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

ODS 2030  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.  

 

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 del 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 i 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. 

 

En el fòrum participen els 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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2. Programa del Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030, 25 novembre 
2021  
Horari PROGRAMA 

  

10:00 - 10:15  Inauguració 
 Dr. Ramón Alemany (Degà) 
 Dra. Montserrat Puig Llobet (Vicerectora d’Igualtat i Gènere 

Dra. Mercè Segarra, vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i 
Transferència 
Dra. Nuria Rodríguez Ávila, vicedegana de relacions externes, 
compromís social i estudiants 

10:15 -12:00 Presentació del grups de treball ODS:  
Modera: Dra. Aïda Bravo  
ODS 3 Salut i Benestar  ( 3 equips)  
ODS 5 Igualtat de gènere ( 3 equips)  
ODS 10 Reducció de les desigualtats ( 3 equips)  
 

12:00 -12:10 Lectura: Manifest del 25 N, Dia Internacional contra la violència 
masclista 
 

12:10 - 12.30 Ponència: Moviment cooperatiu i dret a la ciutat. Mancomunar la 
ciutat per produir noves quotidianitats.  

Primer premi TFG Roca Gales 
Presenta: Dra. Amelia Díaz (coordinadora de TFG de la Facultat) 
Ponent: Almodis Cebrià Salvador 

12:30 - 12: 45 Lliurament menció de Càritas al millor TFG Curs 2020-2021 
Lliura: Sra. Marta Plujà, tècnica de campanyes i sensibilització. Àrea 
de Comunicació i Relacions Institucionals 

12:45 - 13:00 Lliurament Premis ODS  
Premis ODS Facultat d’Economia i Empresa, StartUB! i Fundació 
Bosch i Gimpera. ODS 3,ODS 5, ODS 10 
 
 
Jurat : 
Sr. Javier Fernández, Talent Brand & Acquisition de Danone 
Sra. Pilar López-Jurado, cap d’estudis d’ADE, Facultat d’Economia i 
Empresa 
Sr. Matheus Provinciali, Innovation Manager StartUB! 
Sra. Carme Verdaguer, directora de la Fundació Bosch i Gimpera 

 
Lloc: Aula Magna 696 de la Facultat d’Economia i Empresa  
Organitza: Carreres Professionals 
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3. Comunicació  
 

 

Premis ODS 11è Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030, 25 novembre, informació per les entitats 

 

11è FORUM SOCIAL, EMPRENEDOR I ODS, Premis ODS en format  IDEATÓ HACKATÓ al 
voltant del ODS 3 Salut i Benestar ODS 5 Igualtat de Gènere i el ODS 10 Reducció de les 
Desigualtats. Aquest any donarem un premi per cada ODS de 500 euros al equip que tingui 
la millor idea per cada ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). Per més 
informació aquí 

Destinataris: Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa. Tindran preferència els 
estudiants del curs Digital&Soft Skills Ambassador Program, i estudiants del programa 
d’Economia Social de la  Universitat de l’Experiència. 

Si vols participar has de fer la inscripció  aquí (fins el 17 de novembre 2021). Places 
limitades. 

Procés i calendari de sessions 

Abans del Fòrum 

• 18 de novembre, de 16:00 a 18:00. Creació dels grups de treball i sorteig dels ODS, 
en el coworking de StartUB! 

• 23 de novembre, de 16:00 a 18:00. Treballs dels grups amb facilitadors, en el 
coworking de StartUB! 

Durant el Fòrum 

• 25 de novembre, de 10:00 a 13:00. Presentació de les propostes innovadores i 
lliurament dels premis, a l’Aula Magna 696. 

  

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/wp-content/uploads/2021/11/cartel-Publicitat-IDEATO-HACKATO-estudiants.pdf
https://www.ub.edu/ubforms/ca/carreresfee/inscripcio-al-ideaton-hackaton-dins-del-marc-forum-social-i-emprenedor-ods-2030-de
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Premis ODS en l'11è Fòrum Social i Emprenedor 

Docència 

Notícia | 15-11-2021 

 

L’oficina de Carreres Professionals de la Facultat d’Economia i Empresa, amb 
la col∙laboració de StartUB! i el patrocini de Danone, ha organitzat la IDEATÓ-HACKATÓ. 
Emmarcat dins del Fòrum Social i Emprenedor, el projecte pretén fomentar els valors 
emprenedors i innovadors, així com motivar l’alumnat a treballar pels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’agenda 2030 de les Nacions Unides.  

Adreçat a tots els estudiants matriculats a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, i 
també preferentment als del curs Digital&Soft Skills Ambassador Program i als del programa 
d’Economia Social de la Universitat de l’Experiència, les persones que hi participin optaran 
a un premi de 500 € a la millor idea i acció innovadora per a cadascun dels ODS següents: 
ODS 3 (Salut i benestar), ODS 5 (Igualtat de gènere) i ODS 10 (Reducció de les 
desigualtats).  

Per aconseguir el premi, han de seguir, de manera presencial, el calendari següent:  

- Fase 1: 18 de novembre, de 16 a 18 h a l’espai de coworking de StartUB! Creació 
dels grups de treball i sorteig de l’ODS per al qual han de desenvolupar el projecte.  

- Fase 2: 23 de novembre, de 16 a 18 h a l’espai de coworking de StartUB! 
Treball dels grups amb assessorament dels facilitadors.  

- Fase final: 25 de novembre, de 10 a 13 h, a l’Aula Magna de l’edifici 696 de la 
Facultat: Presentació de les propostes innovadores i lliurament de premis.  

Per participar-hi, cal inscriure’s prèviament abans del 17 de novembre a través 
de l’enllaç següent: https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/  

La valoració dels reptes i el lliurament de premis anirà a càrrec d’experts externs i de 
membres de la Universitat de Barcelona, de StartUB i de l’entitat col∙laboradora. Totes 
les persones inscrites rebran un certificat de participació.  

 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/
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Fase 1 Ideató-Hackató del Fòrum Social i Emprenedor 

 

Ideató/hackató del Fòrum Social i Emprenedor. 

Ahí van tenir la fase 1   Equips treballant 
intensament en els reptes… qui guanyarà el premi 
a millor idea? 

 #ODS 3: #Salut i Benestar (500€) 

 #ODS 5: #Igualtat de Gènere (500€) 

 #ODS 10: Reducció de les #Desigualtats (500€) 

@UBFacEcoiEmpres 

 Emprenedoria Notícies Principal 

 

 

Fase 2 Ideató-Hackató 11è Fòrum Social i Emprenedor, ODS 

 

Fase 2 Equips amb facilitadors/es 

#ODS 3: #Salut i Benestar (500€) Repte ODS 3. Salut i benestar. Com podem millorar la salut 
de l’alumnat? Quines accions podem promoure per millorar-la? 

• Projecte Higia 
• Sinergia Saludable 
• Higeia UB 

#ODS 5: #Igualtat de Gènere (500€) Repte ODS 5. Igualtat de gènere. Quines accions de 
prevenció podem dur a terme des de la Facultat i la Universitat per reduir els riscos dels 
alumnes a patir violència. 

https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Salut?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Igualtat?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Desigualtats?src=hashtag_click
https://twitter.com/UBFacEcoiEmpres
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/emprenedoria/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/noticies/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/principal/
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Salut?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Igualtat?src=hashtag_click
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• Espai Taronja 
• Projecte Iman 
• Junts per la igualtat: bustia contra la violencia de gènere 

#ODS 10: Reducció de les #Desigualtats (500€) Repte ODS 10. Reduir les 
desigualtats. Quines accions podem promoure per ajudar a anticipar-nos als riscos 
d’exclusió dels estudiants davant de situacions excepcionals com ara la viscuda durant la 
pandèmia de la COVID-19? 

• Unides per la Inclusió 
• Egalitarians 
• Aprenentatge i Serveis alternatius per l’alumnat 

Agraïm als facilitadors/es la seva participació 

ODS 03 Gallo Pedro 
ODS 03 Mari-Klose Marga 
ODS 03 Castañeda Miguel 
ODS 05 Lauroba Pérez Ana 
ODS 05 Rodríguez Sergio 
ODS 05 Serrano Mónica 
ODS 10 Losilla Maximo 
ODS 10 Miratvilles Paloma 
ODS 10 Poblet Farrés Mª Cristina 
  

11è  Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030 

📆📆 25/11/21, 10-13h 
📍📍 Aula Magna 696 Avda. Diagonal 696 (metro zona Universitaria), 
� Gratuït! Inscripció: formulari (imprescindible per obtenir el certificat) 

Programa_FSE -ODS 2021-cca 

Us esperem 

 Emprenedoria Fòrum d'Ocupació Notícies Principal 

Premi ODS 3: Salut i Benestar 

https://twitter.com/hashtag/ODS?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Desigualtats?src=hashtag_click
https://www.ub.edu/ubforms/ca/carreresfee/inscripcio-assistir-11e-forum-social-i-emprenedor-ods-2030-de-25112021
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/wp-content/uploads/2021/11/Programa_FSE-ODS-2021-cca.pdf
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/emprenedoria/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/forum-docupacio/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/noticies/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/principal/
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11è Fòrum Social i 
Emprenedor, ODS 2030 

El 25 de novembre es va 
celebrar la fase final de la 
ideató-Hackató amb la 
presentació de nou projectes 
innovadors dins dels tres 
Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
treballats enguany al Fòrum 
Social i Emprenedor, ODS 

2030 

Repte ODS 3. Salut i benestar. Com podem millorar la salut de l’alumnat? Quines accions 
podem promoure per millorar-la? 

El guanyador va ser el Projecte Higia, amb la creació d’un algoritme per fer un seguiment de 
l’estat de salut dels estudiants a través del App de Soc UB. Els components de l’equip 
guanyador són Paloma Castilla, Dani Montilla, Eudald Parera i Juana Olivares. Va lliurar el 
premi el Sr. Javier Fernandez. 

 Emprenedoria Notícies Principal 

 

Premi ODS 5 Igualtat de gènere 

11è Fòrum Social i Emprenedor, 
ODS 2030 

El 25 de novembre es va celebrar 
la fase final de la ideató-Hackató 
amb la presentació de nou 
projectes innovadors dins dels 
tres Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
treballats enguany al Fòrum 
Social i Emprenedor, ODS 2030 

Repte ODS 5. Igualtat de gènere. Quines accions de prevenció podem dur a terme des de la 
Facultat i la Universitat per reduir els riscos dels alumnes a patir violència. 

El guanyador va ser el Projecte App Iman, amb la creació d’una app per a ajuda automàtica  i 
denúncia ràpida en situació d’assetjament o perill. L’equip estava format per Iman Aghrib, 
Juan José Elizalde, Fermín González i Carlota Sánchez. Va lliurar el premi la Sra. Carme 
Verdaguer. 

 Emprenedoria Notícies Principal 

 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/emprenedoria/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/noticies/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/principal/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/emprenedoria/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/noticies/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/principal/
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Premi ODS 10: Reduir les desigualtats 

 

11è Fòrum Social i Emprenedor, ODS 
2030 

El 25 de novembre es va celebrar la fase 
final de la ideató-Hackató amb la 
presentació de nou projectes innovadors 
dins dels tres Objectius de 
Desenvolupament Sostenible treballats 

enguany al Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030 

Repte ODS 10. Reduir les desigualtats. Quines accions podem promoure per ajudar a 
anticipar-nos als riscos d’exclusió dels estudiants davant de situacions excepcionals com ara 
la viscuda durant la pandèmia de la COVID-19? 

El projecte guanyador va ser Egalitarians, amb la proposta d’una col·laboració amb 
empreses del sector privat de les telecomunicacions per facilitat recursos als estudiants de 
la universitat a través de conveni de prestació de serveis XARXA WIFI per a les llars. Els 
membres de l’equip eren Fernando Diez, Martí Fort, Sofia Hernández i Frutos García. El 
premi el va lliurar el Sr. Matheus Provinciali. 

 Emprenedoria Notícies Principal 

TWITEER 

 

 

  

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/emprenedoria/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/noticies/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/category/principal/
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https://www.ub.edu/dia-contra-violencia-genere/ 

 

  

https://www.ub.edu/dia-contra-violencia-genere/
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https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/detall/-/detall/11e-forum-social-i-
emprenedor-ods-2030 

Detall 
11è Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030 

Institucional 

Notícia | 30-11-2021 

 

El dijous 25 de novembre es va celebrar l’11è 
Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030, 
organitzat per l’Oficina de Carreres 
Professionals de la Facultat d’Economia i 
Empresa, amb la col·laboració de StartUB! i 
Banc Santander i el patrocini de Danone. Un 
fòrum que ha tingut tres eixos centrals: 
l’exposició de pòsters de les entitats 
participants, una exposició itinerant de 
projectes emprenedors realitzada amb 
StartUB! i l’Ideató-Hackató Premis ODS. 

L’exposició de pòsters de les entitats es pot 
visitar al passadís central de l’edifici 690 fins al 

15 de desembre. S’hi visualitzen les associacions, fundacions, cooperatives i serveis UB amb els 
quals la Facultat treballa en la gestió de pràctiques externes i treballs finals de grau, així com en 
col·laboracions d’aprenentatge servei. 

L’exposició «Universitat i ODS 2030: innovació social» dona visibilitat a projectes emprenedors 
amb impacte social i mostra com la comunitat universitària contribueix a l’assoliment dels ODS 
2030. Es pot visitar fins al 15 de desembre al vestíbul del deganat i després farà un itinerari per 
diferents facultats. 

Finalment, després de les presentacions dels projectes innovadors de l’Ideató-Hackató, es van 
lliurar els premis als projectes guanyadors següents: 

• Repte ODS 3. Salut i benestar. Com podem millorar la salut de l’alumnat? Quines 
accions podem promoure per millorar-la? El guanyador va ser el Projecte Higia, 
amb la creació d’un algoritme per fer un seguiment de l’estat de salut dels 
estudiants a través de l’aplicació mòbil SocUB. Els components de l’equip 
guanyador van ser Paloma Castilla, Dani Montilla, Eudald Parera i Juana Olivares. 

• Repte ODS 5. Igualtat de gènere. Quines accions de prevenció podem dur a terme 
des de la Facultat i la Universitat per reduir els riscos dels alumnes a patir 
violència? El guanyador va ser el Projecte App Iman, amb la creació d’una 
aplicació mòbil d’ajuda automàtica i denúncia ràpida en situació d’assetjament o 
perill. L’equip estava format per Iman Aghrib, Juan José Elizalde, Fermín 
González i Carlota Sánchez. 

• Repte ODS 10. Reduir les desigualtats. Quines accions podem promoure per 
ajudar a anticipar-nos als riscos d’exclusió dels estudiants davant de situacions 
excepcionals com ara la viscuda durant la pandèmia de la COVID-19? El projecte 
guanyador va ser Egalitarians, amb la proposta d’una col·laboració amb empreses 
del sector privat de les telecomunicacions per facilitar recursos als estudiants de la 

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/detall/-/detall/11e-forum-social-i-emprenedor-ods-2030
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/detall/-/detall/11e-forum-social-i-emprenedor-ods-2030
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universitat a través de convenis de prestació de serveis XARXA WIFI per a les 
llars. 

  

A banda d’aquests tres eixos, durant el Fòrum, es va llegir el manifest del 25N de la Comissió 
Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia Internacional per a l’erradicació de la violència contra 
les dones, 25N 2021. 

Almodis Cebrià Salvador, alumna de Sociologia, va presentar el seu treball final de 
grau(TFG) Moviment cooperatiu i dret a la ciutat. Mancomunar la ciutat per produir noves 
quotidianitats, que va guanyar el primer premi TFG Roca Gales 2021. I a continuació es va lliurar 
la menció Càritas diocesana al millor TFG de caràcter social a Victoria Chiseliov, estudiant del 
grau d’Economia, pel seu treball The effects of international aid and remittances on health: short-
term evidence from the Republic of Moldova 
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https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2021/11/042.html 

L’11è Fòrum Social i Emprenedor, amb el 25-N 

 

Participants de l’11è Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030, de la Facultat d’Economia i Empresa. 

30/11/2021 

Acadèmic 

El 25 de novembre, la Facultat d’Economia i Empresa va acollir l’11è Fòrum Social i Emprenedor, ODS 

2030. Organitzat per l’Oficina de Carreres Professionals del centre, en col·laboració amb StartUB! i el 

Banc Santander, i el patrocini de Danone, l’objectiu de la trobada era fomentar els valors emprenedors i 

innovadors dels estudiants, i motivar-los a treballar pels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

  

La inauguració va ser a càrrec de la vicerectora d’Igualtat i Gènere, Montserrat Puig; la vicerectora 

d’Emprenedoria, Innovació i Transferència, Mercè Segarra; el degà de la Facultat d’Economia i Empresa, Ramon 

Alemany, i la vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants, Nuria Rodríguez. 

Enguany, el Fòrum va tenir un format innovador i més participatiu, amb tres eixos centrals. D’una banda, 

l’exposició de pòsters d’entitats, que es pot visitar al passadís central de l’edifici 690 fins al 15 de desembre. 

D’altra banda, l’exposició itinerant «Universitat i ODS 2030: innovació social», una mostra de projectes 

emprenedors amb impacte social que també es pot visitar fins al 15 de desembre al vestíbul del Deganat de 

l’edifici 690. Finalment, es va celebrar la fase final de la Ideató-Hackató Premis ODS 2030, amb la participació 

d’estudiants de grau de la Facultat i del programa Economia Social de la Universitat de l’Experiència. 

En aquesta fase final de la Ideató-Hackató es van presentar nou projectes innovadors relacionats amb els tres 

objectius de desenvolupament sostenible treballats enguany en el Fòrum: Salut i benestar (ODS 3), Igualtat de 

gènere (ODS 5) i Reducció de les desigualtats (ODS 10). En la categoria d’Igualtat de gènere (Quines accions 

de prevenció podem dur a terme des de la Facultat i la Universitat per reduir els riscos dels alumnes a patir 

violència?), va guanyar el projecte App Iman, una app per a l’ajuda automàtica i la denúncia ràpida en situació 

d’assetjament o perill, dels estudiants Iman Aghrib, Juan José Elizalde, Fermín González i Carlota Sánchez. Va 

lliurar el guardó la directora de la Fundació Bosch i Gimpera, Carme Verdaguer. 

A continuació, es va llegir el manifest del 25-N de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de 

Catalunya (CIC) amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. 

Més informació 

  

https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2021/11/042.html
https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/menu_eines/noticies/Resultats.html?cat=Noticies/Academic/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/activities/exposicio-de-posters-de-les-entitats-associacions-fundacions-i-cooperatives/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/activities/exposicio-universitat-i-ods-2030-innovacio-social/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/premi-ods-5-igualtat-de-genere/
https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/b8dc134f-4b9a-11ec-ac84-005056924a59
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/l11e-forum-social-i-emprenedor-ods-2030-25-novembre/
https://www.ub.edu/web/ub/galeries/imatges/noticies/2021/11/forumsocial.jpg
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3. Participants:   
 

 

Exposició física al passadís central de l’edifici 690 i al campus virtual 

 

Exposició de pòsters: Associacions, Fundacions i Cooperatives 

 15/12/2021  10:49 

Exposició de pòsters de les entitats que es pot visitar al passadís central de l’edifici 690  de 
la faculat fins al 15 de desembre, on es visualitzen les associacions, fundacions, 
cooperatives i serveis UB amb els que treballem en la gestió de pràctiques externes i 
treballs final de grau, així com col·laboracions d’Aprenentatge Servei. Aquesta exposició 
també es pot veure digitalment a través del campus virtual de la Oficina de Carreres 
Professionals. 

 

 

 

Campus Virtual  

  

https://campusvirtual.ub.edu/mod/lightboxgallery/view.php?id=2949969
https://campusvirtual.ub.edu/mod/lightboxgallery/view.php?id=2949969
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3.1 Entitats Socials: 
 

AFEV – Voluntariat Social Universitari 
www.afev.cat  
 

 

Voluntariat social entre joves voluntariat@afev.org  

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

AFEV som una entitat sense ànim de lucre que neix a França el 1991 com un moviment d’educació no 
formal i amb l’objectiu de fer una contribució ciutadana a les polítiques socials de la ciutat. 
Des del 2008 som a Catalunya i des del 2018 a València i promovem el voluntariat social universitari 
entre joves per lluitar contra les desigualtats socials, col·laborant en accions de solidaritat i en 
particular en territoris amb dificultats.  
A Catalunya i el País Valencià formem i acompanyem cada any més de 220 persones voluntàries que 
actuen concretament contra les desigualtats!. 
 
 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
 
A Catalunya 1 de cada 4 infants viu en risc de ser pobre. D'altra banda, a Catalunya el 17% dels joves 
entre 18 i 24 anys no estudia més enllà de l’ESO; mentre que la mitjana europea se situa al 10% (taxa 
d'Abandonament Escolar Prematur). 

És per això que busquem persones joves d'entre 18 i 32 anys amb ganes d'acompanyar nois i noies en 
situació d'exclusió o dificultats socials i/o educatives, així com les seves famílies i comunitats veïnals. 
Si tens ganes de conèixer, aprendre, adaptar-te, créixer i lluitar contra les desigualtats, t'oferim la 
possibilitat de comprometre't i passar a l'acció!  

Coneixeràs una xarxa de joves com tu amb ganes de posar un granet de sorra per transformar el món! 
Podràs participar a activitats culturals i educatives molt enriquidores! Vine a la nostra propera sessió 
informativa i t'ho explicarem tot! 

 

TIPUS DE COL·LABORACIÓ 

• Estudiant en pràctiques  
• Desenvolupament de Treball Final de Grau    
• Pràctiques + Treball Final de Grau   
• Desenvolupament de Treball Final de Màster   
• Pràctiques + Treball Final de Màster  
• Voluntariat 

http://www.afev.cat/
mailto:voluntariat@afev.org
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Associació Good Karma Projects 
  
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  
La nostra MISSIÓ és actuar enfront dels reptes mediambientals empoderant a les persones com a eina 
de canvi per a generar un impacte positiu en el planeta. La nostra VISIÓ és la d'impulsar una societat 
més conscient, crítica i compromesa amb el benestar del planeta. 
Valors: Amor i respecte per la naturalesa. Reflectits en la passió feia el surf, en els projectes de 
sostenibilitat i en la cerca d'un estil de vida de major qualitat, tant per als individus com per al planeta 
en el seu conjunt. 
Positivisme. Comuniquem des d'un punt de vista positiu, ja que és com ens agrada pensar i actuar. 
Solidaritat. Incentivem la col·laboració i el compromís amb la societat, mitjançant la participació 
conscient de les persones en la comunitat. 
 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
 
Proposta del projecte a desenvolupar per el estudiant: 
Assistir en la definició i creació del pla estratègic dels diferents projectes de l’organització. 
Definir plans estratègics per assolir els objectius de cada projecte (amb medidors e indicadors 
d'impacte) a la vegada que s'assegura la viabilitat i sostenibilitat econòmica del projecte. 
 
 Perfil del estudiant que necessitem: Proactivitat, passió pel medi i amb iniciativa pròpia. 
Coneixements en la planificació i definició de projectes.    
        
Selecció d’estudis: Grau  
 
TIPUS DE COL·LABORACIÓ 

• Estudiant en pràctiques  
• Desenvolupament de Treball Final de Grau    
• Pràctiques + Treball Final de Grau   
• Desenvolupament de Treball Final de Màster   
• Pràctiques + Treball Final de Màster  
• Voluntariat 

 

Correu electrònic: albert.fdr@goodkarmaprojects.org 

 

 

mailto:albert.fdr@goodkarmaprojects.org
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Asociación Cultural TUDANZAS 
 
https://www.tudanzas.com/ 
 
 
 
 

MISIÓN: TUDANZAS genera proyectos artístico-sociales que promueven la interacción social colectiva 
a través de: Festivales Sociales; Laboratorios de Creación, Materiales audiovisuales, Creaciones 
colectivas para transformar el espacio, Espacios de danza comunitaria y Mercadillos de arte 
comunitario. Estudios específicos: estudio y diagnóstico de necesidades concretas del barrio para 
implementar iniciativas artísticas colectivas que incentiven el desarrollo social sostenible en el 
territorio. Participación artística colectiva. 

VISIÓN: TUDANZAS es un movimiento artístico-social de referencia que facilita la generación de 
iniciativas artísticas colectivas que incentiven el desarrollo social sostenible en el territorio. 
 
VALORES: Al nivel de los valores que promueve, TUDANZAS es más que una asociación. 
TUDANZAS es una forma de ver el mundo; 
TUDANZAS es una filosofía de vida; 
TUDANZAS es integrar el cuerpo como parte del individuo y de la creación del colectivo; 
TUDANZAS es la creación de mecanismos que rompen fronteras y aproximan individuos; 
TUDANZAS es arte, cuerpo, diversidad, interculturalidad, comunidad, cooperación, co-creación, 
procreación. 
Desde TUDANZAS entendemos el poder transformador del arte tanto a nivel social como a nivel 
personal. Es por esto que queremos llegar a todas las personas independientemente de cuestiones de 
género, cultura, religión, pensamiento, edad o situación socioeconómica. Actuando como un vehículo 
de igualdad social, quebrando las fronteras sociales entre los individuos que lo crean. 
Valores como igualdad, respeto e integración son inherentes a la filosofía de TUDANZAS, y se hacen 
evidentes por el hecho de que el Festival Social, así como los Proyectos Comunitarios TUDANZAS, 
se realizan anualmente en el barrio del Casc Antic. Y también a través de las colaboraciones y 
descuentos para sus socios en las actividades formativas en torno de la Danza, Artes del 
Movimiento y Desarrollo personal, con el colectivo Bacantoh y Associació de Pekiti Tirsia Kali 
de Catalunya. 

Ofertas de prácticas o voluntariado 

En TUDANZAS ofrecemos prácticas de máster y voluntariado, además colaboramos con 
personas voluntarias europeas, así que en nuestra asociación se genera un espacio de 
intercambio cultural y aprendizaje muy fuerte, vuelto a la creación y desarrollo de proyectos 
comunitarios en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 
 
Propuesta de proyecto a desarrollar per el estudiante 

https://www.tudanzas.com/
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Desarrollar la gestión de los proyectos TUDANZAS (Festival Social TUDANZAS, Mercado de Arte Social 
y Comunitario, Laboratorios de Creación) y difundir los resultados. 

 

Descripción del problema o necesidad a resolver 

Apoyo al estudio de mercado para nuevos servicios TDZ 

Team Building empresas (Laboratorios TDZ).  

Ciclos de formación intensiva;  

Post-graduaciones (gestión cultural comunitaria; arte en comunidad). 

TDZx - Talks. 

Contacto con entidades- apoyando la creación y fomento de redes comunitarias. 

Apoyo a implementación en el mercado de los nuevos servicios TDZ. 

Coordinación y organización de equipos de voluntariado; 

 
Perfil del estudiante que necesitaríais 

Se busca alguien con motivaciones en el área de Business y en la creación de proyectos con impacto 
social que utilicen el arte, la danza y el teatro como vehículo para el cambio social; 

Es necesario que la persona estudiante tenga competencias en las herramientas: Word, Google Drive, 
Zoom y Google Meet; Herramientas Google; Canva;  

Conocimientos básicos de herramientas organizativas (Ej: Slack; Diagrama de Gantt; Coogle; Diagrama 
de flujos). 

La persona estudiante deberá estar interesada en formatos de gestión y creación alternativos, basados 
en estructuras colaborativas y en red. 

Es importante tener conocimientos artísticos o performativos seguramente podrá entender con más 
claridad el lenguaje del día-a-día de la entidad. 

 
Estudiante en prácticas / Máster /Prácticas + Trabajo Final de Máster / Voluntariado 
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Calidoscoop             
www.calidoscoop.coop  
 
 

Som cooperativa dedicada a la consultoria en ESS. 

Calidoscoop, som una cooperativa de treball associat, sense afany de lucre que compta amb el suport 
i reconeixement de les principals plataformes representatives de l’economia social i cooperativa a 
Catalunya.  

La nostra missió és promoure un desenvolupament local basat en l’economia social i sostenible que 
contribueixi a la creació d’ocupació, l’enfortiment del teixit empresarial i la cohesió social. 

Esdevenim l’eina a l’abast de tots els agents que actuen com a motors de desenvolupament econòmic 
i social en el territori, per canalitzar i catalitzar el seu gran potencial. 

Treballem per a la dinamització territorial de l’economia social, l’emprenedoria i el cooperativisme, 
    •  Facilitant disseny de models de sostenibilitat, comercialització, gestió i plans de viabilitat 
    •    Formant i acompanyant a emprenedores, projectes i entitats 
    •    Co-creant esdeveniments per fer visible l’ecosistema cooperatiu 
 
L’equip de Calidoscoop treballem des de la proactivitat, la praxis, la capacitat d’anàlisi, la dedicació 
absoluta per assolir objectius, des del treball en equip i col·laboratiu. Disposem de facilitat per les 
relacions públiques i el lideratge. Aquestes actituds i aptituds ens fan destacar en la direcció tècnica i 
en l’elaboració i execució de projectes.  

Des de Calidoscoop aportem solucions d’acompanyament i formació a projectes i entitats de l’ESS que 
inicien activitat, estan en creixement, en consolidació, o es plantegen obrir nous “mercats”... 
Apliquem diferents eines i metodologies segons la seva necessitat. 

 
a) NOVA ACTIVITAT econòmica sota fórmula cooperativa. Per a projectes que inicien activitat i volen 
esdevenir cooperativa: 
    • Disseny del model negoci       • Pre-viabilitat econòmica      • Encaix jurídic 
 
b) PLA COMERCIAL del projecte o cooperativa  
    • Proposta/es de valor (producte o servei).     • A qui volem vendre?  
 
  c) LLANÇAMENT de nou producte o servei al mercat  
    • Anàlisi de producte o servei    • Factibilitat    • Pre-viabilitat 
 
d) PLA DE PROCESSOS interns o comercials del projecte. Destinats especialment a aquelles entitats 
que estan en moments de canvi i necessiten re-dissenyar: 
    • Processos interns   • Processos de venda 
 

A més, formem part de la cooperativa de segon grau LabCoop, a través de la qual, Calidoscoop, en 
col·laboració amb les altres sòcies de LabCoop, ha coordinat i executat diversos projectes de foment 
de l’economia social i solidària com d’impuls d’iniciatives d’emprenedoria social col·lectiva. 

http://www.calidoscoop.coop/
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Càritas Diocesana de Barcelona 
www.caritas.barcelona 
 
 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. 
La nostra missió és ajudar les persones en situació d'exclusió a sortir de la situació de patiment en la qual 
estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar per 
si mateixes el seu projecte de vida. Creiem en les capacitats de tothom.  

Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i 
denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits 
per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la 
solidaritat i el compartir fratern. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: A títol orientatiu, però susceptible de variacions en 
funció de la situació de cada moment. 

VOLUNTARIAT PRESENCIAL: 
- Alfabetització digital (classes presencials per ensenyar a utilitzar el telèfon mòbil, tauleta i ordinador). 
- Suport logístic (descàrrega de camions, muntar lots, lliurament d'aliments…). 
- Suport a recepció i tasques administratives (atenció presencial i telefònica i gestió de la base de dades). 
 - Suport en acompanyament presencial per a gestions personals a gent gran que viu en apartaments 
tutelats per educadors. 
 - Captació de fons diferents campanyes. 
 - Suport telefònic en els tràmits de l'Ingrés Mínim Vital. 
 - Reforç educatiu a menors (Pendent d'arrancada de noves propostes). 
 - Formació en habilitats digitals. 

VOLUNTARIAT ONLINE 
- Creació de continguts online per a diferents projectes: aprenentatge de la llengua, reforços educatius, 
alfabetització digital, formació de voluntaris… 
- Formació online per a diferents projectes: aprenentatge de la llengua, reforços educatius … (Pendent 
d'arrancada). 
 
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant:  - Pla de sostenibilitat d'oficines 
 
Descripció del problema o necessitat a resoldre: 
- La sostenibilitat institucional depèn dels ingressos, però també de poder reduir la despesa. Us proposem 
la participació en el Concurs de Distinció Honorífica al millor treball amb contingut  social de final de grau 
o de màster. El tema proposat és l'elaboració d'un Pla de sostenibilitat que contempli la reducció de la 
despesa ordinària que no passi per reduir el personal: consum energètic, racionalització de fungibles, 
renovació de mobiliari, etc. 
 
Perfil de l'estudiant que necessitaríeu:  Últim curs de grau o de màster 
Tipus de col·laboració: Desenvolupament de Treball Final de Grau  

http://www.caritas.barcelona/
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Comunidad de inteligencia y seguridad global (CISEG) 
              www.intelciseg.org 
 

 
 
 
 
 
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  
 
CISEG és una associació sense ànim de lucre, format per un equip multidisciplinari, on gairebé la meitat 
dels seus professionals són criminòlegs experts en terrorisme d'etiologia gihadista. Hem pretès des 
d'un primer moment ser el nexe d'unió entre tots els professionals del sector de la intel·ligència i la 
seguretat, creant una sinergia perfecta entre tots els seus associats, partners i patrocinadors, teixint 
així una gran xarxa i plataforma professional entre tot el gruix de la comunitat. Però principalment 
focalitzant-nos amb la societat civil, apropar la cultura de la intel·ligència i la seguretat als actors 
socials. A 5 anys de funcionament tenim més de 200 socis, convenis amb més de 50 associacions i 
empreses que confien en nosaltres i sinèrgies amb diferents col·legis de professionals, universitats i 
administracions a nivell nacional i internacional. 
  
TIPUS DE COL·LABORACIÓ 

• Estudiant en pràctiques  
• Desenvolupament de Treball Final de Grau    
• Pràctiques + Treball Final de Grau   
• Desenvolupament de Treball Final de Màster   
• Pràctiques + Treball Final de Màster  
• Voluntariat 

 

 

 

Correu electrònic: info@intelciseg.com 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.intelciseg.org/
mailto:info@intelciseg.com
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Creu Roja de Barcelona 
https://www2.cruzroja.es/  
 
 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

La missió: “Ser cada vegada més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i 
internacional, a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de 
desenvolupament, realitzades especialment per voluntariat” 

La Visió: “Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada en la 
societat, donarà respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes 
de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals” 

Els valors i principis: Humanitat; Imparcialitat; Neutralitat; Independència; Voluntariat; 
Unitat; Universalitat 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 

Pràctiques: Possibilitat de conèixer i participar en una gran entitat del tercer sector en 
qualsevol de les seves línies de treball. 
TFM i TFG: Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant. Anàlisi de la situació actual i 
definició d'una estratègia per enfortir el vincle del voluntariat amb l'entitat, motivació, el 
sentiment de pertinença i la participació. 

Voluntariat: Possibilitat de participar en les diferents àrees de coneixement que té Creu Roja. 
Socorrs i Emergències,  Ocupació, Inclusió Social, Salut, Medi Ambient i Educació. 

Tota la informació a www2.cruzroja.es/voluntariado   

Tipus de col·laboració:  

Desenvolupament de Treball Final de Grau i Màster           
Estudiant en pràctiques + Treball Final de Grau: 
            
  

https://www2.cruzroja.es/
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El Timbal Centre de Formació i Creació Escènica 
 
www.escolateatre.com  
 
 
 
 
 
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: https://www.escolateatre.com/missio-visio-i-valors/  
MISSIÓ         
-Formar, mitjançant un model formatiu rigorós, innovador i personalitzat, persones amb sòlids 
coneixements actorals i competències transversals adequades per adaptar-se als canvis i reptes de la 
societat i capacitats per desenvolupar els seus projectes artístics i vitals. 
-Esdevenir un centre pioner i innovador de formació i recerca pedagògica en aquells àmbits que ens 
són propis. 
-Estimular i promoure els projectes i iniciatives tant de creació pròpia com de creació col·lectiva, tot 
potenciant la connexió entre creadors/res i professionals del teatre i el cinema. 
-Difondre les arts escèniques i les tècniques actorals tot promovent les habilitats expressives i de 
comunicació en les persones, els i les professionals i les organitzacions i arribant a públics no 
consumidors habituals tot fent pedagogia de l’espectador. 
-Estimular l’intercanvi i arrelament cultural en el territori, especialment dins la xarxa cooperativa del 
país. 
 
VISIÓ REFERENT FORMATIU 

-Ser el referent formatiu –de base- en arts escèniques de la ciutat de Barcelona, amb afany 
col·laboratiu amb altres Centres similars o complementaris. 
- Ser sempre un agent actiu, aportant el nostre gra de sorra a la difusió, creació i potenciació de la 
nostra cultura 
-Actuar sempre a partir d’uns valors compromesos, aquells que assumim com a cooperativa: una 
economia social, col·laborativa, solidària i sostenible. 
VALORS 

• Vocació, innovació i compromís pedagògics 
• Proximitat i tracte personalitzat 
• Participació , democràcia, transparència i cooperació 
• Compromís social i amb el nostre entorn 
 
TIPUS DE COL·LABORACIÓ 

• Estudiant en pràctiques  
• Desenvolupament de Treball Final de Grau    
• Pràctiques + Treball Final de Grau i de Màster   

http://www.escolateatre.com/
https://www.escolateatre.com/missio-visio-i-valors/
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Federació de Cooperatives de Treball 
https://www.cooperativestreball.coop 
  
 
 
 
 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

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. 

 

https://www.cooperativestreball.coop/
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Fets – Finançament Ètic i Solidari 
www.fets.org  

 
 
 
 

MISSIÓ: 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. 
VISIÓ: 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. 
VALORS: 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. FETS, 
com a entitat de segon nivell que agrupa una diversitat d’organitzacions del sector social, considera com 
a valors fonamentals el treball en xarxa, la generació d’aliances i la participació associativa. 
FINALITATS: Enfortir el sector de les finances ètiques i solidàries / Ser un espai de trobada del sector de finances 
ètiques i solidàries / Contribuir al desenvolupament de les finances ètiques / Apropar les finances ètiques a 
l’economia social i solidària / Visibilitzar els impactes del sistema financer i econòmic a nivell local i global i les 
alternatives per una economia justa / Incidir en l’àmbit polític a favor d’un sistema financer ètic 
Des de FETS convidem a fer arribar les Finances Ètiques als centres educatius, a través de REDEFES. La 
Xarxa per una Educació en Finances Ètiques i solidàries (REDEFES) agrupa persones, organitzacions i 
plataformes que volen promoure l’educació econòmica crítica i les finances ètiques i solidàries com 
l’engranatge per a una economia que situa al centre a les persones i el planeta. 
La web de RedEFES es un espai amb una selecció d’experiències inspiradores, tallers i espais pedagògics 
sobre les finances ètiques i un espai per compartir recursos compromesos amb una educació 
transformadora.www.redefes.org 
 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 
- Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant:  
En el marc dels programes de sensibilització i educació: 
- Suport en el disseny i la realització de la jornada per una educació econòmica crítica i plural, impulsem 
les finances ètiques i solidàries. 
- Suport en el disseny i logística de les jornades 
- Suport en la difusió de les jornades 
- Mapeig experiències educatives en finances ètiques locals, estatals i globals, 
- Suport en la sistematització de les jornades 
- Suport per a la sistematització de la informació tècnica i econòmica de l'entitat (memòria anual, i 
altres)  
-    Descripció del problema o necessitat a resoldre: Suport en el desenvolupament dels programes 
d'educació per la justícia global, en les tasques vinculades a la V Jornada per una educació econòmica 
crítica i plural, impulsem les finances ètiques. 
 
- Perfil de l'estudiant que necessitaríeu: Estudiants de grau o màster o altres. 
- Tipus de col·laboració: Desenvolupament de Treball Final de Grau i de Màster. 

http://www.fets.org/
http://www.redefes.org/
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Fiare Bancaetica  
https://www.fiarebancaetica.coop/ 
 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Som un banc en mans de la ciutadania organitzada, constituït en forma de societat 
cooperativa per accions, que actualment opera al territori italià i espanyol, amb l'objectiu de 
fomentar la cooperació i la solidaritat. Els Estatuts, més enllà d'estar conformes a la legalitat, 
presenten algunes peculiaritats que marquen l'especificitat de Fiare Banca Ètica des de la seva 
acta fundacional. L'àmplia i potent participació de les persones sòcies al capital social del banc 
i els processos de decisió democràtics propis de la nostra Assemblea, han contribuït a 
desenvolupar una estructura organitzativa original que s'expressa en la integració entre 
l'estructura associativa (basada en 5 àrees territorials) i l'estructura operativa (composta per 
Filials, Banquers Ambulants i la Seu Central).  

 

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT, i ALTRES: 

Per altra banda si voleu podeu participar en el premi Arcadi Oliveres al millor TFG o TFM sobre 
finances ètiques amb un premi valorat en 2.000€:   

https://finanzaseticas.net/que-hacemos/formacion/premio-arcadi-oliveres-finanzas-eticas/ 

 

Oferta de formació: Finances per una economia alternativa, 2 crèdit ECTS, (proper 
setembre) . 

 

 
 
 
 

https://www.fiarebancaetica.coop/
https://finanzaseticas.net/que-hacemos/formacion/premio-arcadi-oliveres-finanzas-eticas/
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Fundació Catalunya Voluntària 
www.catalunyavoluntaria.cat  
 
 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Entitat amb seu a Barcelona fundada l'any 2007, que recull el testimoni de l'Associació juvenil Barcelona 
Voluntària, creada l'any 1999.Som un espai de formació que promovem la solidaritat, l’educació no 
reglada, l'aprenentatge intercultural i la cultura de pau. Posem el focus en facilitar la participació de 
persones joves en situació de vulnerabilitat, risc d'exclusió social i menys oportunitats. Col·laborem amb 
diferents entitats no lucratives, xarxes i organitzacions públiques i privades, a nivell local, regional i 
internacional. 

Amb qui podràs: Desenvolupar les teves competències, habilitats i actituds, personals i professionals, 
mitjançant la teva participació activa en accions solidàries, educatives i socials, amb un impacte positiu 
en la teva comunitat. Participar en projectes de mobilitat internacional (voluntariat, formacions, 
pràctiques professionals, intercanvis juvenils, visites, entre d’altres) a Catalunya, a arreu d’Europa i del 
món. Experimentar en primera persona i de manera pràctica, els efectes positius de la solidaritat, de la 
formació no reglada, de la formació intercultural i de la cultura de pau. 
Descobrir noves passions, cultures, metodologies de treball, iniciatives, ampliar mires i expandir 
horitzons. 

Missió: Afavorir el voluntariat actiu, la formació no reglada i la cultura de pau, per fer possible el canvi 
social positiu, a Catalunya i arreu del món. 

Visió: Construir un món, on tothom, especialment els/les joves, tenen la voluntat i les capacitats per fer 
accions amb un impacte positiu en les seves comunitats, com a ciutadans actius en un món globalitzat. 

Tesi: Com més fas pels demès, més fas per tu mateix/a. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
 
Ofertes de pràctiques o voluntariat: Principalment facilitem la participació de persones joves en 
projectes de mobilitat internacional (voluntariat, formacions, pràctiques professionals, intercanvis 
juvenils, visites, entre d’altres) a Catalunya, a arreu d’Europa i del món: 
https://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/ 

També acollim estudiants en pràctiques, voluntaris i voluntàries a la nostra entitat. 

Tipus de col·laboració: Estudiant en pràctiques, Pràctiques + Treball Final de Grau i Pràctiques + Treball 
Final de Màster 

 

 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/
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Fundació Firagran 
 
 
 

https://firagran.com/fundacio-firagran/ 
 
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  
 
La Fundació té per objecte: Fer i desenvolupar activitats a favor de les persones grans, del seus drets, 
entre d'altres: Fires, com la Fira anual denominada FIRAGRAN, Congressos, jornades, debats, cursos, 
seminaris, tallers, conferències, I estudis destinats a aquest col·lectiu.  Promoure productes, serveis i 
tecnologies que afavoreixin a les persones grans. Campanyes de publicitat a favor de les persones 
grans. Gestionar webs com firagran.com, destinada a les persones grans. -Qualsevol altre activitat que 
serveixi per millorar la qualitat de vida de les persones grans. 
 
Objectius generals: Realitzar accions per millorar la qualitat de vida de la gent gran. Defensar els 
interessos de la gent gran. Promoure un envelliment actiu i participatiu 
 
Objectius particulars:  Organitzar i promocionar el Saló de la Gent Gran de Catalunya: FiraGran. Crear 
portals on line, xarxes socials o qualsevol altre mitjà de difusió que sigui d'interès per a la gent gran 
. Realitzar accions davant de tercers i la societat en general sobre les necessitats i realitats de la gent 
gran.  Organitzar activitats que siguin útils per a la gent gran. Fomentar estudis, tecnologies i qualsevol 
altre tipus d'investigació que sigui d'utilitat per a la gent gran i els professionals que treballen en la 
seva atenció. Promoure la participació de la gent gran en la societat. Realitzar accions per evitar la 
discriminació de les persones grans en la societat 
 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT 
 
Proposta del projecte a desenvolupar per el estudiant: Estudis sobre la bretxa digital sobre les 
persones grans i sobre llars accessibles per a les persones grans.  La bretxa digital és un dels principals 
problemes presents i futurs de les persones grans no digitalitzades. Des de la Fundació FiraGran fer 
un pla d'acció per disminuir la bretxa digital. Aquest estudi el que pretén és dimensionar 
adequadament la problemàtica. En una època on cada vegada hi han més persones grans que viuen 
soles, és imprescindible per allargar l'autonomia personal, que les llars on viuen aquestes persones 
grans s'adaptin a les seves necessitats físiques. L'estudi el que pretén es concretar i detallar les 
necessitats d'adaptació de les llars 
  
TIPUS DE COL·LABORACIÓ 

- Estudiant en pràctiques  
- Desenvolupament de Treball Final de Grau    
- Pràctiques + Treball Final de Grau                                                                     

Correu electrònic: julisimon@fundaciofiragran.com   
 

https://firagran.com/fundacio-firagran/
mailto:julisimon@fundaciofiragran.com
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Fundació Privada per a la Promoció de 
l'Autoocupació de Catalunya 
 

https://www.autoocupacio.org/es/ 
 
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  
Autoocupació és una fundació que promou l’autoocupació com alternativa atractiva per a l’exercici de 
les vocacions i el desenvolupament professional de les persones amb la finalitat de donar accés als 
recursos necessaris per a crear i consolidar negocis. Missió: Promoure l’autoocupació com a 
alternativa atractiva per a l’exercici de les vocacions i el desenvolupament professional de les persones 
i facilitar-les-hi l’accés als recursos necessaris per a crear i consolidar els seus negocis. Visió: L’esperit 
emprenedor és un valor profundament arrelat en la població i totes les persones tenen l’oportunitat 
de posar en marxa i consolidar les seves iniciatives professionals i empresarials. 
Valors: Iniciativa privada,  Igualtat d’oportunitats, Proximitat i confiança, Impacte i transformació 
social, Professionalitat, Eficiència i sostenibilitat, Cooperació i treball en xarxa 
 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
 
Proposta del projecte a desenvolupar per el estudiant: 
- Servei d’Emprenedoria i Creació d’empreses 
- Servei d’Assessoria Comptable i Fiscal 
- Centre de Reempresa de Catalunya 
 
Perfil del estudiant que necessitem: 
Donar suport als Serveis de la Fundació:  
- Servei d’Emprenedoria i Creació d’empreses 
- Servei d’Assessoria Comptable i Fiscal 
- Centre de Reempresa de Catalunya 
 
TIPUS DE COL·LABORACIÓ 

• Estudiant en pràctiques  
• Desenvolupament de Treball Final de Grau    
• Pràctiques + Treball Final de Grau   
• Desenvolupament de Treball Final de Màster   
• Pràctiques + Treball Final de Màster  
• Voluntariat 

Correu electrònic: rrhh@autoocupacio.org 
 

 

 

https://www.autoocupacio.org/es/
mailto:rrhh@autoocupacio.org
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Fundación Goteo 
https://www.goteo.org/ 
 
 
 
 
La Fundación Goteo diseña procesos participativos digitales y facilita metodologías innovadoras de 
participación para contribuir a formar sociedades y organizaciones más democráticas y justas, 
haciendo uso de tecnologías cívicas abiertas. Es además impulsora de la plataforma de crowdfunding 
cívico Goteo, a través de la cual financia iniciativas con impacto social y refuerza el conjunto de la 
Economía Social y Solidaria. La Fundación también promueve la transparencia, la economía 
colaborativa y ética, la innovación democrática y la replicabilidad de las experiencias. 
 
Misión: 
Impulsar una cultura democrática inclusiva y la economía cooperativa, social y solidaria, basadas en la 
gobernanza colaborativa y la participación a través de las tecnologías cívicas abiertas, la innovación, 
el acceso a la financiación y la creatividad. 
 
Valores: 

- Valentía, curiosidad y ambición en abordar retos difíciles o inexplorados.  
- Espíritu hacker.   
- La creatividad como una forma de hacer política y un estímulo para la acción. 
- Generosidad y colaboración.  
- Compartiendo y creando conocimiento libre. Búsqueda de la excelencia y singularidad. 
- Adaptabilidad para resolver los gaps sociales que se van detectando a través de la actividad y 

las relaciones con comunidades. 
- Coherencia y fidelidad en los compromisos. 
- Fomentar la libertad con responsabilidad del individuo y el respeto a la diferencia.  
- Búsqueda del bienestar del equipo humano impulsando la participación, la motivación 

personal y la flexibilidad en la conciliación familiar, con la implementación de horarios flexibles 
y lugar de trabajo. 

- Búsqueda de la justicia en las decisiones y en las actuaciones por encima de los intereses 
económicos o los favoritismos. 

- Fomentando consensos y el diálogo. 
- La autonomía y la autogestión tanto de los equipos humanos, como su fomento en todas sus 

actividades. 
- Una cultura organizacional siempre abierta y proactiva a la mejora y al cambio. 
- Internacionalidad desde lo Mediterráneo 

 
Oportunidades de prácticas o voluntariado: A partir de 2022, se prevé crear una bolsa de 
voluntariado para desarrollar procesos participativos digitales y facilitación de metodologías de 
participación. 
 
 

https://www.goteo.org/
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LabCoop sccl 
www.labcoop.coop  
 
 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Labcoop som una cooperativa de segon grau i sense ànim de lucre dedicada a impulsar projectes 
d’emprenedoria social cooperativa, és a dir, projectes que volen transformar la realitat social, 
econòmica, política, cultural i ambiental. 
A Labcoop acollim, formem i acompanyem projectes innovadors que tenen l’objectiu de resoldre 
necessitats de treball, consum, finançament, habitatge, etc., i que es gestionen de manera col·lectiva i 
democràtica. 
Pensem que en l’emprenedoria social cooperativa tan important es el què, com el com i el per què. 
El LabCoop som un projecte ideat i bressolat per cinc entitats, quatre de les quals són cooperatives, i 
compta amb un soci col·laborador. 
 
Totes les entitats sòcies comparteixen els principis de l’economia solidaria: 
 
Calidoscoop: Cooperativa que contribueix a la creació́ d’ocupació́, l’enfortiment del teixit empresarial i 
la cohesió́ social. 
Grup Ecos: Cooperativa de segon grau formada per una dotzena d’empreses de l’economia social i 
solidària. 
Etcs: Cooperativa que promou la participació́ a través d’eines creatives innovadores i col·laboratives. 
Hobest: Consultoria d’àmbit estatal que acompanya organitzacions mitjançant dinàmiques innovadores. 
Apòstrof: Cooperativa de comunicació social i creativa formada per lingüistes, periodistes, 
dissenyadores i docents. 

Les cooperativistes del Labcoop tenim experiència en consultoria, desenvolupament local, creació 
d’empreses, comunicació́ i participació́. Les nostres habilitats són diverses i complementàries, però̀ totes 
tenim una cosa en comú́: una història lligada al món cooperatiu. Quan assessorem, acompanyem o 
formem emprenedores, ho fem amb la mirada pràctica i l’experiència acumulada en primera persona. 

El Labcoop és el resultat d’una suma molt fèrtil de pràctiques emprenedores, idees i relacions. 

TIPUS DE COL·LABORACIÓ 

• Estudiant en pràctiques  
• Desenvolupament de Treball Final de Grau    
• Pràctiques + Treball Final de Grau   
• Desenvolupament de Treball Final de Màster   
• Pràctiques + Treball Final de Màster  
• Voluntariat 

 

 

http://www.labcoop.coop/
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Nexes Interculturals de Joves per Europa 
 
www.nexescat.org  

 

 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Missió: Promoure una transformació social i sostenible a través de l'educació per la pau i la 
justícia global, entenent la diversitat com a riquesa. 
 
Visió: Seguir sent referents locals i internacionals en projectes i serveis que fomenten la 
mobilitat internacional, la formació, l'assessorament, l'educació no formal i la cultura de pau. 
 
Valors: Justícia Global, Participació Activa, Sostenibilitat, Creativitat, Cooperació, Apoderament. 
 
 
TIPUS DE COL·LABORACIÓ 

• Estudiant en pràctiques  
• Desenvolupament de Treball Final de Grau    
• Pràctiques + Treball Final de Grau   
• Desenvolupament de Treball Final de Màster   
• Pràctiques + Treball Final de Màster  
• Voluntariat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nexescat.org/
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Oikocredit 
www.oikocredit.es  

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Oikocredit és una cooperativa internacional de Finances Ètiques amb 45 anys  d'experiència en la 
inversió d'impacte per al desenvolupament sostenible de països del Sud Global. Actualment treballa a 
64 països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, finançant projectes amb impacte social i ambiental positiu en 
els sectors de les Microfinances, l'Agricultura sostenible, i les Energies Renovables. Qualsevol persona o 
organització pot invertir els seus fons amb criteris ètics i transparència a Oikocredit, a través de la pàgina 
www.oikocredit.es. Oikocredit Catalunya és una de les associacions de suport a la cooperativa 
internacional i es dedica principalment a la promoció de les Finances Ètiques en general i de la tasca 
d'Oikocredit en concret, a la formació, a l'educació per al desenvolupament, i a la representació de les 
persones inversores en els òrgans de govern de la cooperativa internacional. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
A Oikocredit Catalunya tenim només una petita oficina amb 3 persones contractades i la resta de tasques 
les portem a terme amb la inestimable col·laboració de persones voluntàries en diversos àmbits. Donada 
la nostra reduïda mida oferim llocs de feina poc freqüentment, però regularment obrim places de 
pràctiques remunerades, normalment en els àmbits de la comunicació, promoció i màrqueting. Per estar 
al corrent de les nostres ofertes laborals i de pràctiques, pots seguir-nos a les nostres xarxes socials o 
subscriure't al nostre butlletí electrònic trimestral: 
 https://catalunya.oikocredit.es/ca/actualitat/butlleti-electronic 
 
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant: Estem oberts a tutoritzar Treballs de Final de Grau 
o de Màster relacionats amb les Finances Ètiques i la inversió d’impacte, especialment aquells enfocats 
a la difusió de les Finances Ètiques (màrqueting, comunicació, publicitat...). 
 
Descripció del problema o necessitat a resoldre: Actualment estem en una fase de creixement en la 
que necessitem donar-nos a conèixer. Això implica tasques relacionades amb estudi de mercat, 
elaboració i implementació de pla de màrqueting i comunicació i elaboració de campanyes publicitàries 
i comunicatives.  
 
Perfil de l'estudiant que necessitaríeu: Perfils amb formació interdisciplinar, però preferentment de les 
àrees de màrqueting, periodisme, comunicació audiovisual o publicitat i relacions públiques, 
 
Selecció d'ensenyament: Grau 
 
Tipus de col·laboració: 
- Estudiant en pràctiques   
- Desenvolupament de Treball Final de Grau   
- Pràctiques + Treball Final de Grau   
- Desenvolupament de Treball Final de Màster   
- Pràctiques + Treball Final de Màster    
- Voluntariat 
 
 
 

http://www.oikocredit.es/
http://www.oikocredit.es/
https://catalunya.oikocredit.es/ca/actualitat/butlleti-electronic
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The07gift 
www.the07gift.org  
 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

The07Gift és un projecte que va néixer de l'entusiasme dels estudiants d'aquesta mateixa facultat, 
amb l'objectiu de promoure donacions des  de la societat civil, per complementar i impulsar l’Ajuda 
Oficial al Desenvolupament (AOD). S’inspira en la coneguda fita que els països desenvolupats arribin 
a donar el 0,7% del seu PIB en AOD, proposada en el 17è Objectiu de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
 
L’any passat vam oferir per primera vegada un curs amb reconeixement de crèdits inspirat i recolzat 
pel projecte. S'anomena SOCIAL ENTERPRENEURSHIP TOWARDS SDG i té com a objectiu capacitar als 
estudiants en disseny, planificació, comunicació i organització d'esdeveniments per a la recaptació 
solidària de fons per projectes de desenvolupament. El curs compta amb un seguit d'hores de 
voluntariat que s’inverteixen en participar en un esdeveniment real de funraising. També estem 
oberts a tutelar Treballs de fi de Grau orientats a la creació d’aquest tipus d'esdeveniments. 
 
 
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant: 
Realitzant el curs SOCIAL ENTERPRENEURSHIP TOWARDS SDG, o bé mitjançant la realització del Treball 
de fi de Grau, el nostre objectiu últim i en el que necessitem la col·laboració de l'estudiant és en la 
creació i manteniment d'esdeveniments solidaris de funraising, els beneficis dels quals van 
íntegrament destinats a petites ONGs que no tenen tants recursos com les més grans i conegudes. 

Ens agradaria poder comptar amb un grup d'estudiants més ampli que ens permeti assolir fites i 
projectes més grans i amb més impacte social, així com donar-nos a conèixer a més persones i 
transmetre el nostre objectiu més enllà. 
Si com a estudiant estàs interessant en col·laborar amb nosaltres, encara que sigui com a voluntari 
d’altres esdeveniments, no dubtis en contactar-nos a the07gift@the07gift.org. 
 
Perfil de l'estudiant que necessitaríeu:  
El nostre projecte està creat per estudiants. Necessitem persones que vulguin endinsar-se en aquest 
món del fundraising i dels esdeveniments solidaris. Persones amb idees innovadores, motivades i amb 
empenta. Constants i amb implicació en el projecte, i a poder ser, que mantinguin contacte i 
continuïtat amb nosaltres. 
 
Selecció d'ensenyament: Grau 
 
Tipus de col·laboració: Desenvolupament de Treball Final de Grau:  
 
Vídeo de l'últim concert solidari: https://youtu.be/Dea1hpBRIvw 
 

http://www.the07gift.org/
mailto:the07gift@the07gift.org
https://youtu.be/Dea1hpBRIvw
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3.2 Projectes Coworking 
 

Exposició 

Universitat i ODS 2030: innovació social. Projectes emprenedors amb impacte social: com la 
comunitat universitària contribueix a l’assoliment dels ODS2030 és troba en el espai del hall 
de deganat del edifici 690. 

És pot visitar fins el dia 15 de desembre. Aquesta exposició te caràcter itinerant. Esta 
organitzada per l’oficina de Carreres Professionals de la Facultat d’Economia i Empresa, amb 
la col·laboració de StartUB! 

 

 Empreses Estudiants General 

 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/act-cat/empreses/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/act-cat/estudiants/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/act-cat/general/
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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.  

  

http://asociacionexperientia.org/
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Catalyst Sustainaibility Graduate School 
https://csgs.school/#page-content 

 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES:  
CSGS quiere contribuir al progreso sostenible de la comunidad mundial a través de la formación integral 
de futuros líderes comprometidos con la Sociedad. Es por esto por lo que basamos nuestras operaciones 
en los siguientes valores: 
 
- Integridad: Es el valor supremo de nuestros actos y regula todas nuestras actividades cotidianas. 
- Liderazgo colectivo: Para fomentar con todos, iniciativas locales con impacto global. 
- Excelencia organizacional: Para una mayor eficiencia y alto impacto de nuestros procesos. 
- Transparencia en las acciones: Para la generación de confianza a todo nivel y en todo momento. 
- Productividad plena: Estamos enfocados en resultados óptimos con planeamiento continuo. 
- Sostenibilidad: Compromiso con las personas y el entorno para impactar con propósito humano 
y responsabilidad socioambiental. 
 
OPORTUNIDES DE PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO:  
- Prácticas en Marketing operativo y en Investigación de mercado 
 
Propuesta de proyecto a desarrollar por el estudiante: 
Marketing operativo: Diseño, gestión y ejecución de campañas de marketing multicanal. 
Investigación de mercado: estudio de viabilidad de propuestas vinculadas con la sostenibilidad y la 
economía circular 
 
Descripción del problema o necesidad a resolver: 
Marketing operativo: Apoyo en la estrategia de lanzamiento de los programas de la Escuela a nivel 
español y latinoamericano. 
Investigación de mercado: Estudio de viabilidad de propuestas vinculadas con la sostenibilidad y la 
economía circular para una posterior puesta en marcha de las iniciativas. 
            
Perfil del estudiante que necesitamos: 
Marketing operativo: Estudiantes de Empresariales, con especialidad de marketing, conocimientos de 
inglés B2 conocimiento del entorno online. Deseables conocimientos de diseño gráfico. 
Investigación de mercado: Estudiantes de Empresariales, con especialidad de marketing, conocimientos 
de inglés B2, conocimiento del entorno online. Conocimientos de investigación cualitativa y cuantitativa. 

TIPUS DE COL·LABORACIÓ 

• Estudiant en pràctiques  
• Desenvolupament de Treball Final de Grau    
• Pràctiques + Treball Final de Grau   
• Desenvolupament de Treball Final de Màster  
• Pràctiques + Treball Final de Màster  
• Voluntariat 

https://csgs.school/#page-content
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Sustainability Worldwide Center 2050 
www.sustainability.es 

  

 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES:  
Nuestra misión es diseñar y desarrollar iniciativas que ayuden a construir espacios favorables 
hacia la sostenibilidad global, En ese marco acompañamos a los actores institucionales públicos 
y privados en la construcción de políticas, protocolos, proyectos y actividades que vinculen la 
transformación digital con la sostenibilidad 
 
  
OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO:  
Prácticas en la gestión de la estrategia de venta y promoción de la plataforma 
 
 
Propuesta de proyecto a desarrollar por el estudiante: 
Desarrollo del plan estratégico de venta y posicionamiento del centro de investigación y la 
plataforma de contenidos Descripción del problema o necesidad a resolver: Actualmente no 
existe plan estratégico de posicionamiento y se están perdiendo oportunidades de venta de 
nuestros productos y servicios en el mercado 
  
Perfil del estudiante que necesitamos: 
Estudiantes de ADE, gestión administrativa y ventas, así como planes de marketing. 
 
Otros requisitos de preferencia: 
          - Conocimientos de nivel B2 
          - Gestión de marketing online 
          - Interés por la sostenibilidad 
 
Selección de estudios: Grado 
 
TIPO DE COLABORACIÓN 
           - Estudiante en prácticas   
           - Desarrollo del Trabajo Fin de Grado 
           - Prácticas + Trabajo Fin de Grado 
 

 

3.3 Unitats UB 
 

http://www.sustainability.es/
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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 
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. Destaquem, en aquest sentit, 
l’organització del màster en Globalització, Desenvolupament i Cooperació (UB) des de fa més de 30 
anys. 

 

Projectes de cooperació: 

Contribució a la gestió durable dels recursos hídrics de Saint Louis IIª FASE (Senegal).  
Projecte per a l'apoderament econòmic de les dones rurals productores de mantega de karité en el 
cercle de Kadiolo (Mali) 
 

 

  

http://mon-3.org/index.html
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Fundació Solidaritat UB 
www.solidaritat.ub.edu  

 

Des de la seva creació, l’any 1996, la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona treballa en 
tots aquells àmbits en què la universitat pot exercir la seva responsabilitat com a actor social, 
especialment amb els sectors més vulnerables de la societat; tant a nivell intern (dins la pròpia 
comunitat universitària) com a nivell extern (en els contextos local, nacional i internacional). 

 

Amb aquesta premissa, Solidaritat UB desenvolupa projectes i programes de cooperació al 
desenvolupament, prioritzant la cooperació interuniversitària. Promou la cultura de la pau i la defensa 
dels drets humans; per exemple, amb el Programa de suport a persones refugiades i procedents de 
zones en conflicte. I també s’adreça a joves estudiants a Catalunya, a través del Programa PAULA, 
dins l’àmbit de l’Educació per a la Ciutadania Global. 

 

La Fundació Solidaritat UB fa seus els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides i, per això, treballa per a una universitat i una societat inclusives, on 
veritablement ningú quedi enrere. La promoció del voluntariat social i el desenvolupament de 
programes i línies de treball orientades a la inclusió són, doncs, una prioritat: Voluntariat 
UB, projectes d’agricultura social, cursos per a persones amb diversitat funcional, incorporació a la 
universitat d’estudiants sense recursos socioeconòmics, intervenció socioeducativa en barris d’alta 
complexitat… 

  

http://www.solidaritat.ub.edu/
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SAE UB – Servei d’atenció als estudiants - 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Des del Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) es desenvolupen accions i programes d'orientació 
adreçats a l'alumnat de la UB amb l'objectiu d'afavorir la transició a les diferents etapes de la 
vida universitària. 

Al llarg dels estudis: s’ofereixen activitats per ajudar a dissenyar el projecte acadèmic i 
professional, així com per formar en competències per al treball i en habilitats personals. 

Al final dels estudis: es realitzen activitats on es treballen tècniques que facilitin el procés de 
recerca de feina i/o de formació continuada. 

 
 
Per a més informació: www.ub.edu/sae/orientacio 

 

 

  

http://www.ub.edu/sae/
http://www.ub.edu/sae/orientacio
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StartUB! 
www.ub.edu/startub/ 
 
 

 

 

 

Què és StartUB! 

StartUB! és la unitat de la Universitat de Barcelona que coordina, impulsa i desenvolupa totes les 
activitats relacionades amb l'emprenedoria i el desenvolupament d'habilitats emprenedores en la UB. 
Les nostres activitats s'adrecen a estudiants, professors, alumni i, en definitiva, a qualsevol persona 
de la comunitat universitària amb inquietud per l'emprenedoria, la innovació i la creativitat. 

 

Per què StartUB! 

Les universitats tenen un paper fonamental a l'hora de contribuir a la societat amb idees innovadores 
que proposin solucions als problemes a què ha de fer front la societat del segle XXI. Promovent 
l'emprenedoria entre els més joves contribuïm a desenvolupar iniciatives que fomentin la igualtat 
d'oportunitats, protegeixin el medi ambient i assegurin el benestar global. 

 

Què et pot aportar StartUB! 

A través de l'assessorament, les formacions i l'espai d'incubació donem suport als membres de la 
comunitat universitària a dur a terme els seus projectes, sigui quina sigui la fase en la qual es trobi. A 
més, impulsem el desenvolupament de les habilitats emprenedores, necessàries no només per 
aquelles persones que volen emprendre un projecte propi, sinó també per a qualsevol persona que 
vulgui estar preparat i desenvolupar una seva carrera professional en el món impredictible en què 
vivim. 

 

Comença petit. Pensa en gran. 

StartUB! 

@start_ub 

 

startub@ub.edu 

Correu electrònic: startub@ub.edu  

 

http://www.ub.edu/startub/
mailto:startub@ub.edu
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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.  

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.  

http://observatoriestudiant.ub.edu/
http://alumnatub.gapei.ub.edu/
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Valoració fòrum 
 

Seguiment a través de la pàgina web de l’Oficina de Carreres Professionals 
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Resum Executiu 
 

11è FÒRUM SOCIAL I EMPRENEDOR, ODS 2030 

L’11è Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030 organitzat per l’Oficina de Carreres 
Professionals de la Facultat d’Economia i Empresa, amb la col·laboració d’StartUB! i Banc 
Santander i el patrocini de Danone.  L’inauguració va anar a càrrec del degà Dr. Ramon 
Alemany, la vicerectora d’Igualtat i Gènere Dra. Montserrat Puig Llobet, la vicerectora 
d’Emprenedoria, Innovació i Transferència Dra. Mercè Segarra i la Vicedegana de Relacions 
Externes, compromís social i estudiants Dra. Nuria Rodríguez Àvila. 

Aquest any el Fòrum ha tingut una format innovador i més participatiu, amb tres eixos 
centrals: l’exposició de pòster de les entitats participants (associacions, cooperatives i 
fundacions), l’exposició itinerant de projectes emprenedors realitzada amb StartUB! i la 
Ideató-Hackató Premis ODS amb la participació d’estudiants de grau i d’estudiants de la 
Universitat de l’Experiència – Programa Economia Social. 

El primer eix és l’exposició de pòsters d’entitats, que es pot visitar al passadís central de 
l’edifici 690 fins al 15 de desembre, on es visualitzen les associacions, fundacions, 
cooperatives i serveis UB amb els que treballem en la gestió de pràctiques externes i treballs 
final de grau, així com col·laboracions d’Aprenentatge Servei. Aquesta exposició també es pot 
veure digitalment a través del Campus Virtual de la Oficina de Carreres Professionals. 

El segon eix és l’exposició Universitat i ODS 2030: innovació social. Es tracta de visualitzar 
projectes emprenedors amb impacte social i com la comunitat universitària contribueix a 
l’assoliment dels ODS2030. Està situat al hall de deganat del edifici 690 i es pot visitar fins al 
15 de desembre. Aquesta exposició té caràcter itinerant entre diferents facultats de la 
Universitat. Està organitzada per l’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat d’Economia 
i Empresa i amb la col·laboració de StartUB! 

El tercer eix està dedicat a la participació activa d’estudiantat en la IDEATÓ-HACKATÓ Premis 
ODS 2030.  El 25 de novembre es va celebrar la fase final de la ideató-Hackató amb la 
presentació de nou projectes innovadors dins dels tres Objectius de Desenvolupament 
Sostenible treballats enguany al Fòrum i es van lliurar tres premis. 

Per al desenvolupament dels projectes, cada equip va comptar amb el suport d’un expert 
facilitador/es per el ODS 3 van participar Pedro Gallo, Marga Mari-Klose i Miguel Castañeda. 
Els facilitadors del ODS 5 van ser Ana Lauroba, Sergio Rodríguez i Mónica Serrano i per últim 
al ODS 10 van col·laborar Máximo Losilla, Paloma Miratvilles i Mª Cristina Poblet Farrés. 

El jurat  del 1ers Premis ODS que va valorar cada un dels reptes, estava format pel Sr. Javier 
Fernandez, Talent Brand & Acquisition de Danone, la Sra. Carme Verdaguer, directora de la 
Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, el Sr. Matheus Provinciali, 
Innovation Manager de StartUB! i la Dra. Pilar López-Jurado, cap d’estudis del grau 
d’Administració i Direcció de Empreses. 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/activities/exposicio-de-posters-de-les-entitats-associacions-fundacions-i-cooperatives/
https://campusvirtual.ub.edu/mod/lightboxgallery/view.php?id=2949969
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/activities/exposicio-universitat-i-ods-2030-innovacio-social/
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Els guanyadors segons els reptes han estat: 

• Repte ODS 3:Salut i benestar. Com podem millorar la salut de l’alumnat? Quines 
accions podem promoure per millorar-la?. El guanyador va ser el Projecte Higia, amb 
la creació d’un algoritme per fer un seguiment de l’estat de salut dels estudiants a 
través del App de Soc UB. Els components de l’equip guanyador són Paloma Castilla, 
Dani Montilla, Eudald Parera i Juana Olivares. Va lliurar el premi el Sr. Javier Fernandez. 

• Repte ODS 5. Igualtat de gènere. Quines accions de prevenció podem dur a terme des 
de la Facultat i la Universitat per reduir els riscos dels alumnes a patir violència. El 
guanyador va ser el Projecte App Iman, amb la creació d’una app per a ajuda 
automàtica  i denúncia ràpida en situació d’assetjament o perill. L’equip estava format 
per Iman Aghrib, Juan José Elizalde, Fermín González i Carlota Sánchez. Va lliurar el 
premi la Sra. Carme Verdaguer. 

• Repte ODS 10. Reduir les desigualtats. Quines accions podem promoure per ajudar a 
anticipar-nos als riscos d’exclusió dels estudiants davant de situacions excepcionals 
com ara la viscuda durant la pandèmia de la COVID-19? 
El projecte guanyador va ser Egalitarians, amb la proposta d’una col·laboració amb 
empreses del sector privat de les telecomunicacions per facilitat recursos als 
estudiants de la universitat a través de conveni de prestació de serveis XARXA WIFI per 
a les llars. Els membres de l’equip eren Fernando Diez, Martí Fort, Sofia Hernández i 
Frutos García. El premi el va lliurar el Sr. Matheus Provinciali. 

Durant l’acte final, coincidint amb el Fòrum, es va llegir el Manifest del 25N de la Comissió 
Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia Internacional per a l’erradicació de la violència 
contra les dones, 25N 2021. 

També es va presentar el Treball Final de Grau Moviment cooperatiu i dret a la ciutat. 
Mancomunar la ciutat per produir noves quotidianitats, desenvolupat per Almodis Cebrià 
Salvador, alumna del grau de Sociologia, que va guanyar el primer premi TFG Roca Gales 2021. 
Va ser presentat per la Dra. Amelia Díaz, coordinadora de TFG de la Facultat. 

Seguidament, es va lliurar la menció Caritas diocesanes al millor TFG de caràcter social a 
Victoria Chiseliov al TFG The effects of international aid and remittances on health: short-term 
evidence from the Republic of Moldova grau d’Economia. Va lliurar la menció la Sra. Marta 
Plujà, tècnica de campanyes i sensibilització, àrea de Comunicació i Relacions i el Sr. Antonio 
Izquierdo. 

La Dra. Pilar López-Jurado, va agrair el treball de tots els participants i facilitadors, i es van 
lliurar els diplomes de participació a la 1a Ideató-Hackató. 

Fins el proper fòrum!! 

Oficina de Carreres Professionals 

 

 

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/premi-ods-ods-3-salut-i-benestar/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/premi-ods-5-igualtat-de-genere/
https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/premi-ods-10-reduir-les-desigualtats/
https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/b8dc134f-4b9a-11ec-ac84-005056924a59
https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/b8dc134f-4b9a-11ec-ac84-005056924a59
https://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/b8dc134f-4b9a-11ec-ac84-005056924a59
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