
Una inicia'va de:                                                 Amb el suport de:                                                                                              Idea original i col·laboració de:



Desenvolupa el potencial de 
transformació del mòbil per donar 
resposta a les necessitats socials dels 
col·lec'us i persones més vulnerables
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↑  La tecnologia transforma les indústries de forma 
disrup'va i crea models innovadors de prestació de 
serveis.

↑  66,7% dels habitants en països en desenvolupament 
tenen mòbil.

↑  Existeix una creixent consciència de par'cipació 
ciutadana i finançament directe en l’ajuda a les 
persones i col·lec'us més desafavorits.

↑  Barcelona, mòbil i emprenedora. 16% de les start-up 
que hi neixen es dediquen a solucions mòbils.

↓  En els darrers anys ha baixat un 15% la inversió 
pública en en'tats socials.

↓  La tecnologia està poc implantada en les  
en'tats que treballen en l’atenció a les  
persones, per desconeixement de les seves 
possibilitats, resistència al canvi i dificultats  
de finançament.

↓  Roman una escletxa digital: entre gent gran i gent 
jove, entre la connec'vitat en entorn urbà i el rural, 
entre països desenvolupats i països en 
desenvolupament.

Oportunitats Reptes
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En'tats tercer sector

És necessari un espai de confluència entre en'tats, desenvolupadors i finançadors per impulsar aplicacions i 
solucions tecnològiques que donin resposta a les necessitats socials de la ciutadania.
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Què hi guanyen els actors?

Usuaris dels serveis

Conver'r-se en  agents ac'us de les solucions que 
es desenvolupen atenent les seves necessitats 
reals.

En'tats i administracions

Transformar digitalment la seva ac'vitat, millorar 
la seva capacitat d'actuació i incrementar la 
qualitat dels serveis.

Desenvolupadors i emprenedors

Oportunitats de desenvolupar solucions rendibles 
i sostenibles, par'cipant en processos de co-
creació, acceleració i internacionalització.

Finançadors

Oportunitats d'inversió è'ca en projectes viables, 
escalables i d'alt impacte social.



Apps i 
solucions 

mòbils
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Objec'us de m4social

Crear i animar una comunitat que integri tots els agents involucrats en la 
transformació digital dels serveis a persones i comunitats.

Posar a l’abast eines de relació i de millora de l’acció i l’impacte social de les inicia'ves, 
desenvolupaments i projectes tecnològics.

Ac'var un sistema de par'cipació ciutadana per validar i avaluar 
l’impacte social dels projectes generats.

Facilitar la informació i el suport als projectes i inicia'ves al voltant de l’ús de disposi'us i 
solucions mòbils en l’àmbit social.

Crear i divulgar con'nguts de valor al voltant del mòbil i el 
desenvolupament de persones i comunitats.
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↗  Dret a l’habitatge

↗  Inserció laboral

↗  Abandonament escolar prematur

m4social llançarà reptes concrets, extrets de les necessitats detectades en aquests camps pels propis 
usuaris i les en'tats socials, per tal que es desenvolupin, generin i s’implan'n solucions mòbils sostenibles i 
amb alt impacte social.

Els àmbits d’actuació es renovaran i/o ampliaran a mesura que avanci el projecte.

Àrees d’actuació prioritàries pel 2016
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m4social, en la seva primera fase, té una durada de 3 anys i un pressupost inicial de 522.950€, aportats 
per l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Obra Social de “La Caixa” i la Taula d’en'tats del Tercer Sector 
Social, i amb el suport material de la Fundació Mobile World Capital.

m4social té com a objec'u prioritari ampliar les aliances i col·laboracions amb administracions, empreses i 
en'tats, tant d’àmbit local com internacional, per tal d’accelerar i incrementar les seves ac'vitats.

m4social generarà ingressos derivats dels serveis que es configurin en l’àmbit de l'avaluació de projectes, 
l’acompanyament i la formació, de manera que perme'n fonamentar la sostenibilitat del projecte. 

m4Social és una inicia'va sense ànim de lucre. Tots els recursos generats es rever'ran en el propi 
projecte.

Planificació
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www.m4social.org
m4social@tercersector.cat


