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1.INTRODUCCIÓ 
 

“Tot el que pot ser inventat ha sigut inventat.” 

Charles H. Duell 

Una cita molt dura per algú que es proposa crear cap cosa o, en el meu cas, fer 

un treball de recerca.  

El primer que ens diuen els professors és tractar un tema que ens agradi o 

inquieti. Tanmateix, també ens demanen si podem fer-ho d’algun mode especial 

perquè no sigui un genèric que es confongui amb la resta. Però com podem fer 

un treball original si tot està inventat? Doncs ho reinventem.  

Primer de tot, sóc un alumne del tecnològic realitzant un treball de recerca que, 

més que apropar-se, és en la seva majoria d’àmbit social. Crec que a la vida s’ha 

de saber de tot i més si la meva carrera professional la vull enfocar entre la 

tecnologia i l’empresa.  

Però com podia reinventar un treball que l’ha fet milers d’alumnes al llarg dels 

anys? Al principi vaig pensar a enfocar el meu projecte en l’àmbit tecnològic, amb 

la creació d’una aplicació web o mòbil. També vaig considerar investigar sobre 

l’evolució de l’electrònica al llarg dels anys i fins on podíem arribar. La qüestió 

final era: quina importància real té aquest treball per a mi? 

Basant-me en la piràmide de Glasser –un psicòleg estatunidenc- es pot constatar 

que la millor manera d’aprendre és ensenyar allò que es sap. La segona és fer. 

Amb fer em refereixo a redactar, interpretar, participar, plantejar, predir, 

expressar, organitzar... 

Moltes d’aquestes qualitats les té el treball de recerca però per poder maximitzar 

el profit del treball havia de realitzar-ho d’un altre mode. Poc temps vaig tardar a 

tenir-ho clar. 

Era la gran ocasió que esperava des de feia molt temps per realitzar un projecte 

empresarial. A més podia dedicar temps dins de l’horari de l’escola i a batxillerat, 

un període on et jugues molt i no pots estar per altres estudis o activitats que no 

siguin el mateix  curs. 

Estic davant un projecte on no aprenc només jo sinó tots els socis actius i molts 

dels altres participants també perquè el món de l’emprenedoria social és nou per 

nosaltres. Tinc l’oportunitat de veure i participar en la creació d’una startup des 

de zero. La importància d’aquest treball no només radica en poder formar un 

projecte que perduri en el temps i no acabi a l’exposició que faré al segon 

trimestre de segon de batxillerat, sinó que tingui un impacte real a la societat i 

puguem ajudar a millorar una mica el món on vivim.  
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1.1.Hipòtesis  
La hipòtesi principal del treball és demostrar que la participació activa d’un 

alumne de batxillerat en un projecte empresarial és possible i és més efectiva 

que altres metodologies d’investigació.  

Tanmateix, a l’endinsar-me des de l’inici del projecte també afegeixo una hipòtesi 

basada en confirmar que en un any podrem crear un producte de mercat i tenir 

una base d’usuaris estable i en funcionament.  

1.2. Metodologia 
La metodologia d’aquest treball es basarà en la recerca d’informació teòrica 

bàsica a internet, ja que Voltimers es fonamenta en un servei en línia i la 

informació que es pot trobar a internet sobre tot el relacionat amb l’empresa 

estarà molt més actualitzada que a qualsevol llibre. Dins els blocs trobarem 

apartats d’una entrevista realitzada a Mando Liussi, CEO d’Incúbame. També 

s’inclou informació diferenciadora de la startup. La part pràctica real es troba al 

final del treball de recerca a “Com vam crear Voltimers” on explico la meva 

experiència dins el projecte i es poden veure els diferents tons, ànims i 

perspectives personals que he tingut durant aquest any sobre el projecte.  

Just a l’inici del treball trobarem què és Voltimers: la seva definició. Seguidament 

trobarem la investigació teòrica d’aquest treball se centrarà en 5 grans blocs: 

empresa, ONG, legalitat de l’activitat feta a Voltimers, màrqueting i programació. 

Per últim trobarem “Com vam crear Voltimers”. 

1.3. Objectius 
El meu objectiu principal al realitzar aquest treball és, com ja he esmentat, 

introduir-me en un projecte empresarial per poder contemplar el món dels 

negocis de l’actualitat des de dins.  

A més, faré una inversió de 1.000 € dins de Voltimers per involucrar-me amb 

totalitat a la startup i comprendre quina és la sensació real que té un emprenedor 

al iniciar el seu projecte. També tinc com objectiu aprendre al màxim sobre la 

emprenedoria social, ja que en els últims temps està augmentant 

exponencialment el número d’empreses d’aquest caire. 

(a l’annex es troba la piràmide de Glasser de l’aprenentatge) 

(també trobareu el vocabulari de tot el treball de recerca) 
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2.QUÈ ÉS VOLTIMERS? 
Abans de començar amb tota la teoria i la pràctica, hauria d’introduir la nostra 

empresa, que fem i com funcionem perquè quedi clar des de l’inici. 

Què és Voltimers? 

Voltimers -Voluntarios de Tiempo S.L.- és la primera Plataforma de 

Responsabilitat Social Personal (PRSP). Som una empresa social que té com a 

objectiu finançar projectes d’organitzacions no governamentals. 

Com ho farem? 

La tecnologia ens permet mantenir-nos connectats tot el dia a tot el que passa al 

món. Gràcies a aquesta, podem comunicar-nos amb persones que no coneixem 

de res. Malgrat tenir una part positiva i una altra negativa, nosaltres volem treure-

li partit.  

Mitjançant una plataforma app, aconseguim connectar persones que donin el seu 

temps creant i realitzant una activitat*, i persones que vulguin aprendre a fer una 

activitat. Els diners que el primer reculli, els donarà a una ONG que ell mateix 

escull de les nostres opcions. Aquests usuaris que donen els diners són els 

voltimers. 

*Nosaltres considerem que l’activitat que realitzi el voltimer ha de ser una passió 

personal que ell tingui, una que faria gratuïtament perquè li encanta. 

Que treu cada part de tot? 

Hi ha 4 beneficiats de tot el cicle de Voltimers: 

-Voltimer:  

1. Rep la satisfacció de poder ajudar a altres persones realitzant el que més li 

agrada fer.  

2. Es pot desgravar un tant per cent d’aquestes donacions a la declaració de la 

renda. 

3. Si fos autònom, podria extreure contactes que poden ser potencials clients, 

per exemple (altruisme egoista). 

-ONG:  

1.L’organització rep una donació sense necessitat d’invertir temps a buscar-la. A 

més, es poden estalviar despeses d’altres parts de campanya de màrqueting.  

2.Gràcies a Voltimers, l’ONG pot arribar a aconseguir més visibilitat sense fer 

esforç gràcies a estar posicionat a la nostra aplicació.  

3. Poden trobar nous socis fixos per als seus projectes. 

-Usuari 
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1. Rep un coneixement d’una persona que està compromesa amb allò que està 

realitzant perquè és el que l’apassiona. 

2. Satisfacció en conèixer que els diners que estàs invertint aniran a una causa 

social per millorar el món.  

-Voluntarios de Tiempo S.L: 

1. Rebem una part de la donació per poder créixer i expandir la causa arreu del 

món.  

Per què ho fem? 

La crisi de 2008 ha afectat a tots els àmbits de la societat. I les ONG no són una 

excepció. La mitjana de donació per persona s’ha reduït significativament, des 

d’uns 184 € fins a 130 €. A més, s’ha de tenir en compte que a Espanya 

únicament un 19% de la població realitza donacions monetàries en comparació 

del 30% de països com Itàlia o Alemanya. 

Per aquest motiu, des de la crisi, les ONG necessiten fer ús de manera més 

freqüent del màrqueting. I aquí sorgeix un problema. Les ONG de petita mida no 

tenen la mateixa capacitat per poder realitzar campanyes publicitàries com les 

organitzacions més grans. 

Per això, com ja he dit, permetem que aquestes ONG que no poden sostenir una 

campanya a què puguin donar-se visibilitat d’un altre mode i sense haver 

d’invertir grans quantitats monetàries sense retorn. 
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3. EMPRESA 
 

EMPRESA SOCIAL 

Una empresa social és un concepte que engloba tant les entitats sense ànim de 

lucre com a societats mercantils que el seu principal objectiu és la cerca de 

benefici social. 

Una de cada 4 noves empreses que es creen cada any en Europa segueix un 

model d’empresa social, el que representa un 10% del PIB i un 6% de l’ocupació 

a escala europea. 

Donada la seva forta rellevància, la Comissió Europea ha posat en marxa un 

programa de foment a l’emprenedoria social, que inclou tres línies bàsiques 

d’actuació: millorar accés al finançament, l’entorn jurídic i la visibilitat.  

3.1. Caràcter social de Voltimers 
Aquest caràcter social que heu adquirit en els últims temps, per exemple 

estant amb Voltimers, a què es deu? 

Voltimers és un dels projectes estrella en el sentit que està més proper al nostre 

core business. Una cosa que teníem clar és que volíem treballar en uns 

conceptes que realment ens apassionessin. Si bé treballem en e-commerce i 

treballem en temes de comunitats i treballem en alguns temes de digital signage 

el que realment ens apassiona és poder canviar el món a través de la tecnologia. 

Llavors va començar a orbitar una sèrie de paraules com ètica digital, valors, 

defensa del medi ambient a través de la tecnologia fins que arribem a un 

concepte que és el social-tech. El social-tech significa que gràcies a la tecnologia 

la societat pugui avançar. Ve en part per passió i en part per com el mercat se'ns 

va ser presentant, és a dir, voler treballar en alguna cosa que realment ens 

apassioni. El que ens apassiona són projectes que ajudin a canviar el món. 

(extret de l’entrevista feta a Mando Liussi) 

3.2. TIPUS D’EMPRESES SOCIALS* 

3.2.1.Entitats sense ànim de lucre 
Quan parlem d’Entitats Sense Ànim de Lucre (ESAL), ens referim a aquelles 

persones jurídiques que no distribueixen les utilitats o excedents obtinguts, 

doncs el seu desig no és l’enriquiment personal, sinó pel contrari es persegueix 

un fi social o comunitari. Els rendiments obtinguts per una ESAL són reinvertits 

en la millora dels processos i activitats que enforteixin la realització del seu 

objectiu missional.  

Exemples:  

-Wikipedia 

-Greenpeace 
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-Partners in health 

-Cureviolence 

-Amnistia internacional 

3.2. SOCIETATS SOCIALS* MERCANTILS 
A aquest grup pertany Voltimers, per tant serà l’estudiat en profunditat.  

Societats mercantils: 

Significat: la societat mercantil és una persona jurídica que té com finalitat 

realitzar actes de comerç subjectes al Dret comercial. La societat mercantil 

posseeix caràcter nominatiu on existeix l’obligació i l’aplicació d’aquesta 

aportació per aconseguir un fi econòmic. En resum, una empresa de tota la vida. 

Les societats mercantils s’originen quan 2 o més persones a través d’un 

contracte s’obliguen a realitzar aportacions per construir el capital social de 

l’empresa que es transformarà en els béns que permetran portar l’activitat i, a la 

vegada, als socis a participar en els guanys i les pèrdues que pateixi l’empresa.  

Dret comercial/mercantil: dintre de les branques del dret, el dret mercantil o 

comercial és aquella dedicada a regular les relacions entre les persones, els 

contractes i les accions de comerç.  

3.2.1. Tipus de societats mercantils a Espanya: 
Societat mercantil col·lectiva: tipus de forma jurídica que s’utilitza quan no es vol 

limitar les responsabilitats de tots els socis. En aquest tipus de societats, tots els 

socis queden compromesos a participar, en la proporció que escullen, dels 

mateixos drets i obligacions, responent de manera subsidiària, personal i 

solidària dels deutes socials. 

Això vol dir que tots els socis hauran de pagar els deutes i respondre amb els 

seus béns i patrimoni les pèrdues de l’empresa -responsabilitat personal i 

il·limitada-. En el cas que cap dels socis no pugui respondre amb els seus béns, 

la resta de manera solidària es farà càrrec. 

No obstant això, els deutes es pagaran primer amb el patrimoni de la identitat i 

solament quan no es tingui suficient patrimoni s’accedirà als béns dels socis per 

pagar els deutes. 

Societat mercantil comanditaria (simple o per accions): està formada per 

aquelles societats on algun dels socis responen amb tots els seus béns del 

resultat de la gestió social, mentre que altres únicament responen amb el capital 

aportat en la societat. 

Societat anònima: és potser, després de la S.L., la forma de societat mercantil 

més comuna. En aquest tipus de societat, el capital és dividit en accions i format 

per les aportacions dels socis, els quals no responen al seu patrimoni als deutes 

socials. 
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En aquesta societat tots els accionistes tenen els mateixos drets, de manera 

proporcional a les accions que tenen a la seva possessió i formen part de la 

direcció mitjançant la intervenció en els òrgans de la societat (les parts). 

Societats mercantils unipersonals: Aquestes estan creades per un únic soci o per 

més d’un però on totes les accions pertanyen a un mateix soci 

SOCIETATS LIMITADES O S.L. (Voluntarios de Tiempo S.L.) 

Són les societats mercantils més habituals a Espanya. Sobretot per aquells petits 

empresaris i autònoms que mitjançant la seva constitució limiten la seva 

responsabilitat al capital aportat i no a la totalitat del seu patrimoni.  

És el recurs utilitzat per autònoms i emprenedors a Espanya quan el seu volum 

de negoci comença a adoptar un caràcter més important. 

3.2.1.1. Com constituir una Societat Limitada. 

Constituir una Societat Limitada és fàcil sempre que sigui una creació express. 

Fer una societat express permet crear una empresa en 24 hores**, en 4 passos 

i per, com a mínim, 100 €*.  

Passos: 

1-Nom.  

Escull un nom i presenta-ho al Registre Mercantil Central presencialment, 

telefònicament o per ordinador a www.registradores.org .  

Té un cost total de 40 € 

2-Acudeix al PAE més proper (Punt d’Atenció a l’Emprenedor).  

Amb la documentació pertinent: certificat negatiu de la denominació social que 

obtens en el RMC - o un compte corrent per carregar-te els 40 € del tràmit, en 

cas que es realitzi allà- i les dades dels socis. Allà ompliran el DUE (Document 

Únic Electrònic) i et concertaran cita amb la notaria. Cost: 0 €. 

3- Anar al banc 

Desemborsa 3000 € de capital inicial. També es pot fer presentant la factura de 

3000 € en productes per l’empresa. Cost: 0 €. 

4- Cita en la notaria 

Has de portar la factura esmentada en el punt 3 i el certificat del Registre 

Mercantil Central, DNI dels socis, etc. El notari llegirà les escriptures, les enviarà 

al Registre Mercantil Provincial i la teva empresa serà constituïda.  

*Sempre s’han de dipositar 3000 € per crear una S.L. 

**Segons el temps dedicat en total. 

El més normal és contractar una gestoria perquè manegi tots els documents i 

faciliti la constitució de l’empresa. El cost aproximat és de 290 €. 

http://www.registradores.org/
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En el nostre cas hem contractat una gestoria perquè ens porti tots els documents 

que s’anomena Contabilidad a medida.  

3.3. CONCEPTE STARTUP 
Definició: Una Startup és una organització humana amb gran capacitat de canvi, 

que desenvolupa productes i serveis, de gran innovació, altament desitjats o 

requerits pel mercat, on el disseny i comercialització estan orientats 

completament al client. Aquesta estructura opera amb costos mínims, però obté 

beneficis que creixen exponencialment, manté una comunicació continua i oberta 

amb els clients, i s’orienta a la massificació de vendes.  

Característiques: 

-L’ús de noves tecnologies juga un paper molt important en el procés de 

producció. Les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) tenen 3 objectius: 

agilitzar processos, abaratir el cost de producció i adaptar-se a les noves 

tendències del mercat.  

-Tenen una quota de mercat reduïda, ja que busquen llençar un producte concret 

i innovador en el seu àmbit. 

-Creixement accelerat. 

3.4. ACCELERADORES DE STARTUPS SOCIALS* 
Una acceleradora és una institució que s’encarrega de fer madurar un projecte 

emprenedor de manera intensiva per aconseguir en uns pocs mesos el que en 

condicions normals es trigaria a fer en un any o més.  

El que l’acceleradora aporta als projectes és un mètode de desenvolupament del 

projecte des de la idea inicial fins al model de negoci en funcionament.  

L’emprenedor aconsegueix de l’acceleradora el refinament i perfeccionament del 

seu model de negoci i tot el que els seus mentors puguin aportar en aquest sentit. 

També aconsegueix el contacte amb altres emprenedors; conèixer els seus 

problemes i com els solucionen també és part de l’entrenament. 

3.5. INCUBADORA SOCIAL* 
Una incubadora és la majoria de vegades una organització empresarial que es 

dedica a donar suport a empreses des del seu inici. El seu objectiu és la 

maduració de l’empresa des del seu inici. 

El suport es pot donar de diferents formes. Fer de mentors, proveir recursos de 

networking, gestar un pla de projecte, proporcionar un espai físic de treball 

cooperatiu (co-working), accés a finançament, equip... 

Les parts de la incubació són: 

1-Preincubació: En aquest moment, s’afina el pla de negoci del projecte 

emprenedor. Amb això, es busca definir clarament quin és el model de negoci, 

cap a qui va dirigit i el pla estratègic d’acció.  
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2-Incubació: el projecte es realitza i es dóna seguiment a l’impacte real d’aquest 

durant un any. 

3-Postincubació: es dóna seguiment al projecte i s’enforteixen àrees 

d’oportunitat, a més d’analitzar expectatives de creixement a mitjà i llarg termini. 

Social*: quan parlo de social en aquest apartat faig referència a les variants d’entitats que 

s’encarreguen específicament de projectes amb impacte social. 

Incúbame és la nostra incubadora social –mirar pàgina 35 i 37. 

3.5.1. Què és i com funciona Incúbame? 
Incúbame és primer de tot una empresa que treballa amb projectes i empreses 

de nova creació que es coneixen com a startups. És una incubadora. El terme 

incubadora ha estat bastant “bellugat” i a mi m'agrada tornar als orígens i definir-

los. Així com una incubadora protegeix a un nounat durant un temps nosaltres 

tenim la mateixa idea: la de protegir a una empresa de nova creació durant un 

temps. Neix amb la intenció de connectar als projectes amb les acceleradores. 

Una de les coses que vam veure durant molts anys és que la startup arribava a 

l'acceleradora directament buscant inversió, però sense tenir una possibilitat real 

de tenir un acompanyament. I d'altra banda ens trobem que les acceleradores 

estaven desbordades de projectes en els últims temps i no podien fer una tria 

adequada. I tampoc tenien una seguretat en el que era fer mentoring. Nosaltres 

com veníem de l'escola de negoci (INESDI), tenint professors i professionals que 

saben el que és el mentoring, ens permetia treballar d'aquesta manera. En 

conclusió, consisteix a fer madurar projectes perquè pugui arribar al capital. 

(extret de l’entrevista feta a Mando Liussi) 

3.5.2. Paràmetres per escollir un projecte a incubar 
Els paràmetres són diversos. En total vint. De forma resumida, d'una banda, està 

el fet de tenir molt clar la necessitat real del mercat. D'altra banda, que hi hagi 

una voluntat real de l'equip de la startup de seguir sent equip i de conformar un 

grup humà conscient del què suposa crear una empresa. Perquè puguin treballar 

amb nosaltres també una sèrie de mínims de valor nominal de l'empresa, no 

podem treballar amb una empresa que en el primer any no pugui tenir valor 

nominal de 100.000 €. Això és un detall. Després ha de tenir relació amb el social-

tech o amb l'empoderament de determinats tipus de col·lectius. I això és en forma 

resumida els 20 punts. 

(extret d’entrevista a Mando Liussi) 

3.6. Model de negoci 
El model de negoci de qualsevol empresa és els mètodes d’obtenció de capital 

a través de l’activitat realitzada. 

En el cas de Voltimers, el nostre model de negoci radicarà en l’obtenció d’un 

percentatge de la donació que reben les ONG dels nostres voltimers. De moment 

el procés es farà manualment (anar a workflow a pàgines 12-13). 
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2a fase 

Hem pensat que a segona fase podríem utilitzar un model de subscripció per 

empreses on tinguin la capacitat de posar anuncis amb impacte social i 

posicionar les seves activitats a l’aplicació. 
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4. ONG 
Definició 

ONG sigles d’Organització No Governamental. Es tracta d’entitats d’iniciativa 

social i fins humanitaris, que són independents de l’administració pública i que 

no tenen ànim de lucre. 

Es financen a través de la col·laboració dels ciutadans, d’aportacions estatals i 

la generació pròpia d’ingressos. El camp d’actuació d’una ONG pot ser local, 

nacional o internacional. Alguns dels seus àmbits són: educació, assistència 

sanitària, desenvolupament econòmic, protecció al medi ambient... 

4.1. ONG a Voltimers 
Les ONG per a nosaltres constitueixen, amb els Voltimers i els usuaris, la part 

més important que tenim.  

A les ONG va destinat els diners que es recapten de les activitats fetes pels 

nostres Voltimers. Reben el 100% de la donació i al final de cada trimestre ens 

envien d’un 20% a un 10% de totes les donacions obtingudes gràcies a 

Voltimers. 

4.2. Que obtenen les ONG? 
Les ONG obtenen una nova via de finançament que no suposa cap risc capital i 

que permet a aquestes ser visible a la plataforma i donar-se a conèixer. Per tant, 

no és tan sols una via per obtenir diners sinó també per aconseguir captar nous 

socis d’una manera alternativa.  

El nostre model de negoci en un principi és basa en això.  

4.3. Com contactem amb les ONG? 
Eusebi Graners, soci fundador de Voltimers, s’encarrega de contactar amb les 

ONG aquí a Catalunya. Acostuma a fer-ho a través d’organitzacions que 

engloben a moltes ONG. A Catalunya, Madrid i el País Basc les ONG estan 

organitzades d’aquesta manera i és més fàcil arribar-hi a aquestes. En canvi a 

altres comunitats,  no ho estan i s’ha d’anar contactant d’una en una.  

No pensem que el primer sistema és un miracle. Quan ja s’ha contactat amb 

l’organització i hi està d’acord, s’ha d’anar ONG per ONG però no serà “a porta 

freda”.  

Després, Bertille Paccaud s’encarrega de buscar ONG a Madrid però o fa d’una 

en una. El sistema realitzat per Berti és el que ens ha aconseguit més convenis 

amb les ONG. Els 12 convenis de les ONG que participen els ha aconseguit ella 

parlant amb les organitzacions i reunint-se amb elles. 

L’última forma de contactar amb les ONG és a través de les xarxes socials, en 

concret Instagram. Des d’aquesta plataforma hem aconseguit contactar amb 4 o 

5 organitzacions. 
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4.4. Com funcionem amb les ONG? 
A través de convenis. Després de contactar amb les ONG i presentar el projecte 

aquestes han de reunir a la junta directiva per aprovar o rebutjar la proposició del 

conveni. En aquest conveni s’exposa quines obligacions tenen les dues parts –

entitat social i empresa- com per exemple la disposició de dades de l’entitat social 

com el seu logotip, URL de la pàgina web,... o protecció de dades personals.  

4.5. Amb quines ONG participem 
Ara mateix (02/11/2017)  tenim conveni amb 12 ONG. A sota teniu quines són i 

una petita descripció d’algunes. 

AIPC Pandora -Associació per la Integració i Progrés de les Cultures- són experts 

en el desenvolupament de programes educatius internacionals amb fins 

educatius, interculturals, solidaris, lingüístics i d’inserció professional. Són la 

primera i única organització a Espanya que treballa facilitant l’accés a aquestes 

experiències als joves amb poques oportunitats però amb alta motivació i 

competències.  

AIS –Ajuda a la Infantesa Sense recursos-és una associació sense ànim de lucre 

constituïda en 2001 amb el propòsit d’ajudar, recolzar i millorar la qualitat de vida 

de les persones amb discapacitat i la de les famílies però amb el suport de 

voluntaris. 

Afrikable és una organització que treballa per l’empoderament social i econòmic 

de la dona. Aquest és entès com a motor no tan sols per la igualtat de gènere 

sinó també pel desenvolupament econòmic general dels països en vies de 

desenvolupament. Promouen valors com l’autonomia, el lideratge, la presa de 

decisions de les dones a través de participació en grups de Comerç Just, 

ampliant i millorant les seves oportunitats econòmiques i assegurant així el 

desenvolupament de les seves capacitats. 

Fundació Guné és una organització compromesa amb la defensa dels drets 

civils, socials i econòmics de la regió de Kolda, Senegal. Per a la fundació, la 

pobresa comporta la dificultat d’accedir als drets humans bàsics. Per això creuen 

que el desenvolupament no consisteix no tan sols a garantir l’accés a recursos 

econòmics i materials, sinó també en la necessitat de construir un ciutadà més 

coneixedor dels seus drets , i per tant, més compromès i actiu en la reivindicació 

dels seus drets bàsics.  

La Fundació Cromosuma busca maximitzar la confiança i l’autonomia dels nens 

i nenes amb Síndrome Down i les seves famílies perquè puguin arribar al seu 

màxim potencial a través del joc i la diversió. Busquen millorar la qualitat de vida, 

promovent, desenvolupant i potenciant activitats d’oci, programes i/o serveis 

encaminats a aconseguir la plena inclusió en la societat i la família.  

La Fundació Fabretto té com a missió aconseguir que els nens, famílies i 

comunitats de les àrees més desfavorides de Nicaragua millorin les seves 

oportunitats de futur mitjançant programes d’educació i nutrició. Fabretto 

implementa programes educatius a través de 9 centres comunitaris. 
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Fundación Soñar Despierto es preocupa des de fa més de 10 anys per millorar 

la societat del demà recolzant a nens i joves. A la seva labor s’impliquen diferents 

sectors de la societat basant-se en 3 eixos principals: integració socials de nens 

i joves procedents d’entorns i famílies marginals, sensibilització de la joventut per 

fomentar i promocionar el voluntariat i programes d’ajut a la infantesa, que 

impliquen a empreses i institucions de forma activa i participativa. 

Sonrisas de Bombai és una ONG que centra la seva acció en la lluita pacífica 

contra la pobresa i pels Drets Humans en els barris de barraques de Bombai. 

L’educació, la salut i el desenvolupament socioeconòmic són el marc principal 

pels seus projectes. També impulsen campanyes i accions de sensibilització i 

educació pel desenvolupament i donar a conèixer i denunciar les vulneracions 

de drets i exclusió que milions de persones sofreixen a aquesta ciutat.  

 

(extret de Voltimers App versió 0.1.18) 

Zerca y lejos és una ONG que treballa al costat de les comunitats Pigmeu Baka 

per aconseguir la seva emancipació, reconeixement dels seus drets i preservació 

de la seva cultura. L’objectiu principal és empoderar-los –donar poder- i cooperar 

amb ells perquè aconsegueixin les eines necessàries i suficients per poder 

construir un millor futur. 

4.6. Futur dels projectes socials 
Com veus el futur dels projectes socials i de l’economia social? Quin impacte 

tindran a mitjà-llarg termini? 

Parlar de futur és sempre complex perquè del que podem estar segurs del futur 

és poc. Vam pujar a Incúbame un post sobre 150 tecnologies que van predir que 

anaven a ser un fracàs i van anar èxit i viceversa. Parlar sobre tendències és una 

cosa que m'ocupa molt temps però que sempre ens equivoquem. La més propera 

que se m'ocorre és el boom dels smartwatchs  que va quedar en res. Que 

succeeix? Jo crec que el que té a veure amb la part social, tindrà un creixement 

major. Per què? Per diverses qüestions. Una perquè necessitem focalitzar els 

nostres esforços en alguna cosa que ens faci sentir molts més plens No dic que 

això vagi en contra d'una sort de consumisme, però sí que el consum pur ho 

trobem de vegades que és buit. Llavors hi ha un gran interès en col·laborar. Ho 

veiem no solament en les grans qüestions tipus política, educació, medi ambient, 

sinó que anem al tema d'animals, senyalística,... anem a diversos llocs. Jo crec 

que és el lloc per on anem possibilita que es creïn nous tipus d'actors. Més que 

res perquè la tecnologia fa que ens preguntem noves qüestions que encara no 

tenim resoltes. Molts governs es troben sobrepassats en la seva activitat social. 

Així que jo crec que l'activitat social per part de la gent vindrà a ser cada vegada 

més forta i d'aquí ve una creença que l'èxit serà molt fort per part de tot aquest 

social-tech que dèiem al principi.  
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5. LEGALITAT DE L’ACTIVITAT FETA A 

VOLUNTARIS DE TEMPS S.L. 
Mètode de pagament 

Un dels aspectes més importants del projecte Voltimers és el mètode de 

pagament.  

La idea original de pagament era des de la plataforma APP mitjançant targeta de 

crèdit, PayPal o un altre servei de pagament. A partir d’aquí sorgeixen aspectes 

no esperats sobre el projecte. Al haver un intercanvi de capital, aquest ha de tenir 

impostos i ser declarat a hisenda si supera els 1500 €:  

(Traduït) 

“Quan existeixin diversos pagadors, sempre que la suma del segon i 

posteriors per ordre de quantia no superi en el seu conjunt la quantitat de 

1500 €.” 

5.1. Workflow 
Definició 

El flux de treball (workflow) és l’estudi dels aspectes operacionals d’una activitat 

de treball. Això és, com es realitzen i estructuren les tasques, quin és el seu ordre 

correlatiu, com es sincronitzen, com flueix la informació i com es fa el seu 

seguiment. 

Una de les principals aplicacions del flux de treball consisteix a automatitzar la 

seqüencia de tasques, accions o activitats per executar el procés.  

Workflow per al pagament  

Per poder automatitzar el procés de pagament havíem de definir un flux que ens 

permetés protegir als voltimers de qualsevol càrrega fiscal.  Vam dissenyar 

diferents propostes per poder realitzar el pagament: 

-Monedes Virtuals 

No ens confonguem amb el model “freemium” que tractarem en el model de 

negoci.  

El model consisteix en la introducció d’una quantitat de diners dins l’aplicació que 

s’intercanvien per monedes virtuals que tens a un apartat de la plataforma -

nomenem-li moneder-. Al moneder es mantenen les monedes que has adquirit i 

al moment de fer una activitat aquestes s’envien en forma de diners a l’ONG. 

Els inconvenients d’aquest flux de treball és que nosaltres tenim la responsabilitat 

de guardar els diners dels usuaris a un banc, el que comporta el pagament 

d’impostos malgrat la utilització d’aquest capital per a donacions. Un altre, és que 

els usuaris han de deixar els diners 

-Targeta 
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Una alternativa era utilitzar directament la targeta de crèdit, PayPal i altres 

mètodes de pagament. Aquesta seria l’opció més segura si no fos perquè no 

trobem la forma de què els diners no passin per nosaltres i per tant havent de 

fer-nos responsables de grans quantitats de diners –esperem-.  

-Workflow a l’antiga 

Temporalment ens haurem de quedar amb aquesta. Realment és la millor opció 

per al moment al que estem.  

Aquest consisteix en què el Voltimer que realitzi l’activitat rebi els diners en 

efectiu i els enviï a l’ONG que ha escollit amb remitent Voltimers. Per tant ha de 

fer el procés per enviar la donació i enviar la informació.  

Aquest “workflow” ens permet fer que sigui el voltimer qui faci la donació a l’ONG 

que ell a escollit i aleshores desgravar-se el 75% d’aquesta a la declaració de la 

renda els primers 150 €. Després les donacions desgraven un 35% del capital 

aportat.  

També ens alliberen de tota responsabilitat sobre el capital aportat, ja que no 

tenim intervenció sobre aquest. 

(Traduït) 

“Fins a 150 euros de donacions realitzades en conjunt pel contribuent procedeix 

a aplicar un percentatge de deducció incrementat del 75%.  

5.2. Actualització per a FASE 2 
El procés d’automatització sense cap càrrega fiscal cap al Voltimer o cap a 

l’empresa implicaria mantenir el concepte d’utilitzar efectiu però amb un canvi. 

Des de l’aplicació podríem tenir directament el servei pel qual es faci 

automàticament la gestió del capital que s’aporta a l’ONG i que quedi enregistrat 

per poder desgravar el 75-35% a la declaració de la renda.  

Fins ara no hem trobat un model segur per l’usuari que permeti realitzar un 

workflow d’aquesta manera. 

5.3. MODERACIÓ APP 
ONG 

Un dels punts més crítics que hem de treballar a Voluntaris de Temps S.L. és la 

verificació de les ONG, és a dir, si aquestes destinen els diners cap on diuen que 

ho estan destinant.  

La forma més senzilla és l’obtenció de la informació de les organitzacions -per 

transparència hauria de ser fàcil accedir-hi-.  

MODERACIÓ DE LA PLATAFORMA 

Les plataformes connectades a internet i amb lliure capacitat de cada usuari per 

enviar informació crea -en gran volum- conflictes que s’han de resoldre.  
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Per tant, es necessiten moderadors que s’encarreguin d’informar del tipus 

d’ofertes que es pugen i si aquestes acompleixen amb les normes de la 

plataforma. 

Segons això, podem dividir els moderadors en dos grups: 

-Moderadors externs: s’encarreguen de denunciar accions d’usuaris o voltimers 

que no són justes i no s’adapten a les normes de convivència de la plataforma. 

Són els mateixos usuaris qui s’encarregaran d’aquesta tasca. En pròximes fases 

podríem permetre que alguns d’aquests siguin “moderadors oficials”. 

-Moderadors interns: es troben dins de la companyia com a treballadors. Ells 

s’encarreguen de moderar el xat, les ONG que volen firmar el conveni i les 

denúncies que reben dels moderadors externs.  

Condicions Generals d’Ús (extracte) 

Un dels documents més importants a qualsevol servei a internet que permeti el 

contacte entre persones és el de condicions generals d’ús on s’inclou les 

condicions de privacitat, la propietat intel·lectual i sobretot els disclaimers. 

Disclaimer és un terme anglès empleat per denominar clàusules en un contracte 

on l’empresa no es fa responsable sobre algun tipus d’acció realitzada per 

l’usuari.  

 

Podeu llegir el text complet a l’annex –tant les condicions generals com la política 

de privacitat- 
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6. PROGRAMACIÓ 

6.1. Què és la programació? 
Programar és elaborar un programa per ser empleat en computadores. 

Un programa és un conjunt unitari d’instruccions que permet a la computadora 

realitzar funcions diverses, com el tractament de text, el disseny de gràfics, la 

resolució de problemes matemàtics, el maneig de bases de dades, etc. 

Llenguatge 

Els ordinadors funcionen a mitjançant impulsos elèctrics. Aquests impulsos són 

representats mitjançant el codi binari (0 i 1), on l’1 significa que existeix corrent 

elèctric i el 0 que no hi ha corrent. 

Un llenguatge de programació té, com qualsevol llenguatge, una determinada 

estructura, contingut i ús. És una estructura que amb certa base sintàctica i 

semàntica, imparteix distintes instruccions a un programa de computadora.  

El llenguatge de programació té la capacitat d’especificar, de forma precisa, 

quines són les dades amb les quals deu treballar un equip informàtic, de quin 

mode han de ser conservades o transferides aquestes dades i quines 

instruccions ha de posar en marxa la computadora segons les circumstàncies.  

Existeixen diversos llenguatges de programació, el que ha portat al 

desenvolupament d’intèrprets -programes que adapten les instruccions 

trobades en un altre llenguatge- i compiladors -aquells programes que 

tradueixen d’un llenguatge a un altre-.  

Hi ha diferents tipus de llenguatges segons el seu nivell d’abstracció: 

-Llenguatge de màquina: cadenes binàries llegibles de manera directa per la 

computadora. 

Voltimers seria 01010110 01101111 01101100 01110100 01101001 01101101 

01100101 01110010 01110011. 

-Llenguatge de baix nivell: proper al funcionament d’una computadora 

-Llenguatge de nivell mitjà: comparteix característiques amb el llenguatge de baix 

nivell però els més avançats.  

-Llenguatge de nivell alt: format per elements del llenguatge humà. 

6.1.1. HTML 
HTML és el llenguatge de marcat que s’utilitza  pel desenvolupament de 

pàgines web. Les sigles HTML responen a “Hypertext Markup Language” que es 

pot traduir a Llenguatge de Format de Documents per HiperText. 

És un llenguatge de codi obert que s’encarrega de desenvolupar una descripció 

sobre continguts que apareixen com text i sobre la seva estructura, 

complementant-lo amb diversos objectes -fotografies, animacions, etc.-. 
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El text es crea a partir d’etiquetes (tags), que permeten interconnectar conceptes 

i formats. Aquestes apareixen com parèntesis angulars < y >. 

HTML admet altres llenguatges que serveixen com scripts, els quals brinden 

instruccions específiques als navegadors que s’encarreguen de processar el 

llenguatge. Els més coneguts són JavaScript i PHP. 

Hi ha 2 tipus de marcat: 

-Marcat estructural: estipula la finalitat del text, però no defineix com es veurà 

aquest.  

-Marcat de presentació: s’encarrega de senyalar com es veurà el text -amb ajuda 

de CSS per l’estil-. 

6.1.2. CSS 
Les fulles d’estil en cascada (Cascading Style Sheets) és un llenguatge utilitzat 

per descobrir la presentació de documents HTML o XML -llenguatge que 

soluciona algunes limitacions de HTML-. CSS descriu com ha de ser renderitzat 

l’element estructura a la pantalla o a paper. 

Bàsicament, CSS s’encarrega de definir l’estil de presentació dels documents 

com font, color, marges, altura i amplada... Malgrat és possible utilitzar 

directament HTML per donar estil a una pàgina, CSS és una opció molt més 

elegant, precisa i sofisticada a més de ser suportat per tots els navegadors avui 

dia. 

6.1.2. JavaScript (JS) 
JavaScript és un llenguatge de programació que va sorgir amb l’objectiu inicial 

de programar certs comportaments sobre pàgines web, responent a la interacció 

de l’usuari i la realització d’automatismes senzills.  

Amb JavaScript bàsic podem crear efectes especials a la pàgina i definir 

interactivitats amb l’usuari. El navegador del client -l’usuari- és l’encarregat 

d’interpretar les instruccions JavaScript i executar-les per realitzar aquests 

efectes i interactivitats.  

Ara, gràcies a les API JavaScript d’HTML5, podem accedir a tot tipus de recursos 

addicionals, com la càmera, espai per emmagatzemar dades, creació de gràfics 

basats en vectors i mapes de bits, fluxos de dades amb servidors...  

Per començar a aprendre JavaScript és necessari tenir coneixements bàsics de 

HTML i CSS. 

JavaScript permet crear programes orientats a objectes, amb funcions, 

estructures de dades complexes, etc.  

6.1.2. API 
API prové del terme anglès “Application Programming Interfaces” que traduït 

equival a “Interfases de programació d’aplicacions”.  
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Les API són un conjunt de comandament, funcions i protocols informàtics que 

permeten als desenvolupadors crear programes específics per a certs sistemes 

operatius. Les API simplifiquen en gran mesura el treball d’un creador de 

programes, ja que no ha d’escriure el codi des de zero. L’informàtic per tant pot 

utilitzar funcions creades anteriorment per interactuar amb el sistema operatiu o 

un altre programa com per exemple tweetejar des d’un blog i no directament des 

de Twitter. 

6.2. Tipus d’aplicacions (APPs) 
Hi ha 3 tipus d’aplicacions mòbils. Cada tipus té unes característiques que la fan 

més o menys atractiva segons el que una empresa estigui buscant.  

6.2.1. Aplicació Web 
Avantatges Inconvenients 

-El mateix codi base reutilitzable a 
múltiples plataformes. 
-Procés de desenvolupament més 
senzill i econòmic. 
-No necessiten cap aprovació externa 
per publicar-se -a diferència de les 
natives per estar visibles a l’App 
Store-. 
-L’usuari sempre disposa de l’última 
versió. 
-Poden reutilitzar-se llocs “responsive” 
ja dissenyats. 
 

-Requereix connexió a internet. 
-Accés molt limitat a elements i 
característiques del hardware del 
dispositiu. 
-L’experiència d’usuari -navegació, 
interacció...- i el temps de resposta és 
menor que en una app nativa. 
-Requereix major esforç en promoció i 
visibilitat. 

 

Una aplicació web o Web App és una aplicació executada des del mateix 

navegador web del dispositiu a través d’un URL. Un navegador podria ser Google 

Chrome o Mozilla Firefox per exemple. Són programades amb HTML, CSS i 

JavaScript. 

Aquest tipus d’aplicació no necessita ser instal·lada al dispositiu -es pot 

“instal·lar” amb un enllaç directe-.  

Són una bona opció si es vol adaptar la web al dispositiu mòbil. 

6.2.2. Aplicació Nativa 
Avantatges Inconvenients 

-Accés complet al dispositiu. 
-Millor experiència de l’usuari. 
-Visibilitat en APP Store. 
-Enviament de notificacions o “avisos” 
als usuaris. 
-Actualització constant. 

-Diferents habilitats/idiomes/eines per 
cada plataforma de destí. 
-Més cares 
-El codi del client no és reutilitzable 
entre les diferents plataformes. 
 

 

Són aquelles que es desenvolupen de forma específica per un determinat 

sistema operatiu. Cada plataforma té un sistema determinat. Per tant, si vols que 
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estigui en totes hauràs de crear vàries apps amb el llenguatge del SO 

seleccionat. 

iOS: Objective-C 

Android: Java 

Windows Phone: .Net 

El major avantatge d’aquest tipus d’aplicació és l’accessibilitat al hardware del 

dispositiu donant una millor experiència d’usuari. 

Tanmateix, el pressupost per desenvolupar aquestes ha de ser més elevat. 

6.2.3. Aplicació Híbrida:  
Avantatges Inconvenients 

-Es possible distribuir-la en les 
botigues de iOS i Android. 
-Instal·lació nativa però construïda 
amb JavaScript, HTML i CSS. 
-El mateix codi base serveix per 
múltiples plataformes. 
-Accés a part del hardware del 
dispositiu. 

-Experiència d’usuari més pròpia de 
l’aplicació web que de l’app nativa. 
-Disseny visual no sempre relacionat 
amb el sistema operatiu on és 
mostrat. 
 

      

És una combinació de les 2 anteriors. Recull el millor de totes dues. 

El llenguatge de programació és el de les apps Web -HTML, CSS I JS-. Però 

tenen la capacitat d’accedir als diferents components de hardware del dispositiu. 

El principal avantatge és poder agrupar el codi i distribuir-la a les diferents App 

Store.  

 

 

6.3. PRÀCTICA 

6.3.1. Exterior de l’aplicació 

6.3.1.1. Disseny aplicació Voltimers 
El disseny de les aplicacions de Voltimers ha sigut un treball del qual m’he 
encarregat personalment.  

Les influències que he agafat per dissenyar les apps han sigut de Wallapop i de 
Instagram.  

El meu treball com a programador és nul, i menys d’apps webs. No obstant puc 
centrar-me en el  desenvolupament enfocat al disseny, presentació i estil de les 
apps, com també en el disseny de properes funcions.  

El procés de realització del disseny ha passat per diverses fases -més una 
maqueta- per escollir finalment quin és el disseny actual.  
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1 FASE 

La primera fase la vaig realitzar al principi del projecte. En aquell moment ens 
volíem enfocar en crear una aplicació web i semblant a Wallapop.  

L’avantatge més gran que té l’aplicació de Wallapop pel que fa a disseny és el 
menú que et permet afegir opcions i funcions a mesura que el projecte va 
creixent.  

L’inconvenient de Wallapop és la possibilitat de perdre’t i d’afegir funcions que 
no són útils reduint la qualitat de l’experiència d’usuari. 

  

FASE 2 

Per sort, al final hem decidit fer una aplicació, i aquesta serà una app híbrida, 
concepte el qual està explicat a la part teòrica.  

El disseny d’aquesta serà enfocada a una aplicació d’economia social semblant 
a Wallapop anomenada WongoWin.  

 

FASE 3 

Els programadors que s’estan encarregant de l’app ens mostren una maqueta 
de com seria aproximadament l’aplicació.  

Aquesta aplicació és diferent del que havíem imaginat. Ells havien inclòs un 
contenidor (contenidor) inferior. El disseny i funcionalitat doncs canviava molt. 

A la pantalla d’inici apareixien les categories per on es podia arribar a les 
activitats/ofertes.  

I després et trobes amb la secció de xat, favorits i el perfil de l’usuari.  

 

FASE 4 

A partir de la maqueta vaig crear una especificant com havia de veure’s el 

contingut per a l’app final. Em vaig centrar a fer un model basat en Instagram, on 

pogués incloure tot sense contenidor esquerre.  

En aquest disseny vaig eliminar la secció de favorits i la vaig incloure al perfil. 

Per tant al perfil hi havia la pestanya on podies accedir a les teves ofertes 

preferides.  

Deixàvem al contenidor inferior doncs 3 enllaços per accedir a xat, perfil i inici. A 

l’inici deixaríem les ofertes que es posicionarien segons proximitat i acceptació 

de la gent -comentaris i d’una a 5 estrelles-. A la part superior incorporàvem el 

buscador d’ofertes amb filtres i text. Per arribar a les categories, les ONG i més 

informació sobre el projecte s’havia de lliscar d’esquerra a dreta. 

FASE “FINAL” 
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Moltes de les funcions de la fase anterior van ser descartades a causa de la 

dificultat que suposava per programar. 

-No és podia fer cap ponderació entre la proximitat i el nombre d’estrelles d’una 

activitat.  

-Si volíem treure el contenidor, havíem d’incloure una altra pantalla... 

-El cercador no els hi anava bé que estigués a dalt de la pantalla d’inici per tant 

havia de ser al contenidor inferior. 

Per tant les ofertes estan disposades en diferents seccions i per passar d’una a 

l’altre s’ha de lliscar d’esquerra a dreta. 

6.3.2. Interior de l’aplicació 

Voltimers app és una aplicació híbrida. El motiu principal pel qual vam decidir la 

construcció d’una app híbrida en lloc d’una nativa o d’una web va ser 

principalment el pressupost que teníem per realitzar-la. Fent-ho d’aquesta 

manera aconseguíem arribar tant a Android com a iOS pel preu d’una app nativa 

que únicament arribés a un sistema operatiu. 

Com és híbrida, aquesta està construïda amb HTML, CSS i JavaScript. 

Tanmateix, els llenguatges no treballen sols, van sostinguts de diferents serveis 

que faciliten i possibiliten funcions molt útils per l’aplicació.  

6.3.2.1. FIREBASE 

Firebase és una plataforma de desenvolupament d’aplicacions des del cloud. 

Serveix tant per Android com per iOS. Es pot desenvolupar directament des 

d’allà, i ajuda a la construcció per tal d’evitar bugs i obtenir un acceptable nivell 

de qualitat. També permet gestionar els usuaris de les aplicacions i obtenir diners 

a través d’AdMob –que no utilitzem-. I el més important, serveix per crear una 

base de dades automàticament el que facilita el treball del programador. 

L’aplicació és gratuïta sempre que no superi una quantitat d’usuaris i de GB -100 

connexions simultànies i 1GB d’emmagatzematge-. Si es supera, passarà a 

costar 25 € i permetrà una quantitat major -usuaris il·limitats simultàniament i 2,5 

GB d’emmagatzematge-. L’última tarifa consisteix en pagar segons el consum -

usuaris il·limitats i 1 € per GB-. 

6.3.2.2. Algolia 

Un dels requisits més importants que vaig proposar per a Voltimers app va ser la 

necessitat que aquesta tingués un buscador de text. Em van dir que era feina 

feta però el que s’obtenia amb Firebase era molt poc eficient. Per això van buscar 

una alternativa i van trobar Algolia.  

Algolia és una companyia francesa que produeix una API imprescindible per 

moltes empreses. Aquesta API és un buscador capaç de donar resultats des de 

la primera tecla que es prem. I nosaltres l’utilitzem. Utilitza un mètode sota 

demanda semblant a Firebase. La diferència és que va des de 0 € al mes fins a 
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contactar amb la companyia perquè detalli un preu, passant per 25 € al mes i 

2500 € a l’any. 

6.3.2.3. Ionic 
Ionic és un framework de desenvolupament d’aplicacions mòbils d’HTML5. Està 

orientat cap a aplicacions híbrides.  

És de codi obert i s’encarrega de com es veu, sent i les interaccions de la 

interfase d’usuari.  

6.3.2.4. TestFlight i iTunes Connect 
TestFlight és la plataforma oficial d’Apple per descarregar versions beta de les 

aplicacions en desenvolupament. 

ITunes Connect l’utilitzo per introduir usuaris en fase beta. Apple no permet fer 

una beta oberta, és a dir, no permet que qualsevol persona es descarregui una 

aplicació que no sigui versió de producció.  

La companyia de la poma posa moltes restriccions per assegurar-se que no hi 

ha aplicacions perilloses dins el seu servei. 

6.3.2.5. Google Play Console 
Google Play Console és l’aplicació de Google per administrar les aplicacions a 

Android. Des d’aquesta es poden realitzar diverses funcions. Una d’aquestes és 

administrar les versions de les aplicacions. Pots decidir si aquestes són versions 

alfa, beta o de producció i si són tancades o obertes a tots els usuaris.   
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6.3.2.6. Què hi ha dins l’aplicació? 
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A: Pantalla Principal 

Just a l’inici ens trobem amb diferents ofertes ordenades segons la proximitat, 

les més valorades (quantitat de valoracions) i les últimes ofertes. A la part 

superior trobem la localització actual del nostre dispositiu. A les ofertes apareix 

el títol d’aquesta, una foto, el preu, l’ONG, la categoria i la valoració.  

Si fem clic a una de les ofertes, ens apareixerà més informació sobre aquesta: 

descripció, localització i comentaris. 

Des d’aquesta podrem accedir a tots els altres apartats de l’aplicació com per 

exemple al perfil on podrem crear i editar una oferta o veure quines són les 

nostres preferides.  

(a l’annex es troba l’enllaç d’un vídeo per entendre com pujar una oferta a Voltimers) 

B: Buscador 

El buscador permet trobar ofertes de dues maneres: amb el buscador per text o 

amb filtrador per categories, ONG, preu i proximitat. També es poden combinar 

per fer una cerca més detallada. Porta la tecnologia d’Algolia.  

C: Contenidor esquerre 

Aquí es troba informació complementaria de Voltimers com totes les ONG i 

categories –es poden trobar ofertes de les ONG i categories si es clica en alguna 

aquestes-.  

També tenim més informació sobre Voltimers i per últim –i a partir de la versió 

0.2.0- les condicions generals d’ús i de privacitat.  

D: Xat 

El xat serveix perquè els usuaris i voltimers es comuniquin entre ells. Des 

d’aquest es pot valorar l’oferta un cop s’ha finalitzat l’activitat.  
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7. MÀRQUETING 

7.1. LOGOTIP DE VOLTIMERS 
Definició 

Un logotip, també conegut col·loquialment com a logotip, és aquell distintiu o 

emblema conformat a partir de lletres, abreviatures -entre les alternatives més 

comunes-, peculiar i particular d’una empresa, producte o marca determinada, 

que justament és aquell que ens permet reconèixer, identificar la marca o 

empresa en qüestió tan sols mirant-la. És a dir, identifiquem la marca o el 

producte instantàniament gràcies al logotip. 

Té un rellevant rol comercial atès que apunta al fet que el públic reconegui 

ràpidament una determinada companyia/producte/servei. A més, en el 

reconeixement visual també hi ha una atribució de prestigi. 

CONDICIONS DEL LOGOTIP 

Un logotip ha de tenir diferents requisits per aconseguir l’objectiu mencionat 

anteriorment. 

Ha de ser: 

Llegible: en tots els formats. 

Reproduïble: Sense importar les condicions del tipus de material 

Escalable: a la mesura desitjada.   

Distingible: Clar, és a dir que no hi hagi cap tipus de confusió entre els que 

l’observen.  

Memorable: Ha de ser impactant per no poder ser oblidat fàcilment. 

7.1.1. Colors i tipografia d’una marca 

7.1.1.1. COLORS 
El color d’una marca transmet un missatge cap als consumidors. No és tan sols 

el color sinó també la tipografia. El tipografia també és important. L’espai entre 

les lletres, la forma... també explicant la història del teu negoci.  

-El 93% dels judicis de compra són basats en percepcions visuals.  

-El  83% dels consumidors afirma que el color és el principal mòbil per comprar 

un producte. 

-El 80% creu que el color augmenta el reconeixement de la marca. 

Uns exemples ràpids de colors són aquests: 

-Blanc: inspira puresa, netedat, innocència i espai. Ajuda a potenciar els colors 

que li acompanyen.  

-Negre: inspira misteri i sobrietat, però a la vegada transmet elegància, 

sofisticació i luxe depenent dels colors acompanyants. 
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-Groc: transmet vitalitat, força, diversió, energia, positivisme... 

-Blau: suggereix harmonia, tranquil·litat, serenitat, calma, llibertat, salut, 

seguretat i confiança.  

-Verd: inspira tranquil·litat, calma, naturalitat, salut, creixement, vida i representa 

els diners. 

7.1.1.1. TIPOGRAFIA 
La tipografia també és essencial a la identitat corporativa. Aquesta reforça i fa 

identificable els continguts de l’empresa.  

La tipografia aporta consistència al missatge de la marca. 

Com a element de la comunicació visual en màrqueting: 

-Sentit Estètic: La tipografia com a element de disseny. Cada tipus evoca una 

personalitat. No és únicament el tipus de lletra; la mida, la distribució de les 

lletres, l’interlineat, etc. tenen un impacte psicològic, transmetent al lector quina 

és la personalitat amagada darrere el text. 

-Sentit Funcional: Pot ser clara i fàcil de llegir o complexa si es busca l’atenció 

del lector. 

La dificultat de llegir la lletra pot ser beneficiós, ja que força al lector a prestar 

major atenció i el missatge serà recordat amb major probabilitat. Aquest és 

efectiu en textos puntuals. Utilitzar-lo molt espantaria el lector. 

També s’ha d’anar amb compte segons el canal de comunicació –en línia o 

impresa-, la part del text on es disposa o si és un text formal o informal. 

7.1.2. Part Pràctica 
El logotip de Voltimers ha passat per diversos processos. El seu origen és 

explicat a “Com vam crear Voltimers” i aquí ens centrarem en els aspectes més 

funcionals i estètics basats en la teoria. 

 

7.1.2.1. Que representa el logotip de Voltimers? 
El logotip representa les 8 hores que s’hauria de treballar, més 1 hora que 

dediques a Voltimers.  
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També evoca als 9 grans objectius perquè hi hagi un món més just. Aquests són: 

erradicar la pobresa, igualtat de gènere, educació per a tothom, medi ambient 

sostenible, salut materna, combatre les malalties que causen més mortalitat, 

reduir la mortalitat infantil, crear una societat pel desenvolupament i treball 

decent.  

L’objectiu principal del color vermell és ressaltar les accions que faran els 

Voltimers. A més, el vermell és el color de la sang, és a dir, de les passions, per 

tant concorda molt bé amb Voltimers.  

7.1.2.2. Procés 
El primer model del logotip eren 9 quadrats -8 blancs i 1 de color vermell- els 

quals conformaven una espècie de quadrat més gran. Aquests estaven separats 

entre ells -horitzontalment i vertical) amb una proporció d’1,6180339 respecte a 

la mida de cada quadrat, és a dir, la proporció àuria -més o menys-. Aquesta 

proporció és trobada a molts elements naturals i a més, és la més còmoda per la 

vista. 

 

A la segona fase vam haver de decidir entre diversos logotips creats per Andreu 

Pimentell, el nostre dissenyador. El logotip original era perfecte pel minimalisme 

i la funcionalitat d’aquest. El problema radicava en què era molt difícil identificar-

ho amb el que feia la companyia i incorporar Voltimers en aquest era difícil -

després em vaig adonar que Voltimers té 9 lletres per tant podia encaixar 

perfectament però no quedava bé-. Per tant, un disseny fet per l’Andreu i basat 

en l’original va acabar amb aquests dos problemes. La marca encara 

s’anomenava Voltime. 
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L’últim disseny és semblant al primer, simplement canvien les lletres que són en 

minúscula.  

I substituint el nom antic de la marca per l’actual, un canvi una mica més 

important 

 

La tipografia d’aquest és Avant Garde Medium BT i els colors són: Pantone 172, 

Pantone 448 i Pantone 448 al 40%.  

Per més informació anar a l’annex a l’entrada Informació addicional sobre el 

logotip. 

7.2. Màrqueting Digital 
A l’annex es troba una nota de premsa feta per mi (redacció feta per Patrícia Vilaró). 

El Màrqueting digital és un tipus d’aplicació d’estratègies de comercialització 

realitzades en els medis digitals, on totes les tècniques del món “offline” són 

imitades i traduïdes a un nou món: “l’online”. De la mateixa manera, en el 

màrqueting digital apareixen, per exemple, noves eines com la immediatesa, les 

noves xarxes i la possibilitat de mesuraments reals de cada una de les 

estratègies empleades.  

Aquest s’implementa en Internet principalment a través del posicionament de la 

Web als buscadors, la gestió de xarxes socials pels community managers (CM), 

el comerç electrònic i la publicitat en línia. Però també inclou estratègies de 

publicitat en telefonia mòbil, pantalles digitals i promoció en qualsevol altre mitjà 

en línia.  

Quina seria la primera recomanació que faries a una startup per crear una 

campanya publicitària? 

Quan creem una campanya publicitària el principal que hem de tenir en compte 

és a qui va dirigida. En la publicitat tradicional podríem parlar d'arribar a públics 

massius o públics objectius o en la publicitat digital que és el que pot permetre's 

una startup hem de parlar de públics contextuals. El que cal fer molt bé és 

conèixer al públic. Quan dic conèixer molt bé al públic em refereixo a conèixer 

els seus punts de reacció. Cal saber parlar a la gent segons on estan, on viuen, 

que necessiten en un moment, saber que no se li pot parlar de la mateixa manera 

un dilluns que un divendres que un diumenge a la tarda i aquest coneixement és 

temps. És trencar una mica l'egocentrisme necessari que tenim com a creadors 

d'un projecte, d'una marca, d'una aplicació i posar-nos el lloc de l'usuari en 

comptes d'en el lloc de la creació. Si coneixem molt bé a la gent si li podem donar 
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un missatge completament contextual i el missatge contextual és ocupar-nos de 

les solucions que li donaríem. 

(extret de l’entrevista feta a Mando Liussi) 

7.2.1. Big Data 
Gairebé, si no tot, el màrqueting digital està basat en el big data. Però què és 

aquest concepte tan de moda que tothom en parla? 

Denominem Big Data a la gestió i anàlisi d’enormes volums de dades que no 

poden ser gestionats de manera convencional, ja que superen els límits i les 

capacitats del software habitualment utilitzades per la captura, gestió i 

processament de dades. 

Aquest concepte engloba infraestructures, tecnologies i serveis creats per donar 

solució al processament d’enormes conjunts de dades estructurades, no 

estructurades o semiestructurades que poden provenir de sensors, micròfons, 

càmeres, escàners mèdics, imatges... 

L’objectiu del Big Data a l’igual que els sistemes analítics convencionals, és 

convertir la Dada en informació que faciliti prendre una decisió, potser en temps 

real. No obstant això, més que una qüestió de mida, és una oportunitat de negoci. 

Les empreses ja estan utilitzant Big Data per entendre el perfil, les necessitats i 

el sentir dels seus clients respecte al seu producte i/o serveis venuts. Això agafa 

rellevància, ja que permet adequar la forma en la qual interactua l’empresa amb 

els seus clients i en com són prestats els serveis. 

La diferència que hi ha entre les dades de Big Data i totes les dades que s’obtenia 

abans és la facilitat de treball i d’obtenció i també el preu que possibilita a les 

PIMEs -petita i mitjana empresa- crear un pla de Màrqueting detallat i específic 

gràcies a informació que tenen tant buscadors com xarxes socials -sobretot 

facebook-. 

Per què és tan important el màrqueting digital (i la microsegmentació) avui 

dia? 

El màrqueting digital és important perquè tot és màrqueting digital. És a dir, quan 

parlem de dades estem parlant de digitalització, quan parlem de comportament 

estem parlant de dades i una altra vegada de digitalització, quan estem parlant 

de geolocalització, missatges, automatització… tot passa per la digitalització. I 

en últim lloc perquè és el que està més prop de la gent. Tots estem amb un 

aparell o dos damunt. Aquí tens tres i jo porto dos damunt. Això és el normal en 

grans parts del món. Llavors, davant l'ésser humà connectat, tractar d'arribar a 

ell per vies digitals sempre és el més accessible i més barat. Però també és el 

més respectuós. Ja que, si utilitzem les dades correctament, és a dir, respectant 

la intimitat podem conèixer molt bé al nostre consumidor i arribar a la gent. I quan 

dic això em refereixo a entendre que la gent més que rebre impactes el que vol 

és trobar contingut. Si aconseguim crear contingut que a la gent li estimuli el 

record de la nostra marca i després el consum dels nostres productes és que 
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estem arribant a satisfer les necessitats de la persona i no solament a fer un 

màrqueting dur. 

(extret de l’entrevista feta a Mando Liussi) 

7.2.2. XARXES SOCIALS 
Definició 

Una Xarxa Social és una estructura social integrada per persones, 

organitzacions o entitats que es troben connectades per un o diversos tipus de 

relacions com d’amistat, creences, d’interessos comuns... 

Però són les xarxes socials d’internet les que s’han convertit sense dubte en un 

fenomen social que revoluciona la manera de comunicació i la interacció que fins 

al moment teníem els éssers humans.  

Una xarxa social a internet és una comunitat virtual en la qual els usuaris 

ingressen per interactuar amb persones de tot el món que posseeixen gustos i 

interessos en comú. Per tant la funció principal d’aquestes és connectar als 

usuaris que es coneixen o no, però que desitgen fer-ho, i permetre la 

centralització d’informació i recursos en un únic lloc de fàcil accés i intercanvia 

amb altres en el qual són els mateixos usuaris qui generen i administren els seus 

propis continguts. 

7.2.2.1. “La reinvenció dels negocis” 
Gràcies o per culpa de la tecnologia digital, amb el que comporta internet, les 

companyies i organitzacions han hagut d’adoptar un altre tipus de tàctiques per 

no quedar-se fora de joc. 

Per les empreses, les xarxes socials són una manera d’obtenir informació sobre 

gustos, preferències, hàbits de compra dels seus consumidors,... a molt baix 

preu. A més, permet establir connexions emocionals amb ells per guanyar 

posicionament i enfortir la lleialtat del client.  

També permeten mesurar la qualitat del servei/producte, perquè està demostrat 

que els usuaris compartiran la seva opinió en els seus comptes personals, 

sobretot si es tracta d’una mala experiència. 

Per tant, el que desencadena és una revolució al màrqueting. 

7.2.2.2. Pràctica 

Xarxes Socials.  

Instagram 

@voltimers 

En el nostre cas particular, hem considerat Voltimers com a plataforma principal 

per les nostres campanyes de publicitat. 

Instagram és una xarxa social que va néixer el 2010 per a iOS però després es 

va crear una versió per a Android i també per a Windows Phone. 
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Al principi era tan sols una aplicació per pujar fotos on la gent reaccionava a 

aquestes, però a poc a poc s’ha anat convertit en un lloc on pots interactuar amb 

els teus amics, coneguts i no coneguts. És una bona eina per comunicar-se amb 

els teus clients per la seva simplicitat. 

Va ser comprada per Facebook i graciés a aquesta compra es pot interconnectar 

les pàgines d’empresa de facebook i les d’Instagram arribant a poder controlar 

aquestes últimes des del perfil de Facebook. Això permet a les empreses crear 

anuncis publicitaris de Facebook Ads a Instagram amb molta facilitat.  

Facebook 

Voltimers 

Es pot dir que Facebook ha marcat un abans i un després en el món de les xarxes 

socials i en la forma de comunicar-se entre persones. És un gegant que fa poc 

va arribar als 2000 milions d’usuaris actius mensualment. A més, té al seu poder 

Instagram -com he dit abans- i Whatsapp. En total –en tots els seus productes-, 

té aproximadament 4100 milions de descàrregues, tan sols a Android, de les 

seves aplicacions principals. 

 

El model de negoci de Facebook és la venda de les dades dels usuaris a les 

seves plataformes. Deixant de banda el debat ètic que confronta aquest model, 

per les empreses comporta un estalvi molt gran de diners. Gràcies a Facebook, 

podem obtenir informació molt segmentada de clients potencials i decidir cap a 

qui dirigirem el nostre producte o servei. Tot això gràcies a Facebook Ads. 

Facebook Ads 

Facebook Ads és la plataforma d’anuncis d’aquesta xarxa social. Amb els 

anuncis de Facebook podem crear text, imatges i vídeos. Es poden promocionar 

pàgines de Facebook, d’esdeveniments de Facebook, llocs web i apps mòbil.  

Avantatges: 

-Segmentació d’audiències: ens permet arribar amb el nostre anunci al perfil 

sociodemogràfic d’usuari que coincideixi amb el nostre client ideal. 

-Integració: la publicitat de Facebook apareix integrada dins la resta de 

continguts com si fossin publicacions realitzades per amics o pàgines que 

segueix l’usuari. 

-Viralització: els anuncis de Facebook funcionen com publicacions, per tant, es 

poden compartir, comentar i “donar-li a like”.  
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-Anàlisi: els informes proporcionats per l’eina ens permet extraure conclusions 

de les campanyes realitzades. 
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8. COM VAM CREAR VOLTIMERS 
 

Que faràs amb això si no ho utilitzes?  Juliol-Agost de 2016 

Posem-nos en context. 

El meu pare s’encarregava a l’estiu a buscar donants per una fundació 

anomenada Nourish the children. Havia assistit també a un curs anomenat 

“Secretos de riqueza” on deien que havies de retirar de la teva vida tot allò que 

no utilitzes. També havia llegit un best-seller anomenat “La màgia de l’ordre”, 

escrit per Marie Kondo. Per tant es pot dir que el seu perfil de Wallapop, una app 

per vendre productes usats, treia fum.  

A mi m’encanta el món dels negocis i de la informàtica. En aquells moments em 

trobava fent un projecte personal anomenat “The last Carrier” (l’últim vagó). Era 

un projecte que a mi em semblava innovador però, com no sé programar, va 

acabar en res. Per tant, em trobava amb moltes ganes de poder invertir i ajudar 

en un projecte. 

Un dia de juliol, un amic del meu cousin -el cosí de la meva germanastra, Guillem- 

i ell li van dir al meu pare que volien aprendre a fer surf. Al meu pare, com li 

encanta, no es va negar. 

Al final de les dues hores de classe, el meu pare va començar a pensar. Per què 

no podria aconseguir les donacions fent classes de surf? Aleshores va ser quan 

va posar un anunci a Wallapop.  

 

Va tenir molt èxit. A la gent li encantava el projecte, uns deien que si no fos 

perquè els diners anaven destinats a una bona causa mai hauria intentat 

aprendre a fer surf, altres li donaven material útil per fer les classes. 

 

LA CERVESERIA CATALANA. Setembre de 2016 

El meu pare va seguir amb les seves classes de surf i jo amb el meu projecte. 

No pretenia deixar-ho. És més, havia pensat fer-ho com Treball de Recerca. 
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Però tenia molts dubtes. El projecte no era madur, jo no sabia programar i no 

confiava molt en el temps amb el qual comptava per fer el TR. 

L’estiu encara es resistia a marxar i ens donava unes temperatures pròpies 

d’agost. Faltava poc per l’inici del col·legi i tant per a mi com per al meu germà 

començava una nova etapa. Estava molt neguitós perquè suposava que seria 

l’etapa més dura de tota la meva vida, i no anava desencaminat.  

Un dia, vam decidir fer una visita al meu pare a l’oficina del carrer Rosselló. Ens 

va portar a la Cerveseria Catalana, un bar de Barcelona conegut per les seves 

tapes i entrepans.  

Aleshores em va dir que havia tingut una idea relacionada amb les lliçons de surf 

que feia. Li vaig dir que parés. No sé com però vaig saber el que volia. Li vaig dir 

que ell volia fer una app per tal de generalitzar el model que ell havia fet a 

Wallapop. Va ser aleshores quan va aparèixer el concepte de “el Wallapop de 

les donacions”. En realitat no era un nom correcte pel que volíem fer però era la 

primera plataforma amb la qual vam relacionar el projecte.  

Després d’això, el tema es va quedar una mica estancat.  

Perquè no fas el TR sobre el projecte? Finals de setembre de 2016 

Era una magnífica idea. Podia fer del Treball de Recerca una font de 

coneixement empresarial, informàtic, econòmic i sociològic molt important pel 

meu futur. 

Estava decidit, faria el meu treball de recerca sobre la creació d’una empresa 

social. Però quedaven encara diferents obstacles. Un d’ells era convèncer a la 

tutora de fer el treball. Un altre era que seguia sense saber programar. Aquests 

es van solucionar en 5 minuts unes setmanes després.  

Canvi de perspectiva. Octubre de 2016 

Vaig buscar treballs de recerca d’altres estudiants basats en la programació 

d’una app. Molt bàsic tot, no es podia aprendre de pressa un llenguatge de 

programació com Java sense tenir una base solida de coneixements informàtics. 

Aleshores va arribar el moment. Havia de preguntar-li a la meva tutora si la idea 

de fer una empresa i una app pel TR era bona idea. Em va dir que per què no 

enfocava la recerca cap al tema econòmic i no tant al de programació. Al principi 

no em semblava una bona idea. Com podia un estudiant del tecnològic fer un 

treball enfocat al social! Però després de rumiar una mica i saber que 

necessitàvem tenir les aplicacions ràpidament perquè si no el concepte ja no 

seria vàlid vaig canviar d’opinió. Era una gran oportunitat! Tenia la possibilitat 

d’adquirir uns coneixements que de cap manera podia aconseguir mitjançant el 

batxillerat que estic cursant. 

Ja estava decidit, el meu Treball de Recerca seria la Creació d’una Empresa des 

del punt de vista econòmic.  

Acceleradores i incubadores socials. Octubre 2016 
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Una acceleradora social -com suposo que ja heu pogut veure a la teoria- serveix 

per fer créixer una empresa. Hi ha de molts tipus -financer, màrqueting, dades...- 

però totes tenen l’objectiu de poder validar el teu projecte.  

L’Eli, a part de ser la sòcia a Qualiteasy i parella del meu pare, també és sòcia a 

Voltimers. Després d’una presentació sobre Clúster a Tic Educación va conèixer 

una acceleradora anomenada Ship2Be. Vam estar a punt de col·laborar amb ells 

per a la creació de l’empresa però al final no ho vam fer.  

L’Iban, un altre soci de Voltimers que treballa a Barcelona Activa. Ell ens va 

presentar una empresa filial a INESDI -INESDI és una organització pedagògica 

que s’encarrega de formar a alumnes en màrqueting digital-. Aquesta empresa 

s’anomena Incúbame. Incúbame com no, s’encarrega d’accelerar els projectes 

des del punt de vista del màrqueting digital i el posicionament SEO.  

Un nom. Novembre de 2016 

Escollir un nom. Tothom té nom. Qui no tindria nom? 

Escollir un nom no és una tasca fàcil. Ja pot ser el teu fill com el teu vaixell -qui 

no té vaixell per l’amor de Déu!- o la teva mascota. El nom és un element distintiu. 

És una característica intrínseca tant en persones com animals com productes. I 

una empresa també en necessita un.  

El procés per escollir nom pot semblar fàcil però no ho és gens. Com he dit, el 

nom és molt més que una etiqueta, a una empresa és el primer que veus 

juntament amb el logotip.  

En el meu cas, jo no tenia molta idea de quin nom posar-li a l’empresa. 

M’encanten els conceptes nets, clars i minimalistes. Els noms d’empreses com 

Google o Apple m’encanten. Sempre he pensat que darrere d’un nom ha d’haver-

hi una història. Però aquesta vegada no sabia quin nom podia ser l’adequat. 

Aleshores va ser el meu pare que va ajuntar Voluntaris de Temps en anglès que 

seria -dit incorrectament- Volunteers of Time creant VolTime.  

A mesura que ho deies agradava més. No era com m’esperava, però 

m’agradava.  

Un vídeo, un Wordpress i 30.000 €    Novembre de 2016 

Tota empresa necessita finançament i aquesta no era l’excepció. Aconseguir 

diners a través d’una idea no és fàcil. Són molts diners el que s’ha de posar per 

tenir un mínim de benefici. Però s’havia de fer.  

Què es podia fer tenint en compte que el concepte de Voltimers no sempre 

quedava tan clar? Fer contingut multimèdia. Un vídeo. I quina plataforma 

utilitzaríem? PowToon semblava la millor. PowToon és una aplicació web que et 

permet crear contingut audiovisual mitjançant dibuixos animats. És fàcil de fer i 

té versió gratuïta. Perfecte. 
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Voltimers "Horas que salvan vidas"  

https://www.youtube.com/watch?v=ZUt1ju_h-hs 

Enllaç a l’annex. 

Per una altra banda, necessitàvem una pàgina web, d’explicació bàsicament. I 

així vam escollir Wordpress. Wordpress és una plataforma que serveix per 

publicar blogs i notícies.  

Els 30.000 € anirien arribant a poc a poc. Però ni el meu pare ni jo esperàvem 

que arribessin amb tanta rapidesa. 

Els 9 quadrats.       Novembre de 2016  

(la informació del logotip es mostra a un apartat per separat)* 

Ens faltava el logotip. Un logotip representa la imatge de l’empresa. Els clients 

t’identifiquen pel teu logotip. Per tant és molt important. Voltime m’agradava cada 

vegada més i em vaig plantejar crear el logotip amb una història. El curs anterior 

a Dibuix Tècnic havia après que explicar una història a través d’un logotip 

profunditzava el significat d’aquest i feia que el client el recordés millor i li agafés 

més estima.  

Per tant necessitava inspiració. El que tenia molt clar és que el color vermell ens 

havia de representar. Havia pensat que el millor seria un rellotge amb el món al 

darrere. Però quan ho vaig fer no era bona idea per la confusió amb una possible 

app de rellotge mundial.  

No tenia cap idea de com fer-ho. Vaig anar a l’oficina per parlar-ho però seguia 

sense trobar cap resultat.  

Vaig pensar que el millor que podia fer a partir d’aquell moment era començar a 

fixar-m’hi en tot el que hi havia al meu voltant. Aleshores ho vaig veure. Era un 

calaix amb 9 quadrats. Em vaig posar a dibuixar a la pissarra de l’oficina. 9 

quadrats. 8 de color blanc -amb costats en negre- i un de color vermell.  

A l’inici el logotip representava les 8 hores que hauria de treballar la gent més 

l’última que es dedicaria a canviar el món mitjançant les seves passions. A més 

representava els 9 problemes més grans que té el món. Era senzill, es podia 

jugar amb ell de moltes maneres i existia una història darrere d’aquest. Era 

perfecte! No obstant això, patiria canvis en els mesos vinents. 

Incúbame.     Novembre de 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUt1ju_h-hs
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L’Iban, un dels nostres socis, treballa a Barcelona Activa que és l’acceleradora 

més important a tota Catalunya. Va ser ell qui va presentar al meu pare i l’Eli als 

socis d’Incúbame.  

Incúbame és una acceleradora social i per tant es dedica a ajudar a fer créixer 

un negoci per la part de Màrqueting Digital. Aquesta part és molt important per 

una empresa del nostre tipus, ja que necessitem crear una comunitat sòlida i 

expandir el projecte.  

Després d’algunes reunions vam quedar en què Incúbame es quedaria amb el 

5% de Voltimers a canvi del servei donat. 

Webs...        Desembre de 2016 

Des d’un principi, Voltimers anava a ser una app. Jo confio plenament en les 

apps i en totes les possibilitats que aquestes donen. Tal com es va plantejar el 

projecte fer una web seria una bogeria.  

Doncs vam estar a punt de fer-ne una com eix vertebrador del projecte...  

Queda clar que quan parlo de fer una web és una web i punt. Cap aplicació mòbil 

a la vista ni res semblant com una app web. 

Vaig fer un funcional de com havia de ser la web amb la geolocalització, sector 

de notícies, etc. I va quedar més o menys bé. Si dono una ullada ara el disseny 

no ho hauria acceptat, però en aquell moment ja em semblava bé.  

Primera reunió. Webs...    Desembre de 2016 

No sabia per què estava nerviós. Realment la reunió era amb una empresa que 

feia webs i per tant nosaltres érem els clients. Però com era la primera vegada 

que estava en aquella situació perquè feia més por de la que em fa ara.  

Aquesta empresa ens la va presentar Stephan Rehm, un home que se suposava 

que faria part de treball amb Voltimers però que al final no ha participat en el 

projecte. 

La reunió va anar bé. Una mica passiva, però vam rebre idees molt bones pel 

projecte. Per exemple, un d’ells, en Lou Viane, ens va donar la idea de definir 

molt bé que era el Voltimer i fer l’anàlisi mitjançant funcions. Això vam fer.  

Aquest funcional ho vam fer en conjunt entre el meu pare i jo i és el que hem 

utilitzat per l’aplicació actual.  

La “constitució” del 16.      Desembre de 2016 

Havíem de constituir l’empresa. Igual que a Internet aquests dies, si la teva 

companyia no surt a un registre oficial, no existeix. Constituir una empresa 

costava molt fa un temps, però s’han alliberat els últims obstacles per les 

constitucions express. Per tant es suposa que fer-ho és fàcil i més tenint un 

gestor. Però problemes dóna.  

Com que el nostre concepte no existeix, hem de dir que venem publicitat, per 

tant som una agència de publicitat. 
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Però es pot suportar. Els socis fundadors són el meu pare, l’Eli i l’Eusebi, amb 

un 33,33% cada un. Després les accions s’anirien repartint cap als altres socis 

quan dipositessin la quantitat a canvi d’un tant per cent del 15% que posàvem a 

disposició d’aquests. Això pels 30.000 €, després quedava el 5% d’Incúbame per 

tancar la primera ronda. 

 

Primera factura de Voluntarios de Tiempo S.L. 

Al fons, el logotip dels 9 quadrats 

L’aposta del 0,5%      Desembre de 2016 

Segons el network màrqueting hi ha 4 grups de persones. Es pot debatre tot el 

que vulguis però aquesta és la disposició proposada: estan els que tenen temps 

i diners (network màrqueting), els que tenen diners però no tenen temps -

empresaris tradicionals-, els que no tenen temps ni diners –treballadors- i per 

últim els que tenen temps però no diners, és a dir, tercera edat i nosaltres.  

Nosaltres, els estudiants, tenim molt temps per sortir i fer coses. Clarament, la 

disposició és en terme general, per tant no tothom s’ha de veure reflectit per 

aquest. Però els adolescents sí. Potser tenim més o menys exàmens però al cap 

i a la fi tenim molt més temps lliure que els nostres pares.  

Tanmateix, no tenim actius i això comporta tenir unes reserves limitades de 

diners. Podríem considerar actiu els 5 euros que em donen els avis cada 

setmana? No ho crec.  

Però tenim aquesta reserva limitada, allà guardada a un banc o sota el llit per 

quan vulguis comprar-te un mòbil si la teva mare et deixa i no et diu que són per 

la universitat. 

Volia apostar. Jo odio les apostes, però aquesta em semblava millor que totes 

les altres. Per què? Perquè depenia d’un concepte creat per nosaltres, en el qual 

confiava. Que sortís bé o no era una altra cosa -allà radica la gràcia de l’aposta-

. 
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1000 € de capital representa el 0,5% de l’empresa, tal com va ser proposat. Ara 

he de convertir aquests 1000 € en una quantitat molt més gran. És a dir, fer 

créixer l’empresa.  

Reunions. Incúbame.    13 de gener de 2017 

Incúbame s’encarrega del departament de Màrqueting, Màrqueting digital en el 

nostre cas. El Màrqueting digital s’explica en aquest TR per la necessitat bàsica 

de qualsevol empresa de tenir-ho present, i nosaltres hem tingut sort de comptar 

amb professionals d’aquest sector. 

La reunió la vam fer amb en Fernando Ramoneda, en Stephan, el Mando Liussi 

des d’Argentina -gràcies Skype per tot el que fas- i el meu pare i jo. 

Vam tractar temes generals de com anava l’empresa, vam parlar sobre el notari 

i com entraria Incúbame, i per últim ens van ensenyar les instal·lacions de 

INESDI, que és la propietària d’Incúbame.  

Les webs no molen!    Dimecres 25 de gener de 2017 

Per si no ha quedat clar, nosaltres havíem buscat altres alternatives per fer la 

web, no ens vam quedar amb la primera proposta que ens va arribar. Bàsicament 

perquè ens proposaven 20.000 per fer la web. 

Vértigo S.F. era el següent proveïdor que entrevistàvem. En Marçal Boix ja 

s’encarregava de fer una tasca important a Qualiteasy per tant era de confiança.  

La reunió la vam fer en Marçal Boix, l’Eduard Gutiérrez, el David Ametller, 

l’Eusebi i jo. L’Eduard i el David s’encarregarien de fer les apps.  

Nosaltres els vam dir que volíem i aleshores ens van proposar un model 

completament diferent. 

Ens van presentar les Apps Híbrides o Web App Nativa. A la teoria està tot 

explicat però en resum aquestes són apps que combinen el format Web App amb 

el format Natiu. Per tant donen moltes més possibilitats que una Web App però 

donant la possibilitat d’incorporar-se com si fos una App Nativa. A més únicament 

necessitàvem crear una app per distribuir a tots els sistemes operatius -iOS i 

Android-. 

Ens va agradar molt sobretot a mi que significava que hi havia una solució per 

no fer la web. L’app es faria en FireBase, una plataforma comprada recentment 

per Google que per als programadors és o sembla un miracle i utilitzant HTML, 

CSS I JavaScript.  

M’havien comprat. Era fer 2 aplicacions pel preu d’una -més o menys-. Era l’inici 

d’un camí tortuós fins a acabar les apps. Aquestes havien de ser terminades a 

finals de Maig. Ja m’hauria agradat. 

La constitució del 17.     30 de gener de 2017 

A Espanya són tot problemes i traves. No m’estranya la situació en la qual estem 

si per crear una empresa s’ha de viure al notari. Que si aquest paper no el tinc, 
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que si el dipòsit no s’ha fet correctament, que si l’empresa ha de ser una Agència 

de Publicitat... Cansa, i molt. 

Doncs pel que semblava havíem de reconstituir l’empresa per un assumpte dels 

comptes i del dipòsit de 3000 € que s’ha de fer per constituir una S.L. en 48 h. 

Si, 48 h... 

Al final el tema es va solucionar i vam fer la constitució on va entrar Incúbame 

amb el 5%.  

Encara quedava fer l’ampliació de capital de l’empresa. Encara tardaria uns 

mesos. 

Inversors. Novembre 2016-Febrer 2017 

Com he dit, sóc inversor de Voltimers, però no sóc l’únic òbviament. Som uns 

quants socis i aquí hi incloc un resum d’ells i més en detall el quadre de tots els 

que som. 

Socis Capital aportat Accions 

Fundadors 
  

Elisabet Marill 1.000 € 26,67% 
Eusebi Graners 1.000 € 26,67% 
Josep Macía 1.000 € 26,67% 
Incubame 

 
5%    

Friends & Family 30.000 € 15%    

Fernando Ramoneda 2.000 € 1% 
Farid Ali 10.000 € 5% 
Joan Barenys 5.000 € 2,50% 
Programadors 4.000 € 2% 
Ignasi Nogués 3.000 € 1,50% 
David Selgado 2.000 € 1% 
Iban Garcia 2.000 € 1% 
Pau Perez 1.000 € 0,50% 
Marc Macía 1.000 € 0,50% 

 

Elisabet Marill: sòcia fundadora de Voltimers i directora general a Qualiteasy. 

Eusebi Graners: soci fundador de Voltimers i President a Qualiteasy. 

Josep Macía: soci fundador i CEO de Voltimers i de Qualiteasy. 

Incúbame: soci de Voltimers com accelerador de projectes.  

Fernando Ramoneda: International Business Development Expert. És mànager 

a Incipy, una organització especialista en Estratègia Digital. 

Farid Ali: President de Faronics i inversor majoritari a primera ronda.  
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Joan Barenys: expropietari d’una farmàcia i interessat en la inversió de projectes 

actualment. Un dels primers clients de Qualiteasy. 

Ignasi Nogués: CEO de Click Edu, una de les plataformes més importants en el 

sector de l’educació a Catalunya. 

David Salgado: Emprenedor durant 15 anys i Inversor. 

Iban Garcia: Training Manager de Barcelona activa, una de les millors 

acceleradores de tota Espanya. S’encarrega d’entrenar persones per l’economia 

digital. 

Pau Pérez: estudiant Comerç Internacional, treballant a Lidl i a Voltimers com 

relacions públiques. 

Programadors: no és l’empresa Vértigo qui ha posat diners sinó personalment 

en Marçal Boix i els seus socis. Ells s’encarreguen personalment de fer les 

aplicacions de Voltimers.  

Y per últim jo, estudiant de Batxillerat. 

Costa molt fer arribar els diners des d’un país estranger quan es tracta d’invertir 

capital d’una empresa. Per poder fer-ho, el meu pare va haver d’aprofitar el viatge 

de Faronics per signar els papers per al Farid Ali. Molt complex tot. 

Amb en Farid vam tancar la ronda d’inversió de Friends & Family. 

Voltimers, Hores que Salven Vides.    Febrer de 2017 

Voltime era un gran nom per la marca de l’empresa. Era fàcil de recordar malgrat 

que pot haver-hi confusions fonètiques depenent si ho dius en castellà o anglès 

-que és com s’hauria de dir- Voltaim.  

Hi havia un problema, Voltime és una empresa de rellotges Suïssos que es 

donen la volta i tenen dos dissenys diferents. Per tant no podíem posar el nom a 

la marca. Em va disgustar molt però vam aconseguir posar-li Voltimers que seria 

el nom dels nostres usuaris principals. Quedava una mica menys natural però 

incorporava als nostres usuaris més importants al nom de la marca.  

Merchandising. Febrer de 2017 

Hi ha parts del treball de Voltimers o decisions que prenem que no m’agraden 

però que s’han de fer. Una d’aquestes és el merchandising. Des del meu punt de 

vista ho veig molt irritant invertir diners en productes per regalar que, al cap i a la 

fi, no són sempre de bona qualitat. Samarretes, gorres... Està bé tot això, però 

per nosaltres.  

Per una altra banda, es poden aprofitar molt bé per les activitats dels Voltimers. 

Necessitàvem trobar una solució barata als preus de les companyies normals 

que fan productes de merchandising. 
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Foto pujada a Instagram @voltimers 

Pressupostos      Dimecres 15 de febrer de 2017 

El meu pare i jo ens vam reunir amb en Marçal i els programadors per parlar de 

pressupostos.  

7000 € costaven les apps. Molt adequat per tot el que volíem fer. A més ells 

posaven 4000 € d’inversió. Que més volíem...  

Vam estar parlant sobre com ho farien, ens van mostrar un model inicial que jo 

vaig seguir després per fer el disseny... I així vam quedar. 

La informàtica i jo. 2000-2017 

Havia d’estudiar FireBase, i quan vaig començar a mirar el que era no entenia 

que m’estaven explicant. Si agafava una frase d’un paràgraf de la definició de 

Firebase que tenia 10 paraules havia de buscar el significat de 4 d’aquestes.  

Com podeu recordar, jo vull aprendre a programar però “no tinc temps” per tant 

ho tinc molt abandonat. Era hora de fer un pensament. Havia de posar-me a 

programar per, en un futur del projecte, poder incorporar-me al desenvolupament 

entenent els conceptes i sabent com funciona tot. 

Seguiment de Voltimers. Divendres 17 de Març de 2017 

Havíem de fer una reunió de seguiment de Voltimers. La reunió seria a INESDI. 

Vam assistir 9 persones. Una d’elles, la Bertille, per Skype. Ella s’encarrega dels 

contactes amb les ONG des de Madrid. Va contactar amb el meu pare a través 
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d’Instagram mentre estava a una ONG que es diu África feliz. Va resultar que el 

meu pare anava cap a Madrid així que van quedar i des d’aleshores està 

involucrada en el projecte. 

També estaven en Mando, el Fernando, el Stephan, l’Iban, els socis fundadors i 

jo.  

Vam tractar temes de Social networking, màrqueting estratègic –segmentació del 

mercat-, les apps -molta activitat i actualitzacions i enquestes als usuaris...-.  

Va ser una reunió passiva pel meu gust i vaig sortir amb molts dubtes cosa que 

no em va agradar gens.  

 

D’esquerra a dreta: Iban García, Josep Macía, 

 Fernando Ramoneda, Marc Macía, Elisabet Marill,  

Stephan Rehm, ..., Mando Liussi. 

 

Mapes d’empatia, influencers i vídeos. Dimecres 26 d’abril de 2017 

Aquella setmana vaig estar a l’oficina uns dies. Vam aprofitar per organitzar una 

reunió i vam convidar a tots els inversors del projecte. Vaig organitzar la reunió 

mitjançant el calendar de Google, ja que gairebé tot el que utilitzem per a la 

comunicació de l’empresa és d’Alphabet (Google).  

En la reunió vam parlar sobre influencers, i com podíem fer als Voltimers els 

nostres influencers pujant contingut a les xarxes sobre els esdeveniments i 

activitats mostrant, si es pot, el nostre logotip. 

El David Salgado, va proposar fer un Mapa d’Empatia, per tal de descriure el 

client ideal i enfocar-se en un tipus de perfil. 

També vam parlar sobre les ONG i els convenis. El conveni era rebut 

positivament però a vegades feia por o costava que arribés a la junta directiva 

de l’organització. 

També vaig proposar per un futur fer un concepte de gamificació amb nivells on 

cada Voltimer té un nivell a partir del seu valor dins de l’aplicació. 

També vam parlar de campanyes de vídeo i de la duració de les campanyes de 

màrqueting, etc. 
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D’aquesta reunió vaig sortir molt positiu, em va semblar una gran reunió i creia 

que podíem fer moltes coses amb Voltimers.  

Funcionalitats i disseny. 21 de maig de 2017 

La meva primera reunió tot sol. En un principi venia el meu pare però van haver 

de marxar a veure un pis i em vaig quedar amb en Marçal i l’Edu. 

 Jo havia fet un disseny funcional que era tal com volia que quedés, molt 

semblant a Instagram. En Marçal va acceptar fer aquest tipus de disseny. Vam 

parlar sobre el buscador i sobre on havia d’anar les ONG, les categories, el xat... 

Des del meu punt de vista va ser una reunió molt monòtona i no hem vaig sentir 

molt a gust. Necessito estar més segur de mi mateix i enfocar-me en el propòsit 

de la reunió.  

Ululé 31 de maig/1 de juny de 2017 

El Bizbarcelona és una fira organitzada per Fira Barcelona que ofereix als 

emprenedors solucions per fer realitat les idees dels emprenedors, trobar nous 

destins pels seus negocis o rutes de vol innovadores per les seves empreses.  

 

El nostre CEO al Biz 

En aquest cas jo no vaig poder assistir. Els globals acaparaven el meu temps i 

no podia permetre’m invertir unes hores a anar al Biz. 

Però el meu pare sí. I va conèixer una empresa de crowdfunding social 

anomenada Ululé i va inscriure el nostre projecte. 

En aquest, es demanaven 6000 € de recaptació per la segona fase de l’empresa. 

Vam quedar que començaria el crowdfunding quan tinguéssim les apps. I quan 

seria això? 

9 de juny 

Es respirava un aire de primavera. Que podia ser? Potser que havien acabat els 

exàmens i no havia d’estar refredat per culpa de l’aire condicionat de la 

biblioteca? 

La qüestió és que era lliure. No més exàmens -per uns mesos clar-. Ja havia 

decidit que volia canviar una mica la meva vida el 9 de juny i així vaig fer.  

Em vaig proposar anar durant tot juny i juliol a l’oficina. Volia començar amb la 

segona fase del projecte, el plantejament almenys...  

Prix entrepreneur Tech    22 de juny de 2017 
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Em van convidar a un concurs per anar de públic sobre emprenedoria. És un 

concurs francès on participaven startups -catalanes la majoria- i eren avaluats 

per inversors que després debatien qui guanyava.  

Vaig anar amb en Mando, en Fernando i el Luis -d’INESDI també-.  

Al final hi havia networking. Malauradament vaig haver d’anar-me’n ràpidament 

a un sopar i solament vaig fer un contacte del qual no vaig treure res perquè amb 

els nervis se’m va oblidar donar la targeta de visita.  

En resum... He de concentrar-me més quan faig contactes i no espantar-me 

perquè sigui un noi de 17 anys en un món d’adults. No he de deixar-me portar 

per les cares de sorpresa que fa molta gent al parlar amb mi i que m’intimiden 

molt. 

 

Al Prix Entrepreneur Tech 

AMIC de Voltimers.     26 de juny de 2017 

Ja feia uns dies, gairebé setmanes, que estava treballant a l’oficina i l’Eusebi em 

va dir si volia anar a una reunió amb AMIC -Associació de Mitjans d’Informació i 

Comunicació-. Aquesta associació s’encarrega de fer de portaveu de 300 diaris 

locals tan digitals com en paper. 

Vaig dir que si i al 26 allà estàvem esperant al Fernando en un portal de la Gran 

Via. Vam entrar i ens van fer passar a un despatx on hi havia un home que es 

diu Josep Ritort, el secretari general d’AMIC.  

Vam estar parlant sobre fer una col·laboració amb ells en la qual tots els diaris 

feien un comunicat sobre Voltimers, és a dir, ser antenes de la companyia a canvi 

que els poséssim com col·laboradors principals.  

Li va agradar molt la idea i vam quedar de parlar-hi quan tinguéssim la prova pilot 

en marxa. Que en un principi havia de ser a mitjans de Juliol però les apps no 

avançaven com haurien de fer-ho. 

Buscadors. 29 de juny de 2017 
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A Qualiteasy s’havia de fer una reunió de seguiment i de prova de les aplicacions 

per veure que tal anava tot. Per això van quedar en fer una reunió amb tots els 

programadors.  

Que té a veure amb Voltimers això? Doncs que el Marçal i era i quan van venir 

vam estar parlant sobre Voltimers App. Ens va explicar que havia solucionat el 

tema del buscador mitjançant Algolia, un buscador molt potent i útil i que 

s’estudiaria l’arquitectura i l’aplicaria a Voltimers. 

Quan m’ho va dir em vaig treure un pes de sobre. Aquestes setmanes havia estat 

cabrejat perquè aquest tema no avançava i havíem de treure les aplicacions per 

la prova pilot. 

XXII Fòrum d’Inversors. 6 de juliol de 2017 

Al fòrum d’inversors es va per presentar la teva empresa a un grup d’inversors 

tant nacionals com internacionals que decideixen si volen o no invertir en el teu 

projecte. 

A més, és com una mena de concurs per a startups on la gent del públic vota per 

la seva preferida segons com han fet la presentació d’un minut. Si guanyen, els 

deixen fer una presentació de 5 minuts en anglès pels inversors. 

Després d’això, hi ha un networking per conèixer inversors. Nosaltres volíem 

anar allà a presentar-nos, però no sabíem que era tancat i per tant no podíem 

anar sense cita prèvia.  

Després de les presentacions vam anar al coffee break i vam estar parlant amb 

l’home que va contractar al meu pare a ICTA -Qualiteasy es deia nou ICTA-, en 

Jordi Hinojosa. Ens va explicar que s’havia ficat en un grup d’inversió madrileny 

i que estava buscant projectes per finançar. Vam veure una oportunitat per 

presentar Voltimers i vam fer-ho.  Ens va dir que necessitava el quadern -pla de 

negocis- i nosaltres no ho portàvem gaire bé el quadernet.  

Aleshores vam marxar i vam parar a prop de l’oficina, a l’hotel Gallery. Vam seure 

en la terrassa i vam estar parlant sobre el pla de negocis. Després de donar-li 

voltes vam pensar a fer un servei de subscripció per a empreses que costi 10 € 

mensuals. En aquest, les empreses tenen un perfil més elaborat on poden veure 

estadístiques i presentar publicitat sempre que aquesta tingui un fons social 

potent. És a dir, si aquesta dona una part dels beneficis del producte venut a una 

causa social o un altre tipus de donació. 

La conclusió va ser molt positiva. No vam aconseguir entrar al networking però 

vam poder crear un model per finançar l’empresa a part de les ONG.  

Algolia el salvador.     14 de Juliol de 2017 

Algolia és un buscador que es pot incorporar a FireBase, el que feia molt útil per 

Voltimers App. A més, quan veus la rapidesa amb què funciona saps que és una 

gran opció.  
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La reunió que vam fer va tractar principalment sobre Algolia però també vam 

parlar de quan havíem de fer la prova pilot, quan havien d’estar les apps... 

Després vam fer una línia del temps i vam quedar que faríem Ululé cap a 

Setembre i sortiríem a Octubre.  

Vam quedar que a principis d’Agost havíem de tenir-les per la prova pilot. 

Aquesta reunió va tenir un aire molt positiu tant per als programadors com per 

nosaltres. 

Estàvem a punt de llançar l’app! 

The office. juny-19 de juliol de 2017 

A les següJnts setmanes vaig estar a l’oficina treballant sobretot en el Treball de 

Recerca i la part teòrica. La segona fase estava encara una mica lluny però jo 

volia fer-ho ja.  

La part practica que vaig fer en aquelles setmanes d’estiu va ser traduir la pàgina 

web en català i en anglès, les reunions que ja he esmentat, busca d’errors de les 

actualitzacions de Voltimers App...  

A partir d’aquell moment havia de fer la segona fase... Ho necessitava. 

 

Eusebi Graners i 

 jo a l’oficina 

Vacances 19 de juliol-8 d’agost de 2017 

Necessitava unes vacances? Sí. Per relaxar la ment, però com podia fer-ho si 

les apps havien de sortir a principis d’agost.  

Doncs no sortint les apps. Vam estar gairebé 20 dies sense rebre cap notícia 

dels nostres programadors. Quan vam rebre l’aplicació per Android no es podia 

entrar i a vegades no funcionava directament. A iOS no m’havia arribat però 

donava problemes per al registre. 

No teníem aplicació per agost. De moment. 

A New Hope      20 d’Agost de 2017 
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Quan ja semblava que no rebríem una nova versió fins a acabar l’agost, el 

diumenge 20 d’Agost vaig rebre un missatge de l’Eduard dient-me que havien 

pujat una a TestFlight.  

Siguem clars, no me la vaig poder descarregar fins 2 dies després, però el meu 

pare si i per tant vam poder estar testejant una mica. Podia entrar amb èxit, les 

ofertes anaven bé, permetia posar ofertes...  

Tens un nou missatge 22 d’agost de 2017 

Com he dit, no em vaig poder descarregar l’aplicació fins 2 dies després. 

L’Eduard havia de posar-me en el grup principal de BetaTester, ja que no estava 

incorporat i per tant havia d’esperar una mica perquè em sortís l’app al TestFlight.  

Al descarregar-me-la, no vaig tenir cap problema per registrar-me amb Google 

ni per pujar una oferta.  

Ara tocava provar una nova funció. Les notificacions de xat. Funcionava molt bé.  

Android, estàs aquí?     23 d’agost de 2017 

Mentre que tot anava bé a l’iOS, a Android estàvem deixant una mica apartat de 

millores -malgrat que s’actualitzen a la vegada gairebé-. En resum, a Android les 

últimes versions de l’aplicació eren horribles. No estaven a l’altura de iOS ni de 

lluny.  

Però amb l’última actualització va canviar. Anava molt bé. No amb tanta fluïdesa 

com iOS però hem de tenir en compte que el dispositiu que utilitzem per provar 

és de fa 4 anys. 

En conclusió, ja teníem una versió més o menys estable i per tant en res ja 

podíem fer la prova pilot. 

 

Aplicació Voltimers a Android i iOS 

A la Tele      23 d’agost de 2017 

Existeixen grups d’empresaris que es dediquen a ajudar-se entre ells per trobar 

contactes. Un d’aquests es diu BNI -Business Network International-. És una 
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organització de networking -crear xarxes de contactes-. Aquesta organització es 

troba arreu del món i consisteix a fer reunions un dia a la setmana on tu presentes 

el teu projecte i demanes un tipus de contacte o un contacte en concret. Per 

exemple, si sóc un perruquer i vull uns nous tints, buscaré un distribuïdor 

d’aquest tipus de producte i les persones que ho escolten s’ho apunten i si 

coneixen algú que encaixi amb el perfil li passen el contacte i per tant no van “a 

porta freda” sinó que van recomanats per algú conegut i el tracte serà diferent.  

Doncs en una d’aquestes reunions a Galicia -com he dit estan a tot el món-, el 

meu pare va presentar Voltimers i es va trobar amb una noia, Asun, que és 

presentadora a una televisió local, Carballiño TV. Aleshores li va dir al meu pare 

si volia que li fessin una entrevista a la televisió. El meu pare va acceptar però li 

va dir que volia que la fes jo. Asun va acceptar però amb la condició que el meu 

pare també estigués a l’entrevista.  

Vam arribar la tarda del 23 a Carballiño a fer l’entrevista. Estava una mica nerviós 

però no va sortir malament. Va durar uns 30 minuts i va sortir molt bé. Encara 

em costa una mica explicar algun concepte però en una vista general estic 

satisfet de l’entrevista.  

Entre Nos "Voltimers": 

https://youtu.be/2unW7z92Tcs (enllaç a l’annex) 

 

El meu pare i jo amb Asun Adá,  

l’entrevistadora a Carballiño  TV. 

La prova pilot! Setembre de 2017 

Fa un any que vam tenir la idea de muntar el negoci. Tot el que ha ocorregut l’he 

tractat aquí al TR, en concret en aquest apartat.  

Havíem de fer la prova pilot feia temps ja, però no teníem les aplicacions quasi 

completades. Però ja tocava començar. El que havia de fer primer era aprendre 

a com incloure gent a les consoles de desenvolupament de iOS -iTunes connect- 

i Android –Google Play Console-. Havia quedat el dia 5 però em vaig posar malalt 

i no tenia capacitat per concentrar-me en aquell estat. Vaig esperar 2 dies i vaig 

trucar l’Edu perquè m’ensenyés. Vaig trigar, pel cap alt, 15 minuts a incloure gent 

a les dues consoles. Ja podíem començar la prova pilot. 

https://youtu.be/2unW7z92Tcs
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Jo tenia dubtes sobre les consoles perquè la meva experiència personal amb 

aquestes havien sigut nefastes. A vegades costava uns dies fins que sortien les 

actualitzacions, no es descarregaven o no sortien, etc. 

Els meus temors es van fer realitat. La meitat de la gent que volia descarregar-

se l’aplicació no podia i l’altra part havia tingut problemes per fer-ho.  

Problemes de desenvolupament... 

Voltimers, una marca registrada. 29 de setembre de 2017 

Des del dia 29 de setembre, Voltimers és una marca registrada a escala europea. 

La marca és un dels mètodes d’identificació de la teva empresa. I com no, tenen 

propietat intel·lectual. Per tant, per no entrar en conflicte amb altres empreses, 

aquesta marca es registra.  

El registre tarda uns mesos a realitzar-se. Aquest té validesa per un període de 

10 anys i es pot renovar indefinidament. El temps que es triga a registrar una 

marca és de 3 a 4 mesos, però el límit que tenen és de 12 mesos. 

Nosaltres ja hem protegit la marca, un tema menys del que preocupar-se. Ara 

toca que tothom la conegui.  

Més que un Hub. 19 d’octubre de 2017 

Com se m’ha pogut oblidar de descriure què és ACCIÓ! ACCIÓ és l’agència per 

la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada 

en el foment de la innovació i la internacionalització.  

Perquè havia d’explicar-ho? Doncs perquè el fòrum d’Inversió al que vam anar a 

l’estiu l’organitzava ACCIÓ i aquesta jornada també. Es realitzava al Camp Nou 

i podíem entrar a veure-ho si volíem.  

Be Connected. Join the Hub 2017 és un congrés on van les startups-u de 

Barcelona & Catalonia Startup Hub – i tothom que vulgui- a veure com està el 

panorama empresarial a Catalunya en relació a aquestes mateixes.  

Nosaltres vam anar per escoltar els conferenciants i per anar al “networking” del 

final.  

Les conferencies van estar molt bé. En primer lloc, van estar Ferran Martínez –

exjugador de basquetbol professional, business angel i emprenedor- i Dídac Lee 

–emprenedor, inversor i membre de la junta directiva del FCB-. En segon lloc va 

fer una anàlisi de les startups a Barcelona en J. F. Gauthier. Per últim van fer 

una taula rodona amb algunes de les properes Scaleups de Barcelona com per 

exemple Holaluz. 

Quan vam acabar vam parlar amb en Ferran Martínez sobre Voltimers perquè 

ens conegués. Ens va seguir a Twitter i per aquesta part vam acabar molt 

contents el meu pare i jo. Després vaig conèixer un noi que es diu Loto Vázquez 

amb el que he estat parlant per e-mail per poder col·laborar però de moment no 

he tingut resposta. 
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El networking no va ser com esperàvem. Vam estar molt perduts sense poder 

conèixer ningú perquè no havia cap manera d’identificar si eren emprenedors, 

inversors o d’acció. No obstant això, vam conèixer a una dona que tenia el mateix 

cognom que nosaltres i vam poder almenys parlar amb ella per aquesta 

coincidència. Va resultar que era una advocada experta en startups amb 

contactes a ESADE i que ens podia informar quan es feien convocatòries per 

presentar el nostre projecte. 

Vaig sortir molt emocionat d’allà. Vaig veure el panorama d’inversió i startups des 

d’una altra perspectiva. 

  

 

Inversió per a Voltimers. 2a fase 

Hi ha una entitat del govern anomenada ENISA que s’encarrega de promoure el 

finançament de projectes d’empreses espanyoles. Un dels seus programes 

consisteix a prestar 120.000 € a fons perdut sempre que l’empresa tingui un 

inversor disposat a invertir 90.000 €.  

El primer que s’ha de fer és presentar el projecte, amb el quadernet que ja hem 

parlat amb anterioritat i que ara ja el portem al dia gràcies a un altre projecte 

d’inversió a Londres que no va acabar de resultar fructuós.  

L’home que ens porta la tramitació del projecte ens ha dit que li encanta i el 

sorprèn que l’estiguem fent nosaltres sols -sense cap altra entitat més gran a 

sobre-.  

Encara esperem notícies positives sobre aquesta proposta.   

Última reunió. 14 de desembre de 2017 

Abans d’acabar l’any havíem de quedar amb Incúbame per parlar sobre les 

novetats que hi havia sobre Voltimers. A més, així podia aprofitar i fer una 

entrevista a en Mando Liussi que haureu vist distribuïda per tot el treball.  

A la reunió vam tractar de solucionar alguns problemes que ocasionava l’app a 

en Fernando Ramoneda. Després vam parlar sobre la campanya de màrqueting 
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que realitzarem a partir de febrer. Consistirà en una sèrie de vídeos dirigits a 

grups de persones específiques per atraure la seva atenció i després convidar a 

la instal·lació del nostre producte. 

També vam tractar sobre la possibilitat de crear ambaixadors voltimers, és a dir, 

gent que sigui voltimer i ho digui a través de les seves xarxes socials.  

Sobre el tema de finançament hem quedat que posaríem a la venda un 10% més 

de la companyia amb valor de 100.000 €. El que vol dir que, si algú volgués 

comprar la meva participació del 0,5%, seria per valor de 5.000 €. 

Per últim, vaig fer l’entrevista a en Mando. M’ha sigut molt útil aquesta entrevista 

perquè explica conceptes clau que no s’entenien molt bé amb la informació 

teòrica. A més, reforça i deixa veure la necessitat de les empreses socials a la 

societat d’avui dia a part d’aportar informació interessant sobre com funciona el 

món de les startups. 

(vegeu l’annex per l’entrevista completa) 

Està viu! 16 de novembre. 18 de desembre de 2017 

Que millor manera d’acabar un relat que amb un final feliç. Sí, Voltimers camina 

tot sol des del 16 de novembre. A més, tots els problemes que han sorgit des 

d’aleshores els hem anat solucionant.  

L’aplicació ja es troba  a Android i a iOS de manera gratuïta. Han sigut molts 

mesos dedicats al desenvolupament i ara ens mereixem poder admirar tots la 

nostra creació.  

El que passa és que, com vaig dir a la introducció d’aquest treball, aquí no acaba 

la història perquè això només és l’inici. 

Podem dir que, oficialment, ha acabat la FASE 1. 

Per descarregar Voltimers app: www.voltimers.com 

Codi QR per descarregar a iOS.  Codi QR per descarregar a Android 

 

 

  

 

  

http://www.voltimers.com/
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9. CONCLUSIONS 
Ha passat un any des que em vaig involucrar en el projecte de Voltimers. 

Després d’aquesta experiència puc afirmar sense cap tipus de dubte que les 

hipòtesis plantejades a l’inici del treball són certes.  

Durant aquest any he pogut comprovar que malgrat que un alumne de Batxillerat 

no es pot involucrar al 100% en un projecte d’aquest caire, si que pot treballar i 

fer tasques dins el projecte durant diverses èpoques de l’any. Per exemple, vaig 

estar treballant de manera contínua a Voltimers des d’acabar els globals del 

tercer trimestre fins a finals de setembre. A més, també es poden invertir hores 

entre setmana per anar a fer reunions sobre producte, desenvolupament i 

màrqueting o assistir a congressos com heu pogut observar a “Com vam crear 

Voltimers”. Respecte a l’aprenentatge, he pogut confirmar que la participació 

activa dins un projecte és la millor metodologia per investigar i poder extreure un 

ús pràctic i real sobre el treball de recerca realitzat.  

En primer lloc, la importància de la part teòrica disminueix, ja que molts dels 

conceptes són apresos gràcies a l’experiència d’estar dia a dia treballant amb 

altres persones que coneixen molt més que jo i utilitzant eines que s’utilitzen a 

empresa i desenvolupament i que no s’estudien de cap altre forma que havent 

de treballar en una empresa. Aquí radica la importància del fer que deia Glasser. 

 En segon lloc, la interacció amb altres professionals m’ha fet veure noves 

perspectives i valors que d’altra manera, en un treball en solitari, no les hagués 

pogut aprendre. Per exemple, he comprès que en un projecte relacionat amb el 

desenvolupament no tot depèn d’un mateix sinó que s’ha de tenir paciència pel 

treball que fan els altres. Aquesta paciència apresa comporta aprendre a 

empatitzar amb el treball fet pels programadors, companys, socis i usuaris que 

voluntàriament donen el seu temps per millorar el món. Una altra és la capacitat 

de relacionar-te amb altres persones per la necessitat de tenir contactes ja que 

sense aquest cap projecte pot ser creat. Si no coneixes a ningú, difícilment 

trobaràs suport per fer cap projecte.  

Realitzar un treball d’aquest mode t’obre una nova perspectiva sobre com 

funciona el món real i t’empeny a canviar la teva forma de pensar, aprendre i 

relacionar-te. Entens que no estàs sol al mon i que existeixen opinions diverses 

sobre qualsevol tema i que es pot arribar a un consens sense cap tipus de 

problema. Tot el que he après durant aquest any no t’ho pot ensenyar cap 

universitat. 

Sobre Voltimers 

Penso que l’objectiu d’internet i la tecnologia en si no és isolar a la gent de la 

societat sinó de maximitzar les relacions amb les persones que estimem i establir 

llaços amb altres que mai penséssim que podrien arribar a pertànyer al nostre 

cercle. Voltimers va néixer amb la intenció d’oferir a les ONG una porta 

alternativa per poder finançar-se. Però també com una manera per unir persones 

i establir contactes gràcies a internet i els dispositius mòbils d’avui dia. 
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Després de més d’un any des del plantejament d’aquesta idea, Voltimers ha sortit 

al mercat com una aplicació híbrida tant per Android com per iOS. Ara mateix 

compta amb 46 descàrregues d’usuaris a Android i amb 15 dispositius a iOS. 

El nostre treball a partir d’ara serà aconseguir que Voltimers es conegui arreu de 

Catalunya i fer que les ONG rebin quantitats importants de donacions per part 

dels voltimers. També tindrem com a objectiu facilitar les donacions i millorar 

l’experiència d’usuari dins l’aplicació.  

No puc dir que la hipòtesi hagi estat completament confirmada, ja que no hi ha 

una base realment estable d’usuaris perquè encara queda fer una campanya de 

màrqueting dissenyada i segmentada a les xarxes socials per presentar el 

projecte. Això es deu, com heu pogut observar, a causa del retard en la 

finalització de les versions de producció de les aplicacions. No obstant això, 

segons l’experiència de socis i altres professionals que m’he anat trobant durant 

aquest període de temps, la complexitat del desenvolupament justifica la tardaria 

dels productes de mercat.  

Per tant, puc afirmar que és possible llançar un producte de mercat com 

Voltimers, però no crear una base estable d’usuaris, ja que requereix més capital 

i temps. 

Us convido a fer-vos voltimers! 

 

 

  



Creació d’una empresa social  Treball de recerca 
 

59 
 

10. WEB GRAFIA 
Què és una empresa social?  

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/06/28/empresas/1372431577_41333

0.html 

Noticia programa emprenedoria Comissió Europea:  

http://www.lavanguardia.com/politica/20161222/412809425797/la-ce-refuerza-

su-programa-de-impulso-a-la-financiacion-para-pymes.html 

Entitats sense ànim de lucre 

http://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-entidades-sin-animo-de-lucro/ 

Exemples entitats sense ànim de lucre 

http://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-organizaciones-lucrativas-y-no-

lucrativas/ 

Definició dret mercantil 

http://definicion.de/derecho-mercantil/ 

Tipus de societat mercantil a Espanya 

http://www.viu.es/los-tipos-de-sociedades-mercantiles-en-espana/ 

Com constituir una empresa 

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/pasos-crear-empresa/crear-

una-empresa-en-24-horas 

Concepte de Startup 

https://es.shopify.com/blog/14934065-hablemos-sobre-startups-que-son-sus-

caracteristicas-e-importancia 

Característiques de les Startup 

https://www.definicionabc.com/economia/startup.php 

Definició d’acceleradores 

http://www.bbvacontuempresa.es/a/las-aceleradoras-empresas-la-manera-

madurar-proyecto-manera-intensiva 

Definició de incubadora 

https://www.entrepreneur.com/article/268323 

Parts de la incubació 

http://lanzame.es/incubadora-aceleradora-startups/ 

Definició de ONG 

http://dle.rae.es/?id=R4TmoR1 

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/06/28/empresas/1372431577_413330.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/06/28/empresas/1372431577_413330.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20161222/412809425797/la-ce-refuerza-su-programa-de-impulso-a-la-financiacion-para-pymes.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20161222/412809425797/la-ce-refuerza-su-programa-de-impulso-a-la-financiacion-para-pymes.html
http://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-entidades-sin-animo-de-lucro/
http://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-organizaciones-lucrativas-y-no-lucrativas/
http://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-organizaciones-lucrativas-y-no-lucrativas/
http://definicion.de/derecho-mercantil/
http://www.viu.es/los-tipos-de-sociedades-mercantiles-en-espana/
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/pasos-crear-empresa/crear-una-empresa-en-24-horas
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/pasos-crear-empresa/crear-una-empresa-en-24-horas
https://es.shopify.com/blog/14934065-hablemos-sobre-startups-que-son-sus-caracteristicas-e-importancia
https://es.shopify.com/blog/14934065-hablemos-sobre-startups-que-son-sus-caracteristicas-e-importancia
https://www.definicionabc.com/economia/startup.php
http://www.bbvacontuempresa.es/a/las-aceleradoras-empresas-la-manera-madurar-proyecto-manera-intensiva
http://www.bbvacontuempresa.es/a/las-aceleradoras-empresas-la-manera-madurar-proyecto-manera-intensiva
https://www.entrepreneur.com/article/268323
http://lanzame.es/incubadora-aceleradora-startups/
http://dle.rae.es/?id=R4TmoR1


Creació d’una empresa social  Treball de recerca 
 

60 
 

https://definicion.de/ong/ 

Descripció ONG amb conveni a Voltimers 

extret de Voltimers App versió 0.1.18 a l’apartat ONG del desplegable superior 

esquerre.  

Zerca y Lejos (descripció) 

http://zercaylejos.org/nuestro-contexto/pigmeos-baka/ 

Qui té l’obligació de declarar? 

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campana

s/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/__Quien_tiene_oblifacio

n_de_declarar__/__Quien-tiene:obligacion_de_declarar__.shtml 

Definició de workflow. 

https://www.gestion.org/economia-empresa/gestion-administrativa/29867/que-

es-workflow-o-flujo-de-trabajo/ 

Tractament fiscal de les donacions. 

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campana

s/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/_Preguntas_frecuentes

_generales_sobre_el_IRPF_/Tratamiento_fiscal_de_los_donativos/_Como_se_

calcula_la_deduccion___Debo_comprobar_ese_dato_.shtml 

Definició de programar 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=programar (def 4) 

Definició de programa 

http://dle.rae.es/?id=UJPgYGO (def. 12) 

Traductor de codi binari per la paraula Voltimers 

http://www.traductorbinario.com/#ascii 

Definició de Llenguatge de programació 

http://definicion.de/lenguaje-de-programacion/ 

Definició de HTML 

https://definicion.de/HTML/ 

Definició de CSS 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS 

es.html.net/tutorials/css/lesson1.php 

Definició de JavaScript 

https://desarrolloweb.com/javascript/ 

https://definicion.de/ong/
http://zercaylejos.org/nuestro-contexto/pigmeos-baka/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/__Quien_tiene_oblifacion_de_declarar__/__Quien-tiene:obligacion_de_declarar__.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/__Quien_tiene_oblifacion_de_declarar__/__Quien-tiene:obligacion_de_declarar__.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/__Quien_tiene_oblifacion_de_declarar__/__Quien-tiene:obligacion_de_declarar__.shtml
https://www.gestion.org/economia-empresa/gestion-administrativa/29867/que-es-workflow-o-flujo-de-trabajo/
https://www.gestion.org/economia-empresa/gestion-administrativa/29867/que-es-workflow-o-flujo-de-trabajo/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/_Preguntas_frecuentes_generales_sobre_el_IRPF_/Tratamiento_fiscal_de_los_donativos/_Como_se_calcula_la_deduccion___Debo_comprobar_ese_dato_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/_Preguntas_frecuentes_generales_sobre_el_IRPF_/Tratamiento_fiscal_de_los_donativos/_Como_se_calcula_la_deduccion___Debo_comprobar_ese_dato_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/_Preguntas_frecuentes_generales_sobre_el_IRPF_/Tratamiento_fiscal_de_los_donativos/_Como_se_calcula_la_deduccion___Debo_comprobar_ese_dato_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Renta/_INFORMACION/Ayuda/_Preguntas_frecuentes_generales_sobre_el_IRPF_/Tratamiento_fiscal_de_los_donativos/_Como_se_calcula_la_deduccion___Debo_comprobar_ese_dato_.shtml
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=programar
http://dle.rae.es/?id=UJPgYGO
http://www.traductorbinario.com/#ascii
http://definicion.de/lenguaje-de-programacion/
https://definicion.de/HTML/
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS
file:///C:/Users/Marc/AppData/Roaming/Microsoft/Word/es.html.net/tutorials/css/lesson1.php
https://desarrolloweb.com/javascript/


Creació d’una empresa social  Treball de recerca 
 

61 
 

Definició d’API 

www.abc.es/tecnologia/consultorio/20150216/abci--201502132105.html 

Tipus d’aplicacions 

https://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-

inconvenientes/ 

Definició de FireBase 
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https://www.humanlevel.com/diccionario-màrqueting-online/facebook-ads 

Definició Bizbarcelona: www.nferias.com/bizbarcelona/ 

11. ANNEX 
Per accedir a l’annex del treball de recerca utilitzi el seu dispositiu mòbil per 

entrar mitjançant el codi QR o copiï l’enllaç al seu buscador. 

 

http://marcprojectvt.blogspot.com.es/ 

 

https://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/facebook-ads
http://www.nferias.com/bizbarcelona/
http://marcprojectvt.blogspot.com.es/

