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La Idea 

Ara que ja té els horaris d’aquest curs l’Àlex consulta la VOLMA, «la 

web de voluntariat jove del Maresme», on les persones joves troben 

on i amb qui fer voluntariat al Maresme a partir dels seus interessos i 

disponibilitat. Les entitats de voluntariat, les organitzacions i 

administracions públiques que tenen plans de voluntariat hi 

publiquen les seves demandes.

Primera part



Necessitat

Trobar opcions de voluntariat al Maresme

que responguin als propis interessos i 

disponibilitat

Qui té la necessitat?

• Persona jove amb ganes de col·laborar 

en una iniciativa amb valors socials i/o 

comunitaris, on conegui gent, agafi 

experiència i pugui aprendre, sentint que 

fa una contribució útil i positiva al seu 

entorn.

• Comunitat propera a la persona jove que 

té necessitats que poden ser resoltes a 

través del voluntariat: cura de l’espai 

públic i entorn natural, suport a persones 

vulnerables i/o vulnerabilitzades, etc.

• Entitats socials i administracions que 

vehiculen la resposta a aquestes 

necessitats a través de Plans i ofertes de 

voluntariat.

Idea

“VOLMA” vol ser una Web que connecti

les ofertes de voluntariat d’entitats i 

administracions amb el que busquen les 

persones joves; creada i mantinguda per un 

equip que, amb la mateixa tecnologia, ofereix 

serveis complementaris que els permeten 

sostenir el projecte.

Tendències



Tendències de tecnologies lliures

• Les tecnologies lliures s’han situat al centre del desenvolupament 

tecnològic amb un model basat en el codi obert i les llicències lliures, 

això facilita l’aprenentatge i incorporació al desenvolupament de 

persones motivades que hi puguin dedicar temps.

• Les plataformes d’encaix (matching) faciliten trobar fàcilment, a partir de 

determinats paràmetres, la oferta que respon a una demanda.

• Els gestors de continguts de programari lliure (Wordpress, Drupal, 

Joomla, ...) són estàndards del desenvolupament web amb moltes 

possibilitats d’adaptació i múltiples extensions. Drupal és un gestor que 

pot respondre a projectes complexos com VOLMA on cal encaixar 

ofertes i demandes.

• Les webs responsive adaptades als telèfons mòbils són una bona 

alternativa a que l’usuari s’hagi d’instal·lar moltes apps.



Tendències de webs de voluntariat

• L’interès pel voluntariat ha portat a diverses entitats i organitzacions a 

oferir serveis web per facilitar trobar la opció adequada a cada 

persona. Aquestes webs tenen en comú alguns paràmetres de cerca 

habituals.

• VOLJOVE dins la web de la Federació Catalana de Voluntariat Social 

(Voluntaris.cat): demandes de voluntariat amb cercador que permet 

filtrar per província (no per comarca) i també amb altres criteris: 

àmbit, dedicació i disponibilitat (VOLMA hauria de crear una aliança 

amb Voluntaris.cat!)

• Voluntariat dins la web de la Generalitat de Catalunya. Pàgina 

informativa sobre àmbits de voluntariat, tipus d’activitats i enllaços a 

webs de voluntariat (aquí VOLMA haurà de ser-hi!)

• Voluntariat Ambiental. Segons el públic, segons la durada, per 

entitat, a mida (VOLMA podria integrar aquesta informació filtrada per 

zona geogràfica)

• Instant-karma: Desapareguda. Web de voluntariat juvenil impulsada 

per Albert Dedeu amb suport de l’Ajuntament de Barcelona (VOLMA 

hauria d’investigar aquesta experiència li les raons de tancament)



Conceptualització de la idea 

Què?

Per als joves: 
• Poder trobar activitats de voluntariat per dues 

vies: Cerca a la web a partir d’uns criteris i 

Rebre notificacions a partir d’haver definit un 

perfil d’interessos i disponibilitat (modificable)

• Estar al corrent dels objectius i activitats de les 

entitats de voluntariat

• Conèixer l’experiència de voluntariat d’altres 

joves

Per a les entitats:
• Publicar regularment les seves demandes de 

voluntariat (de forma autònoma, una persona 

de l’entitat)

• Poder demanar el suport de l’equip de 

VOLMA per fer la publicació regular o per 

orientar i resoldre dubtes

• Comptar amb una comunitat estable de 

jovent voluntari

Com?

Equip i sostenibilitat
Equip motor (3 persones) que primer es constitueix 

en associació i després es transforma en 

cooperativa. 

• Una part dels ingressos li venen de quotes i 

serveis de la pròpia web i una altra significativa 

d’oferir serveis basats en el coneixement del 

gestor de continguts Drupal que utilitza aquesta. 

• Complementa els ingressos amb subvencions i 

donacions en les primeres fases i després 

també amb serveis d’acompanyament per 

replicar el model a altres comarques.

Tecnologia:
• Gestor de continguts Drupal amb theme

responsive per a mòbil i solució d’encaix 

d’ofertes i demandes.

Per a qui?

Equip 
• Preferentment amb experiència en voluntariat,  

disposat a formar-se i a emprendre 

col·lectivament en format cooperatiu.

Jovent voluntari 
• Joves amb disponibilitats i interessos diferents 

amb motivació per fer voluntariat al Maresme, 

d’adquirir experiència i socialitzar-se.

Entitats socials
• Que tenen propostes de voluntariat puntual o 

continuat al Maresme.

Administració pública
• Que té propostes de voluntariat i dona suport a 

l’ESS, a l'emprenedoria i l’auto-ocupació juvenil.

Beneficiaris del treball voluntari 
• Col·lectius amb necessitats i societat en 

general.

Clients de serveis web
• Que contracten l’equip per resoldre les seves 

necessitats tecnòleg.



Pilars de sostenibilitat

Compartir

• Compartir experiències de 

voluntariat ja realitzat.

• Ús de programari lliure

• Documentació de com l’utilizem, 

solucions adoptades.

• Formació interna

• Estudiants en pràctiques

• Pla de voluntariat amb 

acompanyament.

• Rèplica a altres comarques

Equip i comunitat

• Cerca persones que puguin donar 

suport associant-se i després sent 

col·laboradores

• Cohesió comunitat voluntaris amb 

sessions cocreació, trobdes i 

canals consultius

• Creació i capacitació d’un equip 

tècnic inicial de 3 persones

Coproducció

Tasques equip tècnic

• Desenvolupament i manteniment

• Captació voluntaris/es i entitats

• Servies a entitats

• Gestió

Dedicació equip

• Fase 0: 70% VOLMA 30% 

capacitació

• Fase 1 : 40% VOLMA 60% 

serveis Drupal

• Fase 2: 40% VOLMA 60% serveis 

Drupal+ consultoria

Tasques voluntariat

• Relatar experiències

• Mentories

• Revisió continguts

• Col·laborar en captació

Tasques entitats

• Actualització demandes 

Co-governança

• Cerca persones que puguin donar 

suport associant-se i després sent 

col·laboradores

Sessions de dissenyde co-disseny

• Amb grups de voluntaris

• Amb les entitats

Assemblea

• Sòcies de treball

• Sòcies col·laboradores

• Entitats  col·laboradores

Capital

• 50% treball

• 50% entitats i persones 

col·laboració

Forma jurídica

• Etapa associació

• Transformació en cooperativa de 

treball sense afany de lucre

Canals consultius

• Amb el voluntariat

• Amb les entitats

Aliances i comunitat

Canals de 

contacte/comunicació  amb 

els col·lectius beneficiaris de 

les accions de voluntariat.

• Entitats amb plans de 

voluntariat

• Administracions locals + 

CoopMaresme

• Federació Catalana de 

Voluntariat Social + Ins.Català

del Voluntariat

• Altres webs de voluntariat

• Drupal.cat

Recursos  

Altres

• Espai de treball baix cost en 

viver, cotreball o domicili

• Espai reunions cedit per 

entitats

Opcions finançament fase inicial

• Crowdfunding

• Subvencions

• Premis

Capital

• Treball 3*500€

• Persones col·lab. 5*100€

• Entitats col·lab 5*200€

Ingressos previstos

• 20% quotes i serveis a 

entitats

• 60% serveis Drupal

• 20% subvencions  i 

donacions €



Activitats Clau

• Creació identitat web

• Validació proposta

• Capacitació

• Desenvolupament web

• Contacte i serveis a entitats

• Captació voluntariat

• Captació clients i serveis amb 

Drupal

• Gestió

Estructura de costos  

• estreta 3 persones jornada completa: 

6000€/mes

• Gestoria: 200€/mes

• Despeses espai i connexions: 300€/mes

• Despeses pla de formació inicial: 50h, 7 

setmanes, 50€/h= 2500€

Model d’ingressos

• Quotes entitats de voluntariat:

 Quota de suport: 60€/any

 Quota opcional serveis 

actualització: 40€/mes

• Serveis Drupal 40€/h o paquets per 

projectes: Instal·lació, actualització, 

desenvolupament web, aplicació 

disseny gràfic, edició i formatat de 

continguts, afegir funcionalitats.

• Altres ingressos (crowdfunding, 

subvencions, donacions): 20% i després 

10%

• Joves – Intercanvi (Ús ordinadors x 

suport assistència a la gent gran)

☑ En funció de validació necessitats

☑ En funció de validació producte / solució

Canvas reduït del model de negoci

Proposta de valor 

• Servei web focalitzat en un 

territori (comarca) amb 

contacte directe amb entitats i 

col·lectius demandants i que 

contribueix a cohesionar la 

comunitat voluntària 

• Model de sostenibilitat basat 

en un projecte emblemàtic on 

l’equip es capacita i posiciona 

com expert en una tecnologia 

lliure i un percentatge alt 

d’ingressos d’oferir serveis 

amb aquesta tecnologia a 

tercers.

Conceptualització de la idea

Recursos Clau

• Equip 3+1 persones (estudiant 

en pràctiques). 

Desenvolupament, serveis, 

captació.

• Formadors de l’equip

• Programari Drupal + Tutorials

• Espai de treball i connexions

Aliances Clau

• Entitats del Maresme amb 

plans de voluntariat 

(associacions, fundacions, 

ADF, esplais...)

• Administracions locals 

(Ajuntaments, Consell 

Comarcal, Consorcis dels 

Parcs Naturals)

• Ateneu CoopMaresme

• Federació Catalana de 

Voluntariat Social

• Altres webs de voluntariat

• Comunitat Drupal.cat i 

comunitat internacional de 

Drupal.

Relació amb els clients

• Comunitat de voluntaris

• Entitats i administracions

• Col·lectius beneficiaris

• Clients serveis Drupal

• Comunitat drupalaire catalana 

i internacional

• Entitats i administracions 

d’altres comarques

Canals

• Comunitat de voluntaris

• Entitats i administracions

• Col·lectius beneficiaris

• Clients serveis Drupal

• Comunitat drupalaire catalana 

i internacional

• Entitats i administracions 

d’altres comarques

Segments de clients

• Joves 16-29 anys, interessos 

diversos, potencials voluntaris

• Personal tècnic i d’òrgans de 

govern d’entitats de voluntariat 

+ de serveis socials, 

mediambient, esport d’admin. 

Públiques

• Empreses/organitzacions que 

necessiten serveis web + 

desenvolupadors que ja 

treballen amb Drupal i 

necessiten col·laboradors



1 Abans de la fase PILOT s’entén necessària una fase preparatòria i 

formativa. En funció dels coneixements previs.

Pre-viabilitat de la idea 

Estructura de costos per fases
(activitats clau, recursos clau, aliances clau i canals)

1 Abans de la fase PILOT s’entén necessària una fase preparatòria i formativa. 

En funció dels coneixements previs.

Model d’ingressos per fases
(ingressos per quotes i serveis i percentatges en relació l’activitat)



Previabilitat de la idea 

Punt d’equilibri (mensual)

Escenari de punt d’equilibri en les següents 

condicions:

• Paquet de serveis diversos a 40€/h

• Costos variables relacionats amb la 

promoció i captació d’entitats 

col·laboradores i clients

Calcularem el punt d’equilibri per 

conèixer quantes unitats 

de producte o servei haurem de 

vendre per cobrir costos i veure si aquest volum d’unitats 

és factible amb els recursos que tenim.

La fórmula per calcular el punt d’equilibri és:

PE = CF / (PVunitat - CVunitat)



Facturació Mensual

Escenari d’arribada a la viabilitat

• Primer any sense Bestretes (Salaris) pels socis 

fundadors, l’objectiu es constituir-se i començar a 

engegar el projecte.

• Segon any, l’objectiu és seguir apropant-nos al punt 

d’equilibri, amb una bestreta mínima (50 % Bestreta 

objectiu).

• Tercer any, objectiu arribar a la viabilitat. Totes les 

despeses de l’any estan cobertes. El projecte es 

Viable

Fem un projecció de vendes i despeses ajustada a a les temporades 

turístiques més marcades.

La fórmula per calcular el punt d’equilibri és:

• Primer any, entre el 0% i 10 % vendes objectiu.

• Segon any, entre el 30 i45 % vendes objectiu.

• Tercer any, arribem  al 100 % vendes objectiu

Resultats Acumulats 

mensuals



Segona part

Validació



Validació de les necessitats amb qui les té
Descripció de la fase: en tot nou projecte, abans i tot de dissenyar la solució que creiem oportuna a la necessitat 

detectada, serà recomanable que validem les necessitats detectades amb qui les té. En aquesta fase doncs, 

haurem de (a) llistar les necessitats que creiem que cal resoldre i (b) validar-ho (contrastar-ho) amb qui té (creiem 

aquestes necessitats).

Hipòtesis de necessitats:

A. Segment usuàries finals: 

• A les usuàries finals els interessa cercar i 

contractar els serveis web proposats.

B. Segment Joves

• Falta de temps per organitzar les cistelles

• Espais no adequats d’emmagatzematge i 

preparació de cistelles

• Falta de temps de compra de tots els 

productes en mercats (detall i a l’engròs), 

així com directament al camp

• Desig de mantenir el vincle directe amb els 

productors

C. Terceres parts del sector: 

• A entitats socials que tenen propostes de 

voluntariat puntual o continuat al Maresme, i a 

l’administració pública que té propostes de 

voluntariat i dona suport a l’ESS, a 

l'emprenedoria i l’auto-ocupació juvenil, els 

interessa la proposta.

Accions o estratègies:

☑ Exercici d’empatia (passar per la necessitat): 
L’exercici d’empatia significa “posar-nos en les sabates” de les usuàries finals. Es tractat 

de viure en primera persona la seva experiència per tal d’entendre millor les seves 

necessitats.

☑ Entrevistes de solució a agents
Amb aquest “passeig” pels fòrums on-line podrem validar inclús descobrir necessitats de 

clients.

☑ Entrevistes clientes persones
L’objectiu de les entrevistes de necessitat és validar cadascuna de les necessitats (llistat 

de hipòtesis de necessitat) amb les usuàries finals.

• Contrastar el llistat d’hipòtesis de necessitat amb cada persona 

entrevistada. Entre 10 i 15 entrevistes.

☑ Entrevistes agents

En aquest cas perseguirem el mateix objectiu que a les entrevistes a clients, però en 

aquest cas amb aquells agents relacionats amb les usuàries finals del servei o producte.

• Contrastar el llistat d’hipòtesis de necessitat amb cada persona 

entrevistada. Entre 10 i 15 entrevistes.

• Sessions amb grups de voluntaris i joves potencials voluntaris

• Sessions de contrast amb primer grup interessats

• Contacte amb Voluntaris.cat i entitats amb pàgines de voluntariat

• Contacte i micro-enquesta amb entitats i municipis.



Validació del producte o servei/solució
Descripció de la fase:  una vegada haurem validat les hipòtesis de necessitat, actualitzarem les nostres 

hipòtesis de producte, que, de nou validarem amb les persones objectiu del nostre model de negoci. 

En aquesta fase direm doncs que validarem les hipòtesis de producte o solució.

Hipòtesis de producte

A. Segment usuàries finals: 

• A les usuàries finals els interessa la nostra solució de 

serveis web.

B. Segment Joves:

• Als joves els interessa participar en el 

desenvolupament de la nostra proposta i tenen ganes 

de col·laborar.

C. Terceres parts del sector:

• A les entitats socials, i a l’administració pública els 

interessa la nostres solucions proposades.

Accions o estratègies:

☑ Entrevistes de solució 
L’objectiu de les entrevistes de solució és validar les funcionalitats 

que hauria de tenir o s’espera que tingui el servei o producte ideat 

(llistat de funcionalitats) amb les usuàries finals.

• Entrevistes 1 a 1 de funcionalitats a potencials 

clients, acompanyades amb prototip on-line o físic.

☑ Entrevistes de solució a agents
En aquest cas perseguirem el mateix objectiu que a les entrevistes 

a clients, però en aquest cas amb aquells agents relacionats amb 

les usuàries finals del servei o producte.

• Entrevistes a1 a 1 i a grups de d’agents de 

funcionalitats a potencials clients, acompanyades 

amb prototip on-line o físic.

☑ Prototip Online
Els prototips on-line ens serviran per il·lustrar, mostrar, els servei  o 

producte al client. L’objectiu no és tenir el producte acabat sinó 

mostrar-ne les mínimes funcionalitats al client per copçar la seva 

visió i/o millores.

1. Mock-up de web (posicionament i funcionalitats)

2. Plantilla web amb funcionalitats catàleg i 

ecommerce

☑ Prototip físic
Els prototips fícis ens serviran per il·lustrar, mostrar, els servei  o 

producte al client. L’objectiu no és tenir el producte acabat sinó 

mostrar-ne les mínimes funcionalitats al client per copçar la seva 

visió i/o millores.

• Mock-up marca

• Folletó / catàleg



Validació dels números
Descripció de la fase: en aquesta fase validarem aquelles informacions o hipòtesis relacionades amb el nostre pla 

econòmic i financer: costos fixes, variables, preus, marges, en les dues dimensions relacionades amb el projecte (les 

dimensions interna i externa).

Validació dels números 

A. Dimensió Interna

• Revisarem els principals i més importants costos fixes i 

variables del projecte. 

• Validarem que els marges aplicats als productes o serveis 

oferts siguin els que s’apliquen al sector.

• Validarem que els preus dels nostres productes i serveis 

cobreixen aquells costos relacionats amb creació, producció, 

ensemblatge i/o comercialització 

B. Dimensió Externa

• Validarem els nostres preus a partir de la percepció dels 

clients i la competència (en especial) directe i similars del 

sector.

Accions o estratègies 
A continuació proposem un seguit d’accions i eines a dur

a terme en aquesta fase.

A. Dimensió Interna

☑ Revisió de costos fixes, variables 

Revisarem els costos fixes amb informacions dels principals 

agents del sector. Una segona eina consistiria en descarregar-

nos informes econòmic financers (per exemple: balanç i compte 

de resultats) d’empreses del sector que ens aportarien més 

detall dels costos i marges.

☑ Revisió de preus

En aquest cas utilitzarem l’eina d’anàlisi de preus (tarifes) a 

partir del recull dels nostres costos fixes, variables i marges del 

nostres productes o serveis.

B. Dimensió Externa:

☑ Taula comparativa d’entitats afins
Aquesta taula comparativa ens ajudarà a recollir i analitzar quins son els preus 

de la nostra competència (directe o similars), distingir entre les entitats de preu 

alt, mig i baix, i establir la tarifa mitja del mercat. Aquesta eina també és útil per 

recollir i analitzar altres aspectes de la competència com la comunicació que 

utilitzen (marca, llenguatge, to, etc.), quins canals de contacte utilitzen, etc.

☑ Percepció dels clients 
També serà important recollir la percepció que els potencials clients tenen 

sobre el nostre producte i servei.

• Entrevista a potencial usuària dels nostres serveis, a partir de 

les dades obtingudes a la comparativa amb competència per 

tal de recollir la seva percepció.

https://www.einforma.com/informacion-empresas/informes-empresas/balance-empresas
https://www.einforma.com/informacion-empresas/informes-empresas/balance-empresas


Gràcies!

Socialneet@ajmataro.cat

wwww.mataró.cat/socialneet

@SOM_Mataró

mailto:Socialneet@ajmataro.cat

