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BCN Thinking Challenge arrenca amb l'objectiu de 
donar solucions emprenedores a la desigualtat a la 

ciutat de Barcelona 
 

• Durant els dies 19 i 20 d'abril se celebra el V BCN Thinking Challenge, 
marató universitària d'emprenedoria social organitzat pel Club 
d'Emprenedors de la Universitat Abat Oliba CEU 

 
Barcelona, 19 d'abril de 2017.- L'emprenedoria posada al servei de la reducció de la 
desigualtat creixent a la ciutat de Barcelona, aquest és el propòsit amb el qual ha 
arrencat la V edició del BCN Thinking Challenge, marató universitària 
d'emprenedoria social que organitza el Club d'Emprenedors de la Universitat Abat 
Oliba CEU. 
 
Durant el dia d'avui, prop de seixanta estudiants participants, pertanyents a diferents 
universitats d'Espanya, treballaran en diversos equips per formular propostes de model 
de negoci que redundin en la disminució de les desigualtats entre els barris de 
Barcelona. Tal com es descriu en el Business Casi del que han de partir els 
universitaris, "les desigualtats entre barris de Barcelona continuen accentuant-se, en 
ampliar-se la distància entre els barris més acomodats i els més humils". 
 
Sobre la pertinència de l'enfocament d'aquesta nova edició del BCN Thinking Challenge 
ha reflexionat el responsable del programa Universitats amb Cor de Càritas, Fernando 
Porta, en l'acte d'inauguració. "Sempre hi haurà pobresa, però el que no pot acceptar-
se és la desigualtat que està existint", ha denunciat. En aquesta línia, ha al·ludit al fet 
que Espanya sigui el segon país de la UE en què més ha crescut la desigualtat. 
Concretament, a Catalunya, el patrimoni de la persona més rica és 150 vegades 
superior al patrimoni d'una persona de renda mitjana, ha ressenyat. 
 
L'acte d'obertura ha acollit també una ponència sobre emprenedoria, que ha impartit el 
CEO de Signaturit, Juan Zamora. Aquest ha insistit en la importància de l'equip en 
l'èxit de qualsevol projecte emprenedor, així com en la conveniència de donar a 
conèixer les idees. "Una idea no té valor si no la comuniques. El que importa és 
l'execució", ha afirmat. Al costat de Porta i Zamora, han intervingut la vicerectora 
d'Estudiants i Qualitat, Maite Signes, i el vicepresident del Club d'Emprenedors, 
Eduardo Feliu. 
 
Demà, lliurament de premis 
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Els projectes que neixin de la jornada de treball d'avui 
seran presentats en la gala final, prevista per a matí a les 

19.45 hores. Després d'això, es designarà un projecte guanyador i es farà lliurament del 
premi al millor emprenedor a títol individual. El jurat d'aquesta edició està compost pel 
mateix Fernando Porta, el exdirectiu de Caixa-Bank, Alberto Trallero, el director de 
Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, Enric Miravitllas, el fundador de 
UnCommon People i autor de "365 formes de demanar treball", Oscar Arenas, el doctor 
en Psicologia, Joaquín Limonero, i el director corporatiu de Màrqueting i Comercial de 
la Fundació Universitària San Pablo CEU, Javier Andreu. Lliuraran els guardons 
Fernando Porta i el representant territorial de Santander Universitats, Luis Herrero. 
 
El V BCN Thinking Challenge es fa amb el patrocini de Santander Universidades, CEU 
Emprende, Càritas, BCN Think Co, Fundació Damm, Apex, eCooltra, CorreYvuela, y 
Tanit. 
 
 
 

 

 

 


