proceso de aprendizaje y profesionalización del sector es de vital importancia, 
dado el caso del sector laboral de los cuidados, o del servicio doméstico, que se rige por un convenio 
colectivo precario, que bajo sus efectos generan más pobreza, y precariedad laboral, social y genera 
desigualdades en la inclusión, participación social, de las personas migradas, y lo que se ha 
denominado en el ámbito de la mujer la doble invisibilidad, en el caso de la mujer migrante.  
También entre otros factores se reproduce la economía sumergida, junto con la percepción e 
ignorancia de los derechos sociales, así como de los mecanismos existentes para evitarla.  

2.- Proyecto Expo barris:  

Construir puentes entre las diferentes culturas, buscando ser una alternativa en la expresión colectiva 
no solo de las artes, sino también en las representaciones sociales, culturales, en el ámbito local, y de 
barrio.  Creemos que la promoción del arte y el diseño es y puede ser un pilar básico para el desarrollo 
de las comunidades, solo con una nueva redefinición del espacio urbano. Trabajamos con la idea de 
hacer una promoción cultural, pero no con los conceptos tradicionales, sino adentrarse en trabajo 
cooperativo, donde incorporamos el tema de la diversidad y la igualdad entre Géneros, así como en 
los contenidos de las actividades, desarrollando espacios para la coeducación, la reflexión activa, y la 
participación cultural.  

Perfil de l'estudiant que necessitem:  

Persona con habilidades de comunicación y de empatía.  
Habilidades verbales y de comunicación asertiva.  
Conocimientos de ofimática nivel usuario.  
Con ganas de aprender que no le tenga miedo al contacto con personas diversas.  
Personas que le guste trabajar en equipo.  
Persona resolutiva frente a las dificultades.  
 

Ensenyament: Grau  

Tipus de col·laboració: 

 - Estudiant en pràctiques: Si  
 - Desenvolupament de Treball Final de Grau:  
 - Pràctiques + Treball Final de Grau: Si  
 - Desenvolupament de Treball Final de Màster: Si  
 - Pràctiques + Treball Final de Màster: Si  
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FETS - Finançament Ètic i Solidari  

www.fets.org  

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

La missió de FETS és contribuir a la transformació social en  base als valors de la justícia global i la 
sostenibilitat fomentant el  desenvolupament del sistema de finances ètiques i solidàries a favor d’una 
economia justa i sostenible socialment i ambiental. La visió de FETS és ser una organització de 
referència tant per a les entitats de finances ètiques com per la comunitat, esdevenint un espai de 
trobada per tal d’enfortir el sector de les finances ètiques i solidàries. FETS promou i vol integrar els 
principis de les finances ètiques: la transparència, la democràcia participativa, la implicació, la 
coherència i la ètica aplicada. FETS comparteix els valors de la justícia global i de l’educació 
transformadora, com a procés de coneixement i d’anàlisi crítica de la realitat que vincula l’acció local 
i la seva dimensió global, promovent una consciència crítica i contribuint al canvi d’actituds i 
pràctiques d’una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació social.  

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

Oferim l'opció de fer-se voluntari per a les dues entitats, així com informació sobre les finances ètiques 
per aquells i aquelles estudiant interessades en realitzar un treball de fi de grau o màster sobre la 
temàtica.  

Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant  

Proposem realitzar un treball de fi de grau o màster sobre finances ètiques. El tema o àmbit està obert 
a l'estudiant, pot ser sobre l'impacte social, ambiental o econòmic de les finances ètiques, o sobre el 
sistema financer ètic, etc.  

L'entitat es compromet a facilitar la informació i bibliografia necessària per a realitzar aquesta tasca, 
així com donar a conèixer altres experiències educatives que es porten a terme, com el curs online 
"Finanzas para una economia alternativa".  

Descripció del problema o necessitat a resoldre: Difusió de les finances ètiques a l'àmbit universitari, 
tant donar-les a conèixer entre els i les estudiants, com al professorat.  

Perfil de l'estudiant que necessitem:  

Perfil de l'estudiant que necessitaríeu: Estudiants d’Economia, Empresa, Administració i Direcció 
d'Empresa, Sociologia, etc.  

Tipus de col·laboració  

           - Estudiant en pràctiques: No  
           - Desenvolupament de Treball Final de Grau: Si  
           - Pràctiques + Treball Final de Grau:  
           - Desenvolupament de Treball Final de Màster: Si  
           - Pràctiques + Treball Final de Màster: No  

http://www.fets.org/
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Oikocredit   

www.catalunya.oikocredit.es/ca    

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Oikocredit Catalunya és una de les 30 associacions de suport, repartides en 13 països de tot el món, 
les quals s'agrupen en la Societat Cooperativa Oikocredit Internacional. Naixem per fomentar la 
inversió responsable en l'àmbit geogràfic de Catalunya i el Nord-est de la península i generar així 
oportunitats a països en vies de desenvolupament a través de les finances ètiques. A més, realitzem 
activitats de sensibilització sobre inversió socialment responsable i de difusió de la banca ètica i les 
microfinances. Oferim a persones i entitats l'oportunitat de transformar realitats amb els seus estalvis, 
per promoure la justícia global. A Oikocredit Catalunya contribuïm a la difusió del model de les 
microfinances, la banca ètica i la inversió responsable a través de la sensibilització social. Som també 

l'espai de participació per excel·lència de tots els nostres socis i sòcies.  

  

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya  
www.coopeerartivestreball.coop  

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l’entitat que agrupa, lidera i representa el 
cooperativisme de treball de Catalunya. Amb una visió influent, transformadora, oberta i integradora 
del cooperativisme català i que es fonamenta en aportar els següents valors compartits: servei, 
autonomia, dinamisme i innovació, cohesió, participació i cooperació.  

      

  

Opcions  
www.opcions.coop  
 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:   

Som una cooperativa sense ànim de lucre que treballem per fer fàcil el consum conscient. Volem que 
cada vegada més gent incorpori criteris de sostenibilitat i justícia en les seves decisions de consum. 
Per això, per una banda, oferim informació a través d’un portal web gratuït i publiquem dos quaderns 
l’any en format paper; per l’altra banda, oferim avantatges de consum i facilitem la gestió de canviar 
d’empreses de subministrament.  

        

http://www.catalunya.oikocredit.es/ca
http://www.coopeerartivestreball.coop/
http://www.opcions.coop/
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Fundació Aroa  
https://fundacioaroa.org/  

  

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:   

La Fundació Aroa som una entitat sense ànim de lucre, de voluntariat i activisme professional, fundada 
l’any 2003 per un grup de professionals de la salut, l’educació i l’atenció social, amb sensibilitat per la 
creixent presència dels trastorns psicosocials en l’exercici diari de la seva professió. El nostre àmbit 
d’actuació, s’emmarca en la prevenció i l’atenció dels trastorns psicosocials, vinculats a les situacions 
d’adversitat o canvi a la vida, des d'una perspectiva holística que integra el models d'intervenció 
convencionals i alternatius de la salut, l'educació i l'acció social, que assegurin l'atenció en totes les 
dimensions de la persona (física, mental, emocional i social), especialment en els moments de 
vulnerabilitat i des del reconeixement d’aquestes com a protagonistes del seu propi procés de 
transformació i millora. L’acció comunitària, la participació, la cooperació i el treball en xarxa són els 
fonament d'on parteixen tots els projectes de l'entitat, amb la intenció de construir conjuntament, 
ciutadania, entitats socials i administració pública, nous models de desenvolupament i relació 
personal, professional i social que assegurin el l’apoderament de les persones i la justícia social. Les 
línies d’acció prioritària són: Salut Comunitària, Dones, Infància i Adolescència i Gent Gran, que 
emmarquen els 15 projectes que impulsem actualment  

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:   

1. Estudiants de sociologia i estadística podran desenvolupar itineraris de PRÀCTIQUES personalitzats 
i tutoritzats que integrin una o varies de les següents línies d’acció, en funció del seu perfil 
competencial i motivacional:  

 -        Processos d’avaluació de polítiques socials relatives als àmbits d’actuació de l’entitat (dona, gent 
gran, participació comunitària, salut, infància i joventut, igualtat...) i, en funció d’aquestes, avaluació 
específica dels projectes d’intervenció social i comunitària que la Fundació Aroa desenvolupa a nivell 
local, comunitari i europeu.  

-        Avaluació de l’estratègia de visibilització i difusió de les accions de l’entitat i millora del Pla de 
Comunicació enfocada a l’enfortiment i eficiència de la seva presència als àmbits social i institucional.   

 -        Optimització de l’organització del treball de l’entitat amb atenció a la gestió dels processos 
interns des de la interdisciplinarietat i la planificació estratègica de la definició i el desenvolupament 
dels projectes que porta a terme.  

-        Investigació social aplicada als projectes que realitza l’entitat, anàlisi de dades amb tractament 
estadístic, avaluació d’indicadors poblacionals i detecció de necessitats per a la justificació dels 
mateixos, i avaluació de resultats i difusió.   

 -        Recerca aplicada als projectes desenvolupats per l’entitat, orientada a la revisió de la seva 
sostenibilitat, el disseny de l’ampliació de la seva acció, i reformulació.   

 -        Implementació de les perspectives de gènere i interculturalitat als projectes.   

https://fundacioaroa.org/
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2. Estudiants de sociologia o administració i direcció d’empreses o estadística podran desenvolupar 
un voluntariat a l’àrea de comunicació de l’entitat desenvolupant les següents tasques:    

 -        Col·laboració en la revisió i millora de l’estratègia de màrqueting i difusió de l’entitat.   
  
-        Suport a l’avaluació dels projectes a partir de l’anàlisi estadístic dels seus indicadors i definició 
de la difusió dels resultats.   
 
  
3. Estudiants dels diferents graus d’Economia i Empresa podran desenvolupar un VOLUNTARIAT al 
programa de Salut Comunitària desenvolupant les següents tasques:   
  
-        Acompanyament a les persones usuàries de les activitats del programa de Salut Comunitària amb 
perspectiva igualitària i d’apoderament de les persones.   

 -        Suport a les professionals referents en el desenvolupament de les activitats del programa.   

Disposem d’un Pla de Voluntariat que garanteix la satisfacció dels drets que estableix la llei 25/2015 
del 30 de juliol del voluntariat i de foment de l'associacionisme. Les persones voluntàries compten 
amb un/a professional referent del projecte en el qual col·laboren i reben formació per tal de conèixer 
la missió i l’ordre del funcionament intern de l’entitat, així com rebre la capacitació en la metodologia 
d’atenció holística i integral centrada en la persona que es desenvolupa.  

  

 

 

The07gift  
http://the07gift.org  
 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

The07gift el representa un grup d’estudiants de la facultat d’economia amb ganes de trobar els nexes 
entre l’economia la donació per a fins de cooperació internacional.  

La missió és la creació d’una plataforma de donants compromesos per aporta rel 0,7% de les seves 
despeses o del beneficis en cas de ser empreses per a projectes per al desenvolupament.  

 La nostra visió és aconseguir complementar la AOD de la cooperació internacional a través de la 
societat civil (famílies i empreses). La fita de destinar el 0,7% del PIB dels països desenvolupats als 
països menys desenvolupats va quedar establera a la Conferència Internacional sobre el Finançament 
al Desenvolupament (Monterrey, Mèxic) només es compleix en un número molt reduït de països. 
D’aquí que sorgeix la necessitat d’articular aquesta iniciativa a través de la societat civil, amb el fi de 
pressionar també els governs en aconseguir aquest objectiu.  

 

http://the07gift.org/
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Valors organitzatius.  

A the07gift ens guien els principis de participació, d’autonomia, de justícia, solidaritat, i sempre amb 
perspectiva de gènere.  

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:   

The 0,7Gift treballa en col·laboració amb diferents ONGs. Diferenciem diferents fases. Les persones 
interessades participaran com a voluntàries del projecte. En aquesta participació s’inclou part de 
formació en comunicació i crowfunding social, d’aquesta manera també estaran capacitades per 
impulsar les seves pròpies eines de difusió del projecte i de fundrasing per les ONG implicades 
the7gift.  

- Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant:  

La persona seleccionada serà l’encarregada de poder portar a terme un pla per a la recaptació de Fons 
per les ONGs. A nivell pràctic durant el primer trimestre haurà de celebrar un esdeveniment solidari 
en el qual haurà de implicar i fer participar a la comunitat universitària i en últim terme realitzar un 
acte obert per poder aconseguir que el màxim número de persones aportin diners a través de la pàgina 
web  

- Descripció del problema o necessitat a resoldre:  

A nivell global l’Ajuda Oficial al Desenvolupament no arriba al 0,7 del que ens havíem compromès. 
Avui, en dia, continua vigent la necessitat de poder ajudar a reduir les desigualtats i les injustícies 
socials; una d’elles és la contribució econòmica per ajudar al desenvolupament de les comunitat més 
desfavorides.  

Per una altra banda, existeixen múltiples iniciatives que treballen per aconseguir una major justícia 
social a nivell mundial. Molt sovint són petites organitzacions que realitzen projectes amb un impacte 
molt alt, i que també sovint, tenen en el finançament de les seves accions el major fre.  

L’emprenedoria social desenvolupada per joves universitaris pot portar al desenvolupament d’eines i 
accions més atractives per trobar el finançament necessari per dur a terme les iniciatives.  

Necessitem: Joves amb alt grau d’inquietuds per temes socials.  

           - Estudiant en pràctiques: Si  
           - Desenvolupament de Treball Final de Grau: Si  
           - Pràctiques + Treball Final de Grau: Si  
           - Desenvolupament de Treball Final de Màster: Si  
           - Pràctiques + Treball Final de Màster: Si  
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4.2 Projectes Coworking 
 
Asociación Experientia   
http://asociacionexperientia.org/  
 
 

Experientia és una organització sense ànim de lucre pionera en implementar la Teràpia a 
través de l’Aventura a Espanya. Està formada per un equip interdisciplinari de professionals 
de la salut mental i intervenció social.  

Realitzem programes terapèutics a mida per entitats sanitàries i del tercer sector social. 
Utilitzem una metodologia experiencial que ajuda a millorar l’eficàcia del tractament i 
augmentar la qualitat de vida de les persones. A més, impartim formació a professionals en 
aquesta metodologia i impulsem línies d’investigació científica en col•laboració amb 
universitats.  

També oferim psicoteràpia i tallers de desenvolupament personal.  

  

Sustainability  
www.sustainability.es  
 
 
 
Propósito:  
Contribuir a cambiar el orden socioeconómico global para mejorar la calidad de vida de las 
personas  
 

Visión  
Somos el Centro de Investigación y Escuela de Gestión sobre Sostenibilidad Global, líder en el 
mundo entero, con capacidad de incidencia en los diferentes niveles de decisión pública y 
privada.  
 

Misión  
Diseñamos y desarrollamos iniciativas que ayudan a construir espacios favorables hacia la 
sostenibilidad global, acompañando a los actores institucionales públicos y privados en la 
construcción de políticas, protocolos, proyectos y actividades con carácter de sostenibilidad  
 

¿Cómo entendemos la sostenibilidad?  

http://asociacionexperientia.org/
http://www.sustainability.es/
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Como una búsqueda continua por implementar mejores sistemas y modelos de gestión para 
aprovechar, responsable y eficientemente, los recursos actuales, garantizando así el bienestar 
continuo de las sociedades futuras.  

  

Valores Institucionales  

Integridad                                       - Liderazgo colectivo               - Excelencia organizacional  
Transparencia en las acción        - Productividad                        - Compromiso con el entorno   
Respeto a las personas y al medioambiente  
 

La oportunidad  

En nuestro proceso de investigación y desarrollo de nuestro emprendimiento hemos hallado 
que toda la información sobre sostenibilidad está dispersa, desarticulada y con detalles 
diversos poco comparables.   

Es costoso, ineficiente y se pierden oportunidades por esta desarticulación. Más aún se 
incurre en retrabajo y malgasto de recursos por procesos y productos que ya están diseñados 
en otros contextos  

SWC 2050 propone crear una gran plataforma global sobre sostenibilidad que articule esta 
información a detalle, con un mismo estándar, y contenidos comparables entre todos los 
procesos y programas vinculados a las sostenibilidad global  

  

Footai   
footai.es  
 

Footai Esports es una startup organitzadora d’esdeveniments i 
competicions d’e-sports, centrada en els videojocs de futbol, 
especialitzant-se en el joc eFootball PES.  

A través d’esdeveniments, Footai crea exhibicions amb casters en directe, tornejos i 
experiències durant fires de tecnologia. A més, Footai crea competicions per diferents perfils 
de gamer, tots sota una imponent posada en escena, gràcies a l'aliança amb una gran 
productora audiovisual.  

Footai innova no només en el format de les activitats, sinó també en el model de negoci, 
ampliant les possibilitats dins el creixent sector dels e-sports.  

It's another world.  

http://footai.es/
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4.3 Unitats UB 
 

 

BIE-UB 
www.ub.edu/emprenedoria/emprenedoria@ub.edu  
 

El Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) és la unitat de la Universitat de Barcelona encarregada de 
coordinar, impulsar i desenvolupar totes aquelles activitats relacionades amb l’emprenedoria i la seva 
promoció; és la porta d’accés als instruments de suport a l’emprenedoria que la UB posa l’abast 
d’alumnes, ex-alumnes, professors i investigadors.   

A través del BIE-UB podràs impulsar i desenvolupar les teves idees i iniciatives emprenedores!  

Objectiu  

L’objectiu del BIE-UB és complementar i potenciar les capacitats de la UB en el camp de la promoció 
de l’emprenedoria, la formació en creació d’empreses, i l’orientació i acompanyament a projectes 
emprenedors.  

Eixos estratègics del BIE:   

1. Foment de l’emprenedoria: promoure l’emprenedoria i l’actitud emprenedora en la comunitat 
universitària.  

2. Suport a l’emprenedoria: acompanyar les iniciatives emprenedores i oferir els recursos necessaris 
per al bon desenvolupament dels projectes.   

3. Referent en emprenedoria: ser coneguts i reconeguts per la societat com a centre de referència en 
aquest àmbit.   

 

 

Fundació Món-3 
http://mon-3.org/index.html  

 

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 

http://www.ub.edu/emprenedoria/
http://www.ub.edu/emprenedoria/
http://mon-3.org/index.html
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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 
www.solidaritat.ub.edu  

 

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. 

 

Observatori de l'estudiant 
http://observatoriestudiant.ub.edu/  

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

L’Observatori de l’Estudiant és una eina de la Universitat de Barcelona que neix de la voluntat 
d’analitzar les sensibilitats de l'estudiant i d’informar els òrgans de govern de la Universitat 
perquè dissenyin polítiques universitàries.  

És, doncs, un projecte ambiciós, però sobretot és una iniciativa pionera en l’àmbit estatal.  

http://www.solidaritat.ub.edu/
http://observatoriestudiant.ub.edu/
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La finalitat de l'Observatori de l'Estudiant és articular un nou model de participació 
d'estudiants per al debat, la discussió, la reflexió i l'elaboració d'estudis en un espai 
d'aprenentatge no formal, per tal de dissenyar i millorar les polítiques universitàries que 
afecten als estudiants de manera informada i motivada, facilitant la dimensió social, la 
inclusió, l’excel·lència i l’equitat participativa.  

L’Observatori rep la participació activa de l'estudiant i d'especialistes de la Universitat, així com 
d’altres personalitats de reconegut prestigi. Les seves tasques són, entre d’altres, recollir els estudis 
que ja s’han elaborat i els que s’iniciïn a partir d’ara, a través de la Biblioteca Digital, sempre que 
s’hagin dut a terme amb autonomia i independència, de manera que s’asseguri la fiabilitat de les 
dades obtingudes i de les conclusions. Així mateix, l’Observatori vetlla per mantenir actualitzada tota 
la informació rellevant que es genera al voltant d’aquesta qüestió tant a la Universitat de Barcelona 
com en els sistemes universitaris català, espanyol i europeu.  

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 

www.ub.edu/sae/orientacio  
 

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.  

Revisió de currículums, dijous 24 d’octubre.  

Durant l’esdeveniment oferirem assessorament personalitzat sobre el currículum per 
presentar-lo a les entitats presents al IX Fòrum Social i Emprenedor i augmentar les 
oportunitats d'incorporació al món laboral en ocupacions del sector.  

Els orientadors del Servei d’Atenció a l’Estudiant us donaran assessorament personalitzat i 
consells pràctics sobre com adequar el vostre currículum a l’objectiu professional, tenint en 
compte el vostre perfil, la trajectòria formativa i les expectatives actuals.   

Hora i lloc: de 10h a 14h a l’estand del Servei d’Atenció a l’Estudiant de l’edifici 690 (Facultat 
d’Economia i Empresa) Per fer aquesta activitat no cal inscripció prèvia.  

http://alumnatub.gapei.ub.edu/
http://www.ub.edu/sae/orientacio
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5. Valoració 
 
En aquesta edició hem creat de nou un formulari de valoració 
del Fòrum a traves d’un UBforms i l’equip de Carreres va 
passar per tots els estands per completar les respostes a 
traves del mòbil. D’aquesta manera ens assegurem de tenir 
la valoració de tots els participants. 
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 16. 
 

 

 
Resultats de l’enquesta: 
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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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6. Imatges 
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7. Conclusions i millores a fer 
  

Aquesta edició ha estat marcada per una vaga d’estudiants, coincidint amb les hores prèvies a la 

celebració. Algunes entitats ens avisen que finalment no assistiran per aquest motiu i són: Asociación 

Mujeres Migrantes en Cataluña i Oikocredit. Possiblement aquesta circumstancia imprevista també 

ha afectat al nombre d’alumnes que han visitat els estands.  

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

coneixement dels alumnes respecte a la celebració del Fòrum  i el nombre de visites a cada una d’elles.  

Valorem també la disposició dels participants a participar en la propera edició. 

Per la propera edició, apart del catàleg amb tota la informació dels participants que penjarem a la web 

de Carreres Professionals, haurem de fer incidència en informar als alumnes sobre la celebració del 

Fòrum i involucrar, com sempre, a professors i coordinadors i l’ampliació de la informació a les xarxes. 


