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Presentació 

 

Què és? 

 

El Social Weekend Vallès és una trobada d’un cap de setmana on participen persones de 

diferents perfils i activitats professionals (tecnologia, programació, disseny, màrqueting, 

desenvolupament de productes, recerca, etc), amb esperit innovador i inquietuds socials. 

 

Té l’objectiu d’impulsar innovacions socials que es puguin desenvolupar com a activitat 

econòmica després de la trobada. 

 

El programa es desenvolupa inspirat en la metodologia d’aprendre creant (“learning by 

doing”), desenvolupada per Startup Weekend, una iniciativa impulsada per la Kauffman 

Foundation en la que des del 2007 han participat més de 100.000 emprenedors de 108 països. 

 

Per què innovació social? 

 

El món de la innovació està ple d’iniciatives orientades clarament al mercat, a la maximització 

del benefici econòmic i a l’escalabilitat ràpida de models de negoci.  

 

La innovació no sempre està orientada a resoldre reptes socials, ambientals, econòmics o 

culturals, a maximitzar els beneficis i impactes socials, i a replicar el seu model de treball i 

organització.  

 

Però cada vegada apareixen més innovacions que s’orienten a resoldre necessitats 

socials de treball, consum, finançament, habitatge, cultura, medi ambient, etc. amb voluntat de 

transformació social. 

 

Des de la Xarxa d’Innovació Social del Vallès volem oferir espais de trobada i acceleració 

d’aquestes innovacions socials. 

http://startupweekend.org/
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Què ofereix? 

El Social Weekend Vallès és un esdeveniment on persones amb diferents perfils professionals 

col·laboren i cocreen voluntàriament, durant dos dies  de treball intens, per desenvolupar al 

màxim la viabilitat d’idees innovadores socials.  

 

Després del Social Weekend Vallès cada participant coneixerà: 

 Les eines per engegar una start-up social 

 El treball en equip multidisciplinari, de manera col·laborativa i autogestionada 

 La mentoria social i empresarial basada en la retroalimentació professional de les 

idees i els projectes 

 El treball en xarxa de la comunitat emprenedora del Vallès 

 

A qui es dirigeix? 

El Social Weekend Vallès es dirigeix a persones amb iniciativa innovadora i inquietuds 

socials: 

 

 Que vulguin aprendre a generar projectes socials. 

 Que tinguin una idea d’innovació social i vulguin testejar-la en equip. 

 Que treballin en el sector social, ambiental, cultural, emprenedor i que vulguin aportar a les 

idees d´altres persones emprenedores.  

 

Com es desenvolupa?  

El programa del Social Weekend Vallès es divideix en: 

 

Divendres a la tarda: l’esdeveniment comença amb una xerrada inspiradora d’una persona 

que ja hagi desenvolupat idees d’innovació social, continua amb la presentació d’idees, on cada 

participant pot presentar una o diverses idees. Es disposa d’un minut en què s’haurà d’explicar 

quina és la idea i quin equip es busca. Mitjançant una dinàmica participativa, entre totes les 

persones participants es duu a terme la selecció de les idees. A partir d’aquesta selecció, els 

equips de treball, preferentment multidisciplinaris, es creen de manera autogestionada. 
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Dissabte durant tot el dia: els equips s’autoorganitzen i se centren en el desenvolupament i la 

validació de la idea, amb el suport i la mentoria de professionals de la tecnologia, la recerca i 

l’empresa social. L’objectiu és que els equips acabin el segon dia amb un model de viabilitat, un 

pla de treball bàsic i un prototip. 

 

Diumenge matí i migdia: al llarg del matí els equips preparen la presentació del seu projecte, i 

al migdia es fa la presentació de les idees, en què els equips tenen cinc minuts per explicar el 

seu projecte d’innovació social i un torn d’un parell de preguntes obertes per part d’un equip de 

persones expertes en tecnologia, recerca i empresa social, que els hi farà un retorn a tots els 

equips dels seus punts forts i febles.  

 

On es fa? 

 

El Social Weekend Vallès es desenvoluparà a:  

Cal Temerari 

Carrer de la Plana de l’Hospital, 26, 08171 Sant Cugat del Vallès 
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Preguntes més freqüents 

Com és el cap de setmana? 

El cap de setmana és divertit, mentalment estimulant i sempre profitós. Comença el divendres 

a les 15 h i acaba el dissabte a les 20 h. El que passa durant aquests dies depèn de la 

comunitat que s’hi reuneixi. El Social Weekend Vallès hi posa l’espai, la metodologia de treball i 

el menjar; tu hi poses les idees i les ganes de crear projectes o serveis nous i de compartir el 

teu temps amb els altres. 

Com és el programa? 

El Social Weekend Vallès s’organitza al voltant d’un programa, però no segueix una agenda 

tancada. Hi ha moments del cap de setmana en què ens reunim totes les persones assistents 

per compartir les nostres experiències, però durant la resta del temps l’espai està obert per 

reunir-se i treballar conjuntament. Tu crees el teu programa basant-te en la gent, les idees, els 

projectes i l’atmosfera. 

 

I l’objectiu és llançar un projecte social en un cap de setmana? 

En termes generals, sí. Aquest és l’objectiu principal, però això depèn totalment dels equips que 

es formin al principi de l’esdeveniment. La inquietud de llançar un projecte innovador fa que el 

cap de setmana sigui enriquidor. 

 

Hi haurà diverses iniciatives d’innovació social? 

Sí. Depenent del nombre de persones participants, el nombre d’iniciatives pot variar. 

Normalment es formen i treballen entre sis i deu projectes durant tot el cap de setmana. 

 

Com es gestionen els assumptes legals, de propietat, de col·laboració, 

etc.? 

Les mateixes persones que estan treballant en el projecte determinaran aquests aspectes 

durant el cap de setmana. El Social Weekend Vallès (ni les entitats que el promouen i 

organitzen) no es queden cap dret de propietat ni autoria de cap empresa que es creï durant 

el cap de setmana, ni tampoc emet cap tipus d’acció o participació. 
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Tothom participa activament? 

De nou, això estarà determinat per les mateixes persones participants. És el teu cap de 

setmana, és millor que no vagis al Social Weekend Vallès només a observar: participa-hi! 

 

Què passa quan acaba el cap de setmana? 

Esperem, sobretot, que es formi un vincle ben fort com a comunitat. Però això depèn de cada 

grup. La finalitat de la trobada és que els grups de treball perdurin més enllà del cap de 

setmana i continuïn treballant per construir els seus projectes empresarials. Alguns projectes 

s’acaben convertint en projectes reals. 

En darrera instància, però, qui determina la configuració de l’equip que seguirà desenvolupant 

la idea treballada durant el cap de setmana és el titular de la idea inicial. 

 

I ningú té por que algú li robi una idea? 

A causa de la naturalesa de l’esdeveniment, i el fet que es podrà seguir en directe per Twitter, 

Facebook, etc... i difícilment es podrà mantenir en secret els detalls del projecte. Et suggerim 

que, si tens una idea que no vols compartir, no la presentis. L’objectiu d’aquest esdeveniment 

és construir un equip, així que considera que treballaràs en iniciatives d’altres persones als 

quals afegiràs valor, o bé treballaràs amb gent interessant que aportarà valor a les teves idees. 

 

L’allotjament està inclòs en la planificació del cap de setmana? 

No. A la nit es necessiten unes hores de descans per tornar a rendir al màxim el dia següent. 

De tota manera, cada equip determinarà si vol continuar treballant més enllà de les hores 

presencials al Social Weekend Vallès. L’horari de la trobada és el següent: divendres de 15h a 

20h, dissabte de 9h30’ a 20h. 
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És obligatori participar al Social Weekend Vallès per presentar-se al 

concurs “Idees innovadores per a reptes socials”? 

 

No. Participar al Social Weekend Vallès no és obligatori ni donarà més punts per al concurs. Es 

podran presentar igualment al concurs idees i projectes que no hagin passat per aquesta 

trobada. 

Tanmateix, aquells projectes que hagin passat prèviament pel Social Weekend Vallès estaran 

en millors condicions de presentació al concurs, doncs hauran tingut l'oportunitat de mostrar les 

seves idees, compartir-les amb altres persones, pulir-les, millorar-les i, si l'equip té empenta, 

fins i tot testejar-les! 

Igualment, participar al Social Weekend Vallès no suposa necessàriament que després ens 

hàgim de presentar al concurs, doncs la solució al repte social, ambiental, cultural... que hàgim 

treballat durant la trobada potser necessita més maduració, no encaixa amb les bases del 

concurs, o bé preferim buscar suport per altres vies. 

 

El cost del Social Weekend Vallès per què servirà? 

El 80% de les despeses del Social Weekend Vallès estan assumides pel Consell Comarcal del 

Vallès Occidental, però necessita del compromís i aportació econòmica de les persones que hi 

participen, que serviran per cobrir les despeses d'alimentació durant tota la trobada. 

 

Qui organitza el Social Weekend Vallès? 

El Social Weekend Vallès és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès 

Occidental i la Xarxa d´Innovació Social del Vallès amb el suport de la Generalitat de Catalunya, 

el Servei d´Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i la col•laboració 

de l´Ajuntament de Sant Cugat i la Fundació Sant Cugat Actiu, i la col·laboració de Cal 

Temerari, la Xarxa d’Economia Social de Sant Cugat, Calidoscoop i LabCoop. 
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ANNEX PROGRAMACIÓ: 

 
 

 


