
info@oportunitasimf.org www.oportunitasimf.org @oportunitasmicrocredito



SOSTENIBILITAT ACOMPANYAMENT VOLUNTARIATENFORTIMENTFORMACIÓ SOLIDARITAT COMPROMÍS



Carta Marcel Abbad

Nosaltres  

El nostre treball

Valor social dels Serveis No Financers

Els/les nostres emprenedors/es

El nostre impacte

La nostra activitat

La visió dels/les nostres voluntaris/es
 

ÍNDEX

4

5

6

7

8

10

12

13

 

  3



FUNDADOR



  5

NOSALTRES

Oportunitas és una microfinancera social que proveeix 
microcrèdits, formació i acompanyament a aquelles 
persones que volen emprendre un projecte o negoci, 
però que no tenen accés a la banca tradicional per falta 
d’avals o garanties. Està conformada per un equip humà 
que lluita contra el risc d’exclusió social des de l’any 
2016, amb l’objectiu de transformar el món en un indret 
més inclusiu tant en l’àmbit social com laboral. Així, el 
nostre grup de professionals aglutina una experiència 
de més de vint anys dins del sector de les microfinances 
socials. 

El nostre projecte s’estructura des de la Fundació Opor-
tunitas, una entitat sense ànim de lucre que s’encarre-
ga del programa de formació i d’acompanyament de 
persones emprenedores en risc d’exclusió social, amb 
el suport d’un equip de 126 voluntaris/es. A més, se 
sustenta gràcies a la societat limitada IMF Oportunitas 
S.L., responsable de l’administració dels microcrèdits. 
Aquesta acció conjunta dóna sentit a la nostra activitat 
i ens permet desenvolupar plans d’acció social amb un 
impacte just i equitatiu per als nostres emprenedors, els 
quals són la nostra prioritat. 

A través de la solidaritat, el compromís i les nostres 
ganes tant de reforçar els coneixements com d’oferir 
les eines i els mitjans per a desenvolupar els seus propis 
projectes a sectors poc afavorits, generem noves opor-
tunitats i acompanyem en el procés d’emprenedoria 
als/les nostres usuaris/es amb una gran dosi d’il·lusió 
i esperança; doncs, quatre anys després del naixement 
d’Oportunitas, el nostre objectiu és el de convertir-nos 
en la primera institució espanyola de microcrèdits so-
cials que operi a escala nacional.

DONANTS

INVERSOR(S)

FUNDACIÓ
OPORTUNITAS

IMF
OPORTUNITAS

S.L.

Donacions

Financiació

Formació i 
acompanyament
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Assessorament

Famílies Llocs
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Millora en:

Autoestima
Inclusió

social
Activitat

econòmica
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EL NOSTRE TREBALL

ACOMPANYAMENT MICROFINANÇAMENTFORMACIÓ

El microcrèdit Oportunitas és una 
solució de capital flexible, eficaç i a la 
justa mesura de cada emprenedoria, 
en el qual les condicions del préstec 
són ajustables segons el flux de caixa i 
cicle del negoci. 

A cada emprenedor/a, si així ho 
considera, se l’assigna un volunta-
ri/a-mentor/a amb l’experiència ne-
cessària (per exemple en finances, 
fiscalitat, màrqueting, gestió em-
presarial, etc.) per a enfortir el seu 
projecte i donar-li suport en tant a 
la resolució de dubtes i problemes. 
A Oportunitas facilitem formació 
contextualitzada per als nostres vo-
luntaris/es-mentors/es, amb l’objec-
tiu de què els seus coneixements es 

Des del 2019, al nostre web oferim 
una sèrie de recursos online gratuïts 
per a tots aquells que desitgin em-
prendre un nou negoci, on poden 
accedir al nostre centre de formació. 
Es tracta d’una formació online per 
a emprenedors/es vulnerables total-
ment gratuïta, de 16 hores de durada, 
la qual contempla diferents àrees de 
formació (envers la figura de la per-
sona emprenedora, el mercat, l’em-
presa i el pla financer), per a poder 
crear un projecte d’emprenedoria. Es 
complementa, a més, amb dos exem-
ples pràctics que simulen la situació 
de dos emprenedors/es de dos sec-
tors diferents. 

Finalment, s’acaba amb un pla de 
negocis i un altre financer, per a po-
der presentar el projecte a possibles 
finançadors i inversors. Tanmateix, 
mitjançant els seguiments que realit-
zen els/les nostres voluntaris/es amb 
els emprenedors/es, l’activitat for-
mativa continua, ja que compartim 
i intercanviem coneixements a cada 
tutoria.

transfereixin als emprenedors vulne-
rables que tant estan patint aquesta 
crisi. Aquest procediment es dóna de 
manera totalment personalitzada i 
s’adapta segons les necessitats de cada 
usuari/a. D’aquesta manera, el volun-
tari/a que acompanya a l’emprene-
dor/a in situ aporta assessorament i 
suport a aquest perquè els seus pro-
jectes es puguin desenvolupar amb la 
màxima garantia d’èxit, incrementant 
així el nostre impacte social. 

A Oportunitas entenem que l’emprenedoria ha de basar-se en tres elements indis-
sociables: la formació, l’acompanyament i el microfinançament.

Microcrèdits concedits

Voluntaris/es

Entitats col·laboradores

Hores d’acompanyament 
amb mentors/es

Persones amb accés a la 
Formació

Persones ateses

96

126

64

406 h.

1.034

1.367

ABAST DE LA NOSTRA 
ACTIVITAT

*Dades acumulades a 31/12/20
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VALOR SOCIAL DELS SERVEIS NO FINANCERS

La monetització dels Serveis No Financers d’una entitat 
és el càlcul del valor social d’aquesta, és a dir, el resul-
tat que es genera quan els recursos, processos i políti-
ques es combinen per a generar millores a la vida de les 
persones o de la societat al seu conjunt. Aquest valor és 
equiparable al valor econòmic dels serveis o productes 
socials que s’ofereixen. 

Per a calcular-lo, s’han d’identificar els resultats dels ser-
veis no financers, detectar com es determinarà el valor 
econòmic de cada un (en aquest cas: els cursos online, 
l’acompanyament, les assessories i la coordinació dels 
voluntaris amb els emprenedors) i, finalment, monetit-
zar el seu valor social. 

El Valor Social d’Oportunitas aquest 2020 equival a 
105.327,42€.

Valor social cursos online y plantilles

Valor social acompanyament,  assessoria i coordinació

Mòduls cursos online

Plantilles Business Plan / Pla financer

Total Valor Social Formació (Elearning y Plantilles)

3.120€

24.200€

27.320€

Voluntariat

Assessoria Gestors Personals

Coordinació de Parelles

17.755€

37.593€

9.460€

Total Valor Social voluntariat, assessoria i coordinació 64.807€

Valor Social SNF: 105.327,42€



ELS NOSTRES EMPRENEDORS

Actualment, s’ha produït un increment notable de la deman-
da de microcrèdits, generada per les necessitats de liquiditat 
derivades de la crisi causada per la Covid-19, així com per 
l’augment de la necessitat d’autoocupació associat a l’incre-
ment de les taxes d’atur. A causa d’aquesta situació, a mitjans 
del 2020 ens hem vist obligats a interrompre la concessió de 
nous microcrèdits. Malgrat tot, durant aquest 2021, conti-
nuarem al costat de tothom qui vulgui engegar, consolidar 
o reorientar un projecte o negoci, oferint els nostres Serveis 
No Financers de Formació i Acompanyament.

El perfil dels nostres emprenedors/es l’any 2020 ha estat el 
següent:
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Aldo Nelson 
La Nonna Pasta Fresca Original

Venda de pasta fresca italiana artesanal

Emmanuel Silva 
Oficina de Transició Energètica

Assessoria, promoció i implementació de 
models d’eficiència energètica

Ernesto i Mari Ángeles 
IREDOM

Negoci d’emmagatzematge i preparació 
de comandes

Cristina Romero
CristyBoom Cosmetics

Creació i distribució d’una marca de 
cosmètica

Thais Glod
INNOBOUND

Innovació en les conexions per a millo-
rar la comunicació

Sasha Méndez
TRANSPORTISTA

Servei de transport i paqueteria

La filosofia d’aquest projecte és oferir al client la mi-
llor pasta fresca artesanal possible al dia. Per aquest 
motiu, la producció es basa a adquirir matèries pri-
meres de primera marca del mercat italià i obtenir 

productes de proximitat.

El projecte neix com a resposta a què un 70% dels 
edificis i cases espanyoles compten amb una baixa efi-
ciència energètica i existeix un gran desconeixement 
per part de la ciutadania sobre com rebaixar el con-

sum elèctric i fer més eficient aquest consum.

Aquest matrimoni va decidir fusionar la seva 
idea inicial de venda online amb les necessi-
tats detectades després de la crisi causada per 
la Covid-19, creant un projecte d’emmagatze-
matge i preparació de comandes gràcies a la 

revalorització del negoci.

En Sasha detecta la demanda d’Autònoms amb 
vehicle propi per a cobrir serveis de paqueteria. 
Malgrat ser conscient de què és un treball dur, 
el fet de disposar de vehicle propi li permet auto 
ocupar-se i generar uns ingressos millors que els 
que pot obtenir a altres treballs per compte de ter-

cers.

Gràcies a la col·laboració d’Oportunitas i 
Cro-Arte, la Thais ha pogut consolidar un ne-
goci sostenible i dedicar-se a allò amb el que 
tota la vida havia somiat, crear una acadèmia 

de formació de soft skills a València.

La Cristina ha tingut negocis del sector de la cosmè-
tica a Veneçuela i a Panamà. Ara, a Espanya, ha esta-
blert el seu propi projecte després d’haver treballat a 
una empresa de cosmètics; on gestionava les importa-

cions i el procés de qualitat. 
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EL NOSTRE IMPACTE

A Oportunitas mesurem el nostre im-
pacte social a través de tres dimensions: 
l’emocional, la social i l’econòmica. Així, 
observem al llarg del temps les modifica-
cions d’aquestes variables. Les següents 
dades són el resultat de l’avaluació que 
vàrem fer als/les nostres emprenedors/es 
després de dos anys d’haver concedit el 
microcrèdit, ja que elaborem una anàlisi 
inicial i un parell més, posteriorment a la 
concessió d’aquest, per a poder tenir una 
referència comparativa clara i poder ava-
luar el nostre impacte.

A més, el nostre projecte forma part del 
pacte global de l’ONU per a transformar 
el món en un lloc millor a través de 17 
objectius, desgranats en 169 metes que 
pretenen ser assolides l’any 2030, motiu 
pel qual  compartim la responsabilitat 
per a aconseguir-ho. És per això que hem 
revisat les nostres estratègies i la nostra 
cadena de valor, per a identificar els nos-
tres ODS (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible) i les metes amb les quals estem 
compromesos. 

D’aquesta manera, a Oportunitas ens hem 
compromès a contribuir amb la nostra mi-
sió donant suport als següents objectius: 
Educació de qualitat, Igualtat de gènere, 
Treball decent i creixement econòmic i 
Indústria, innovació i infraestructura, en-
tre d’altres.

Dimensió econòmica

Dimensió social

Dimensió emocional

Ingressos per ventes i Benefici Net Anual
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Treball decent i creixement econòmic 

Educació de qualitat Igualtat de gènere Indústria, innovació i infraestructura

Persones amb accés a formació Dones que executen una activitat 
productiva

Dones que reben formació

Persones incloses financerament

Augment d’ingressos per vendes 
dels negocis (2 anys)

Augment del benefici net dels 
negocis (2 anys)

Augment del salari mitjà rebut pel 
negoci (2 anys)

Augment a la taxa d’ocupació per 
negoci (2 anys)

Descens de l’ocupació informal 
(2 anys)

Augment d’emprenedors que 
reben un salari pel seu negoci 
(2 anys)

+131%

+150,2%

+37,6%

+132,8%

-39,3%

+139,3%
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LA NOSTRA ACTIVITAT

Al 2020, a causa de la Covid-19, la nostra activitat s’ha adaptat 
més que mai als mitjans digitals, però no per això hem deixat 
de reunir-nos per a continuar formant-nos mitjançant con-
ferències, seminaris i grups de treball.

Entre aquestes activitats, destaquem la conferència virtual so-
bre MAGNET Project i el Seminari de Finançament ACH, una 
conferència online sobre les claus del finançament a l’empre-
nedoria, on es van exposar alguns dels principals mecanismes 
de finançament existents, principalment a les seves primeres 
etapes. 

També hem participat a les Sesions Spain NAB Blending a 
mercats emergents, i hem dut a terme diverses sessions tant 

de formació per als/les nostres voluntaris/es dins del marc 
Webinar voluntaris: treballar en temps de Covid, com de for-
mació per a emprenedors, aquestes darreres desenvolupades 
al taller Session Mecabit - Programa Empren. 

Tanmateix, a l’octubre vàrem participar amb una ponència a 
la conferència EMN Annual Conference 2020. Per finalitzar, en 
referència a l’acord amb altres entitats, ens agradaria destacar 
que aquest any 2020 estem molt satisfets d’haver fet lligams 
amb el Máster de Microfinanzas de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), ja que hem pogut establir un conveni de 
pràctiques en el qual els estudiants podran desenvolupar les 
seves competències en una primera aproximació al món labo-
ral col·laborant i treballant a la nostra entitat. 
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LA VISIÓ DELS/LES NOSTRES VOLUNTARIS/ES

Un dels pilars fonamentals d’Oportunitas són 
els seus voluntaris i voluntàries, ja que duen a 
terme una funció clau en acompanyar als nous 
emprenedors/es al llarg dels seus processos 
de desenvolupament de negocis i en posar a 
la seva disposició tots els seus coneixements i 
experiències. Per aquesta raó, hem volgut pre-
guntar-los quines han estat les seves motiva-
cions per a formar part d’aquest projecte i com 
ha estat la seva experiència a la nostra entitat, 
per així poder millorar, entre tots, dia a dia. Els 
nostres voluntaris i voluntàries diuen de nosaltres:

Mayte Varela
Business Mentor Consultant

“Tot allò que es fa a l’entitat és a favor dels receptors dels micro-
crèdits i els seus projectes. El grup de voluntaris és fantàstic i ple 
d’energia per a ajudar a qui ho pugui necessitar. És un gran capital 
par a l’Entitat.”

“Crec que Oportunitas és una organització singular amb un gran 
potencial de futur amb la seva acció social, que ofereix a emprene-
dors i voluntaris finançament, entorns i eines de treball que per-
meten la creació de nous projectes d’ocupació.”

“El voluntariat dóna una oportunitat als voluntaris per donar su-
port  al teixit d’emprenedors amb els seus coneixements, i als em-
prenedors els ofereix comptar amb una xarxa de suport per donar 
una empenta als seus negocis. El suport d’Oportunitas és vital per-
què la comunicació entre l’emprenedor i el voluntari sigui fluida, i 
per a mi és un honor formar part d’aquest equip”

Juan Enero
Consultor

Maria Alejandra
Senior Sales, especialitzada en mi-

crofinances i inclusió financera
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