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LA XARXA D’ECONOMIA SOCIAL DE BARCELONA (XESB) ELABORA UN VÍDEO 
SOBRE L’EMPRENEDORIA SOCIAL 

Els emprenedors(e)s socials de la XESB aporten el seu testimoni envers l’emprenedoria  
social. 

 
El vídeo es presenta amb la intenció de visualitzar la potència de l’emprenedoria social a la ciutat de 
Barcelona. Una economia amb enfoc empresarial, innovador i amb valor afegit envers l’àmbit social. 

El vídeo recull el testimoni de 13 emprenedor(e)s socials que són líders d’empreses socials membres 
de la XESB, on expliquen la seva trajectòria professional com a impulsor(e)s d’empreses socials, alhora 
que aporten la seva visió i reflexió envers la superació del difícil context actual i les perspectives de 
futur.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

D’ECONOMIA SOCIAL DE BARCELONA 

 

FIRA D’ECONOMIA SOCIAL - FIRA SOLIDÀRIA DE NADAL 

La Xarxa d’Economia Social de Barcelona (XESB) col·labora amb l'àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar una Fira de productes 
d'economia social aprofitant l'època nadalenca.  

Es tracta d’una fira de productes d’economia social, on les entitats que treballen en la inserció 
sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió poden exposar i vendre els productes que elaboren.  

A la vegada, la Fira serà també un espai de difusió i sensibilització ciutadana a l´entorn de l´activitat 
d´aquestes entitats en la inserció social i laboral de persones i col·lectius amb dificultats d´inserció o 
en situacions d´exclusió social.  

Es celebrarà del 15 al 23 de desembre de 2012 als Jardinets de Salvador Espriu (Pg Gràcia, 118). Estarà 
oberta tots els dies d'11:00 h a 21:00 h i l’entrada és gratuïta.  

Podeu trobar més informació a: 
www.donemelmillordenosaltres.cat 
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NEIX LA PRIMERA WEB PER A VÍCTIMES D’ABÚS AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

www.nomasabuso.com és el portal web on es pot demanr ajut i ser escoltat  
 
Aquest portal és una de les accions pioneres de la campanya nacional “NO + ABUSO” de la Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce i la Fundación Mapfre, en col·laboració amb la Consejería de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid. Darrera de la creació de la web hi ha tot un equip de persones amb 
discapacitat intel·lectual que durant mesos han treballat, amb el suport de persones expertes, 
professionals de la psicologia i forces de seguretat, en la redacció dels continguts de fàcil lectura per a 
fer-los accesibles. 
 
Podeu ampliar la notícia a: 
http://www.corresponsables.com/actualidad/nace-la-primera-web-para-victimas-de-abuso-con-
discapacidad-intelectual 

 

ARRENCA L’ANUARI DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA 2013 
 
Totes les entitats socials de Catalunya estan convidades a participar 

 
L’Observatori del Tercer Sector i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya posen en 
marxa una nova edició de l’Anuari del Tercer Sector Social, l’estudi periòdic que analitza l’estat i 
evolució de les entitats socials catalanes. 

L’objectiu de l’estudi és visibilitzar la tasca de les entitats socials i analitzar les necessitats i reptes més 
imperants pel sector. En l’edició d’enguany, marcada per la crisi econòmica i social i en la que el que 
rol del sector s’ha fet més imprescindible que mai, elaborar un estudi d’aquestes característiques es 
clau per conèixer com enfocar el futur del sector. 

L'èxit de l’estudi depèn en gran mesura de la participació de les entitats socials catalanes, doncs en 
són les protagonistes. Al web de l'Anuari trobareu l'enquesta (http://anuaritercersectorsocial.cat) 
destinada a totes les entitats socials que hi vulguin participar. El termini per respondre finalitza el 18 
de desembre. 

La idea d’elaborar un anuari del tercer sector social amb caràcter periòdic, va sorgir arran la publicació 
l'any 2003 del Llibre blanc del tercer sector civico-social. Des d’aleshores ja s’han dut a terme dues 
edicions de l’Anuari, la del 2009 i la del 2011. 

Podreu trobar més informació a:  

http://anuaritercersectorsocial.cat/ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pardo-valcarce.com/fcpv/index_inicio.php
http://www.pardo-valcarce.com/fcpv/index_inicio.php
http://www.mapfre.com/fundacion/es/home-fundacion-mapfre.shtml
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187278&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187278&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.corresponsables.com/actualidad/nace-la-primera-web-para-victimas-de-abuso-con-discapacidad-intelectual
http://www.corresponsables.com/actualidad/nace-la-primera-web-para-victimas-de-abuso-con-discapacidad-intelectual
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PORTAL D’OCUPACIÓ ESPECIALITZAT EN PERSONES AMB DISCAPACITAT –  
disJob.com 
 
Després de més de dos anys de funcionament, disJob.com es consolida com un Portal important en el 
sector de la contractació on line de persones amb discapacitat.  

disJob.com espera aconseguir per aquest any haver gestionat 1.000 ofertes laborals i inserit a 500 
persones amb discapacitat.  

Malgrat la seva joventut, el Portal de Treball triplica en ofertes per persones amb discapacitat a altres 
Portals d'inserció laboral com Infojobs, i col· labora ja amb més de 2.500 entitats públiques i privades, 
a més de tenir a la seva base de dades més de 40.000 currículums de persones demandants 
d'ocupació amb discapacitat.  

Per a més informació podeu consultar la web: 
www.disjob.com 

 

IV CONCURS D’ESPOTS PUBLICITARIS CONTRA LA DISCRIMINACIÓ EN SALUT 
MENTAL 

El Concurs d’Espots Publicitaris ESPOT, organitzat per Obertament, es projecta com una 
iniciativa de participació de tota la societat per tal de sensibilitzar a la població contra 
l’estigma, els prejudicis i la discriminació de les persones amb trastorn mental, a través del 
llenguatge audiovisual i publicitari. 

Podran participar-hi totes les persones majors d'edat que ho desitgin, de manera individual o com a 
grup/entitat (categoria amateur), i professionals i estudiants de l’àmbit del cinema i la publicitat 
(categoria professional). Els espots s’han de centrar en sensibilitzar a la població contra l’estigma, els 
prejudicis i la discriminació en salut mental.  

Es lliurarà un premi per a cada categoria “Amateur” i “Professionals”. I el premi “Obertament a la 
millor idea”, el guanyador del qual serà seleccionat entre tots els espots rebuts en ambdues 
categories. 

A més del premi econòmic, la idea de l’espot guanyador del Premi Obertament serà utilitzada per a la 
propera campanya de conscienciació d’Obertament. 

Podeu trobar més informació a: 
http://obertament.org/concursespot.html 
 

http://www.associaciojoia.org/ca/noticies/1058-la-calaixera-posa-en-marxa-la-seva-agencia-amb-asm.html
http://www.associaciojoia.org/ca/noticies/1058-la-calaixera-posa-en-marxa-la-seva-agencia-amb-asm.html
http://www.disjob.com/
http://www.disjob.com/
http://obertament.org/concursespot.html
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FEAFES PREMIA BITÀCOLA ALS VI PREMIS TODA UNA VIDA PARA MEJORAR  

La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES), junt amb la SEP i Lilly, han premiat el projecte innovador Bitàcola de l’Associació 
Joia en la categoria d’entitats.  

El premi, dotat amb 9.000 euros, ha estat per al projecte Bitàcola de l’Associació Joia, un projecte 
innovador que ha utilitzat per primer cop el coaching per a persones amb malestar psicològic i que 
volen millorar la seva vida laboral, i també ha format a més de 90 professionals de la inserció laboral 
en salut mental amb aquesta metodologia. 
 
Segons els resultats del primer any de vida del servei Bitàcola, més de 150 persones van participar al 
procés de coaching, totes les persones que estaven treballant van mantenir la seva feina, el 50% de 
les persones que estaven de baixa laboral va demanar l’alta, i el 40% de les persones que estaven a 
l’atur va trobar feina. Per la seva banda, el projecte ja ha format a més de 90 professionals de la salut 
mental i ha obert la xarxa Bitàcola, una eina que serveix per mantenir en contacte als professionals de 
la salut mental.  
 
Podreu trobar més informació a:  
www.associaciojoia.org/bitacola/ 
www.xarxabitacola.org 

 

EL PROJECTE JOVES PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ ÈXIT HA REBUT DOS 
GUARDONS COM A MILLOR INICIATIVA RSE 
 
El Projecte Joves Professionals, que es du a terme des de la Fundació Èxit juntament amb Mutua 
Madrileña i l'Asociación de Talleres de Reparación de Automóviles de Madrid (Asetra), va obtenir dos 
premis de reconegut prestigi en l'àmbit de la Responsabilitat Corporativa: el Premi a la Iniciativa 
Empresarial Més Innovadora d'RSE, que concedeix cada any Cinco Días, i els III Premis de la revista 
Corresponsables a les millors iniciatives de RS i Sostenibilitat. 

El projecte basat en la Formació Dual i doblement premiat, Joves Professionals, duu a terme formació 
en alternança i dóna l'oportunitat als joves de combinar la formació a l'institut amb les pràctiques 
becades realitzades directament a l'empresa, ampliant així les seves possibilitats d'inserció laboral 
una vegada acabat el cicle formatiu.  

Podeu ampliar la notícia en el següent link: 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/innovacion-abre-camino-futuro-
empresarial/20121128cdscdsemp_2/ 

Vídeo del projecte: 
http://www.youtube.com/watch?v=7w_YMbuvxUo 

http://www.associaciojoia.org/ca/noticies/1102-feafes-premia-bitacola-als-vi-premis-toda-una-vida-para-mejorar.html
http://www.associaciojoia.org/bitacola/
http://www.xarxabitacola.org/
http://www.associaciojoia.org/ca/noticies/1058-la-calaixera-posa-en-marxa-la-seva-agencia-amb-asm.html
http://www.associaciojoia.org/ca/noticies/1058-la-calaixera-posa-en-marxa-la-seva-agencia-amb-asm.html
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/innovacion-abre-camino-futuro-empresarial/20121128cdscdsemp_2/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/innovacion-abre-camino-futuro-empresarial/20121128cdscdsemp_2/

