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2014 Presentant les empreses socials a l’alcalde
La millor forma d’entendre les empreses socials és coneixent-les

L’alcalde de Barcelona i dos representants de l’ajuntament van sopar amb 10 empreses socials 

de la Ciutat per tal de formalitzar el compromís de l’ajuntament amb SBC Barcelona
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2014 Presentant les empreses socials a l’alcalde
Llista d’empreses socials

Les empreses provenient de diferents sectors i tenien diferents característiques.

Alcalde

Cap de 

promoció

econòmica
Cap de Qualitat de 

vida, esports

http://lestoc.com/en

http://www.hiddencitytours.com

http://www.suara.coop/enhttp://www.tandemsocial.com/en

http://www.formacioitreball.org/es/

http://www.somnens.com/lang-en/

http://olivera.org/php/index.

php

http://cetapunts.org/es

http://www.surt.org

https://www.somenergia.c

oop/ca/

http://lestoc.com/en
http://www.hiddencitytours.com/
http://www.suara.coop/en
http://www.tandemsocial.com/en
http://www.formacioitreball.org/es/
http://www.somnens.com/lang-en/
http://olivera.org/php/index.php
http://www.cetapunts.org/
http://cetapunts.org/es
http://www.surt.org/
https://www.somenergia.coop/ca/
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2014 “Fent empresa social”
Cursos de formació per a entitats socials

10 entitats socials han participat a la formació per tal de incentivar-les a desenvolupar projectes

d’empresa social
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2014 Participació en forums d’empresa social
The GSBS 2014 (Mexico)

SBC Barcelona ha estat present en el principal forum d’empresa social en tot el món, amb un 

paper actiu. A Mexic, Tandem Social va presenter la iniciativa SBC Barcelona davant de 700 

assistents.
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2014/15  “Fem empresa social”
Assignatura universitària

Durant el curs 2014/15, 144 estudiants universitaris han participat en assignatures d’empresa

social a la UB I a la UPF. 

El format de l’assignatura es divideix en classes teòriques I seminaris de petit format.
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2015 Participation in the principal social business forums
The ESBF 2015 (Oslo)

SBC Barcelona ha estat present en els principals forums d’empresa social, amb un paper actiu. A 

Oslo, Tandem Social va conduir una sessió sobre impacte social de les empreses socials.
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2015/16  “Fem empresa social”
Assignatura universitària

Durant el curs 2015/16, 105 estudiants universitaris han participat en assignatures d’empresa

social a la UPF. 

El format de l’assignatura es divideix en classes teòriques i seminaris de petit format.

També s’ha fet una 

sessió en el marc del 

Biz Economia social
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Acte de presentació de la Social Business City Barcelona 
Posicionament local

200 assistents

8 aparicions en prensa 

(2 diaris catalans, 

6 blocs i butlletins)

Múltiples 

contactes posteriors

La candidatura SBC Barcelona va ser acollida amb molta expectativa i entusiasme per part de tots 

els assistents. Més enllà de l’acte, múltiples organitzacions i persones s’hi han posat en contacte 

per col·laborar-hi
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Acte de presentació de les accions de la SBC Barcelona
Visita del Prof. Muhammad Yunus

• Entorn a 500 assistents a l’acte de presentació de les accions de la SBC Barcelona, amb la 

presència del Prof. Muhammad Yunus

• Durant la seva visita, el Prof. Yunus va visitar 5 empreses socials de la ciutat i es va reunir 

amb diferents personalitats del país 



14

14

1a edició Premis SBC Transforma
Emprenedoria social contra l’atur juvenil

• 42 joves han participat en la primera edició dels Premis SBC Transforma

• Premi iniciativa més viable: Mirmiki

• Premi iniciativa més innovadora: Walk my Grandpas
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Participació al fòrum d’empresa social europeu
The ESBF 2016 (Utrecht)

La Social Business City Barcelona va co-liderar un workshop internacional entorn al rol dels joves

en l’emprenedoria social al fòrum d’empresa social europeu celebrat a Holanda
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Laboratori de Co-creació d’empreses socials 
Un espai de co-creació, col·laboració, generació de comunitat i prototipatge 

• El Laboratori començarà el 20 d’octubre de 2016 i tindrà una durada d’un any. S’hi ha inscrit 

25 persones, per una oferta de 20 places.

• L’objectiu és crear 10 empreses socials.
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Impacte generat fins al moment
La SBC en xifres

19 organitzacions 

locals i 

internacionals 

vinculades 

directament a la 

iniciativa

105 alumnes matriculats a la primera edició de l’assignatura 

Fem Empresa Social, emmarcada en la iniciativa SBC Barcelona

42 joves presenten les 

seves candidatures als 

Premis SBC 

Transforma

Més de 144 alumnes participen als cursos de formació no 

reglada sobre el concepte d’empresa social, emmarcats en la 

iniciativa SBC Barcelona (UB i UPF)

10 entitats socials de 

Barcelona formades 

entorn el concepte 

d’empresa social

12 empreses socials de 

Barcelona participen 

directament en la iniciativa 

com a models referents
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Impacte generat fins al moment
La SBC en xifres

Presentació de la SBC 

Barcelona a 5 congressos 

internacionals d’empresa social 

i al congrés dels Premis Nobel 

de la Pau celebrat a Barcelona 

al 2015 (3.000 assistents)

Més de 600 

seguidors a Twitter
683 “likes” a 

Facebook

Més de 20 aparicions a 

premsa escrita, televisió 

i ràdio en el darrer any

Més de 700 persones atenen 

els 2 actes organitzats fins ara 

en el marc de la SBC Barcelona

Al 2016, 9.347 

sessions obertes al 

web de la SBC 

Barcelona (6.672 

usuaris únics). 
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