NOTA INFORMATIVA
La emprenedoria social, protagonista de la
trobada anual d’EADA Business School


Davant 800 directius, els equips han pogut explicar les quatre solucions
tecnològiques que han donat resposta als reptes plantejats conjuntament
entre la direcció del programa i els patrocinadors: Fundación ONCE, Suara
Cooperativa, SUEZ i Diputació de Barcelona.

Barcelona, 27 de maig de 2016.- Els participants de l’Imagine mSocial 2016
(http://www.imagine.cc/msocial/2016/projectes) han presentat aquest divendres a la tarda les
solucions digitals que han desenvolupat durant aquest programa d’innovació social, que s’ha dut a
terme el mes de maig a Barcelona i ha tingut com a objectiu principal buscar solucions als reptes socials
actuals de Catalunya. L’acte de cloenda, que ha tingut lloc al Palau de Congressos de Catalunya durant
l’Excecutive Meeting d’EADA Business School, ha comptat amb les intervencions de Maite Fandos,
Diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona; Enric Botí, President del Consell Territorial de
l’ONCE; Àngels Cobo, Directora General de Suara Cooperativa; i Maria Salamero, Directora d’Innovació
de SUEZ.
Quatre reptes socials, quatre solucions digitals
Els equips han desenvolupat quatre solucions tecnològiques que han donat resposta als reptes
plantejats conjuntament entre la direcció del programa i els patrocinadors: Fundación ONCE,
Suara Cooperativa, SUEZ i Diputació de Barcelona.
Repte Fundación ONCE: “Millorar l’autonomia de les persones cegues”. Solució digital: app mòbil
“Sens” que és un sistema de localització basat en punts de referència virtuals, categoritzats en base als
sentits: oïda, vista, olfacte, gust i tacte. Aquest aplicatiu, pot anar acompanyat d’un wearable, el Sens+,
que facilitaria la utilització d’aquesta aplicació.
Repte Cooperativa SUARA: “Millorar l’atenció domiciliària a persones grans, amb discapacitat
o malalties cròniques”. Solució digital: app per a tablet personalitzada per cadascuna de les persones
dependents i els seus cuidadors on, en funció de les seves necessitats podran demanar de forma senzilla
serveis, suport, assessorament, etc., per complementar l’atenció domiciliària.
Repte SUEZ: “Promoure la regeneració urbana en barris desafavorits”. Solució digital: solució que
contempla dues tipologies de regeneració urbana, la física i l’activa. La física s’adquireix mitjançant la
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instal·lació d’un punt de trobada estratègic en el barri, amb connexió WiFi i punts de càrrega mòbil. La
regeneració activa la proporcionarà “Barri”, una solució que ajudarà els joves a transformar la seva
passió en un ofici, i a accedir a cursos subvencionats i pràctiques laborals dirigides a fer possible el seu
projecte.
Repte Diputació de Barcelona: “Fer més eficient l’atenció als ciutadans des dels serveis socials públics”.
Solució digital: interfície per fer més eficient la comunicació entre l’administració i els ciutadans,
ajudant-los a trobar d’una forma ràpida i entenedora els serveis que busca, sense cues ni esperes i sense
moure’s de casa. A la vegada, els treballadors de l’administració podran dedicar més temps de qualitat a
les persones que atenen.
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