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Memòria de la tasca realitzada pel departament de 
Cooperació Internacional  de la Fundació Plataforma 

Educativa a FEZ – Marroc 
 2012 – 2014 

 
 
  
 
Socis col.laboradors de la tasca de cooperació internacional al Marroc. 
 

- Diputació de Barcelona 
- Ajuntament de Tordera 
- Universitat de Girona 
- Ajuntament de FEZ – Meshuar 
- Universitat de Fez 
- Associació Social i Educativa Moultaka 
- Associació Social i Cultural Fez- Sais  
- Empreses col.laboradores 

 
 
 
 
Antecedents: 
 
El treball amb el Marroc en l’àmbit de la cooperació Sud-Nord a la Fundació Plataforma Educativa 
comença al 2012, seguint l’objectiu del Pla Anual  del departament de Cooperació de FPE d’aquell any en 
matèria de cooperació internacional:  Obrir nous projectes al Nord d’Àfrica i a diferents païssos del 
continent africà en matèria de formació, emprenedoria i desenvolupament socio-econòmic.  
 
Abans d’aquest moment, des de les diferents entitats que conformen  Plataforma Educativa, s’havia 
treballat en el programa Catalunya – Magrib, en el projecte de retorn dels menors marrouquins no 
acompanyats, i s’havia editat un estudi avaluatiu sobre el treball amb aquests joves inmigrants en 
situació de vulnerabiliat, en els nostres centres i serveis de tutela d’infants i adolescents. 
 
L’experiència prèvia amb aquest país, i el suport voluntari dels professionals marroquins de l’entitat, va 
fer possible la primera visita a la ciutat de Fez per part de la coordinadora tècnica dels projectes de 
cooperació, que va ser el tret de sortida d’un treball d’equip, dins i fora de l’entitat,  intens i productiu, 
que dos anys després segueix generant els seus fruits.            
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INCUBA MARROC 
Incubadora d’Empreses Innovadores i Creatives 

 
Breu Resum del Projecte: 

 
Incuba Fez és un projecte destinat a oferir un espai de creixement protegit i controlat per tal que 
emprenedors/es, especialment joves i dones, puguin construir la seva pròpia empresa de la mà d’una 
empresa catalana, fer-la perdurable en el temps i promoure el desenvolupament sostenible del territori 
d’incidència. 

La incubadora que presentem, i la xarxa que es crea per fer-la possible és innovadora i es presenta com una 
alternativa nova a la manera de fer cooperació Internacional. La proposta parteix de la base de l’intercanvi i 
la cooperació real entre països, donant especial rellevància al binomi, col·laboració Sud-Nord/ Nord-Sud. 
Les bones pràctiques i experiències d’èxit dels empresaris catalans poden servir als nous empresaris 
marroquins, així com les maneres de fer creatives i les noves planificacions de futur en l’escenari econòmic i 
social mundial actual, seran útils i productius per a les empreses catalanes, que solidàriament volen apostar 
per aquest projecte. El projecte Incuba Fez, inclou la formació de 400 hores en Emprenedoria i Pla 
d’Empresa, tutories empresarials online i intercanvi formatiu i vivencial  entre ambdós països. 

El passat dimecres dia 5 de juny va donar el tret de sortida a la Difusió i Comunicació del Projecte, per tal 
d’escollir els emprenedors (joves i dones d’escassos recursos econòmics de Fez) que assistiran a la formació 
de 400 hores. A la trobada hi van estar presents, l’alcalde de Fez, el representant públi de la demarcació 
(walli), els formadors de la Universitat de Fez i la nostra contrapart, la Asociación Moultaka. La 
representant de Plataforma Educativa en el projecte, Ikbal Boukardi, advocada social, està coordinant la 
iniciativa a la ciutat. 

Les inscripcions dels candidats es podran fer del 5 al 19 de juny de 2013, ambdós dies inclosos. Una vegada 
tancades les inscripcions es realitzarà una preselecció de 40 candidats aproximadament que passaran, el 
dia 25 de juny, una entrevista personal que acabarà de perfilar el grup final. 
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Primer Informe Incuba Fez  - JUNY 2013 
 

El 7 de juny a les 9h del matí a la Facultat de Dret es va celebrar la primera reunió del Comitè de Fez que 
treballarà l’execució del projecte Incuba Fez, una proposta en el camp de la iniciativa empresarial i de 
creació d’empreses, que inclourà la comissió de control, els professors i els formadors. 

A aquesta primera reunió hi van assistir:  

1. Sr. Mansour – Vicerector de la Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la 
Universitat de Fez 

2. Sr. Mohammed – President de la Asociación para el Foro de Desarrollo Juvenil Moultaka 
3. Sra. Ikbal Boukardi – Coordinadora del Projecte en nom de l’entitat Plataforma Educativa 
4. Sr. Hussein – Director, cap de divisió de la Universitat de Fez 
5. Altres professors col.laboradors. 

 
En aquesta primera trobada es van discutir els següents punts: 

1. Els procediment i mecanismes per iniciar el projecte: publicitat, difusió, perfil i mètodes de selecció 
de beneficiaris,… 

2. Programa de formació (material didàctic) 

3. Els exercicis de camp, seminaris, reunions científiques i les activitats de sensibilització 

4. Es van acordar els següents mòduls, seguint el plantejament d’INCUBA, replicant el Projecte de la 
Fundació Plataforma Educativa, adaptant-lo a la realitat cultural Marroquí: 

 L’esperit empresarial 
 Intel·ligència emocional 
 Lideratge 
 Treball en equip 

 

 

 Finançament de l’empresa 
 Fluxos d’efectiu de les operacions 
 Finançament del banc 
 Altres finançaments (INDH, …) 
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 Gestió de l’empresa 
 Comptes de la compañía 
 Tributació dels negocis 

 

 

 Desenvolupament del Pla de Negoci 
 Marc de l’estudi 
 Estudi tècnic 
 Estudi financer 

 Quadre Legal 
 Tipus de negoci 
 Procediments administratius 

 Comunicació Personal 
 Acompanyament en la posada en marxa de l’empresa 

 
 
Segon Informe Incuba Fez  – Juliol 2013 
 

 
 
 
Objectiu: Sel.lecció dels formadors i constitució de l’Equip Pedagògic   
 
Després de varies reunions preparatòries, la Universitat va considerar oportú ampliar el número de 
professors per arribar a consolidar l’aprenentatge i concloure el Projecte amb Plans d’Empresa viables i 
efectius. El pressupost afegit que s’en derivi corre a càrrec de la mateixa Universitat i de l’entitat 
Moultaka.  
 
Així doncs,  comptem amb el següent equip de formadors: 

1. MÒDUL DE GESTIÓ D’EMPRESA I ECONOMÍA EMPRESARIAL: Sr. Abderrazak El Hiri: Professor 
d’Economía i Gestió Empresarial a la Universitat de FEZ.  
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2. MÒDUL DE FISCALITAT I MARC LEGAL: Sr. Mohamed Enmili: Professor de Fiscalitat empresarial 
a la Universitat de FEZ 

3. MÒDUL D’ESPERIT EMPRESARIAL: Sr. Mohamed Mhamdi: Director del centre d’Estudis 
Estratègics de FEZ i profesor del Màster de DRET i GESTIÓ d’Activitats locals. 
 

4. MÒDUL DE CONFECCIÓ DEL PLA D’EMPRESA: Sra. Fàtima Trid: Professora d’Economía de la 
Universitat de Fez 

 
La resta de mòduls i el seguiment dels joves emprenedors, així com la supervisió de la tutorització de 
les practiques corre a càrrec del Sr. Abdellach el Meloki (ex director del Banc Popular Marroquí i 
expert en Empreneduría de joves) i el Sr. Mohamed El Ouardi, Funcionari de l’Agencia Nacional 
d’Activació i Creación de Empelo para jóvenes y miembro del equipo directivo de INDH ( Iniciativa 
Naiconal del Desarrollo Humano) presidida pel Rei de Marroc, Mohammed VI.       
   
 
Objectiu: Selecció dels participants Emprenedors 
 
S’han sel.leccionat 33 emprenedors, a través d’entrevistes individuals que han tingut lloc als locals de  
l’associació i a la mateixa universitat de FEZ. El perfil del candidat, amb equitat de gènere, és ser jove 
marroquí/na desocupat (sense feina i sense cobrar cap prestació), però que hagi cursat algún títol de 
formació profesional, han de ser residents a Fez i provinents de famílies treballadores o amb dificultats 
socials i/o econòmiques. L’exigència d’aquesta preparació previa és degut a la necessitat de cumplir 
uns mínims coneixements que puguin permetre seguir la formació.   
La majoria de classes es doaran al centre Formatiu SIDI BOBKER, cedit per al projecte a la nostra Entitat 
social contrapart, on tenim ordinadors, material didactic i espai suficient per treballar dinàmiques de 
creativita i innovació, imprescindibles en el Programa d’Incuba FEZ.   
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Objectiu:  Pre–Incubació 
 
Les classes van començar el dia 1 de JULIOL del 2013. 
Durant aquest mes de juliol, els joves emprenedors han presentant la seva idea futura de negoci, 
adjuntant-la a un breu currículum i els seus coneixements previs de l’àmbit que volen treballar. 
Les idees que s’han presentat són: Tallers de Costura Creativa, Empresa de Construcció Sostenible, 
Empresa de PIntures i Disseny, Cooperativa Agropecuària, Fabricació artesanal de mel, Empresa de 
Tursime Sostenible… 
Els plans de negoci incipients han estat valorats per l’equip pedagògic i finalment s’han escollit 29 
candidats per tirar endavant el Pla Formatiu INCUBA FEZ: 13 dones i 16 homes.    
 
Durant el mes d’Agost (coincidint amb el Ramadà), les activitats d’INCUBA FEZ s’aturaran fins al 
setembre que començarem a organitzar el viatge d’anada dels representants de Catalunya a FEZ.  
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TERCER Informe Incuba Fez– Setembre/Octubre/Novembre 2013 
 
Objectiu: INCUBACIÓ  
 
Dins del procès d’Incubació dels joves, s’inclou l’ Intercanvi FEZ - TORDERA 
 
Durant el mes de d’octubre 2013 hem organitzat el viatge d’anada a la seu del Projecte. Alhora, els 
joves emprenedors han continuat formant-se en els mòduls previstos seguint el procès d’INCUBACIO. 
 

Intercanvi d’experiències – Viatge d’Anada a Fez 
Sr. Salvador Manresa Serra - Empresari Constructor Torderenc 

Sr. Miquel Lluís Matas Ribas – Empresari Constructor Torderenc 

Sr. Ismael (Empresa BIKO) – Empresari Arquitecte Torderenc 

Sr. Joan Carles García Cañizares – Excm. President Diputació de Barcelona i Alcalde de Tordera 

Sr. Josep Llorens – Tinent d’Alcalde 

Sr. Hatim Boukardi –  Educador social i intèrpret - FPE 

Sra . Raquel Sabater i Ten – Coordinadora tècnica INCUBA FEZ - FPE 

Sr. Jordi Pascual i Pèlach – Director General Plataforma Educativa - FPE 
 
 

Sortida: Diumenge 20 d’octubre de 2013 a les 21:15 (Vueling), Arribada a Fez a les 21:10h 
Tornada: Dijous 24 d’octubre de 2013 a les 14:20 (Ryanair). Arribada a Barcelona a les 18:20h. 

 
 
Agenda a dels visitants catalans a FEZ  
 

Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

21:10h 
Aeroport de Fez 

10:00h 
Seu Associació Sòcia – on 
es donen les clases. 
Presentació dels 
emprenedors/es. 
 

12:30h 
Reunió amb els empresaris 
torderencs i emprenedors 
– Coffee break de treball 

9:30h 
Visita a la Universitat 
sòcia del projecte 
 

11:00h 
Visita amb Wally 
(president de la 
comunitat, homòleg a 
president de la 
diputació de Barcelona) 

10:00h 
Col·loqui representants 
de l’Associació, 
Ajuntament, 
Universitat, 
Emprenedors/es i 
Personalitats 
Palau de congressos de 
Fez 

Lliure per la ciutat de 
Fez fins a les 12h que 
marxem cap a 
l’aeroport 

 Dinar Al Riad Dinar Al Riad Dinar Al Riad  
 15:30h 

Reunió amb els 
responsables de 
l’Ajuntament de Fez - 
Meshouar 

16:00h 
Visita a les a la cambra 
de comerç de FEZ  - 
Presentació del seu 
president 

16:00h 
Visita turística a la 
Medina i monuments 
de la ciutat amb guía 
turístic/a 

 

 Sopar Al Riad Sopar a casa de l’EKBEL  Sopar Al Riad  
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Nota de premsa  - 25/10/13 

El Projecte Incuba Fez de Plataforma Educativa pren forma 

Aquesta setmana, Plataforma Educativa ha visitat el Projecte INCUBA FEZ, que des de fa un any, es 
desenvolupa des de la nostra Entitat i amb el Suport econòmic de la Diputació de Barcelona. La Fundació 
Plataforma Educativa i Fundación Utopía, treballen amb els joves, nois i noies de la ciutat de FEZ, oferint-los la 
oportunitat de formar-se en Emprenedoria i Creativitat i Innovació, en el marc del Projecte INCUBA FEZ. 

El Suport de les institucions Público-privades que formen part de la iniciativa, han aconseguit que més de 30 
joves d’escassos recursos econòmics, puguin accedir a formació específica i  amb titulació universitària, per 
tal d’evitar la migració forçada per motius sòcio-econòmics i treballar conjuntament pel Desenvolupament 
Humà Sostenible d’ambdós territoris, Catalunya i el Marroc.  

Les empreses en procés de creació, són de diferents sectors econòmics, i els joves, només per participar en el 
Projecte de Cooperació Internacional, fan pràctiques en empreses del Marroc i es vinculen amb una empresa 
catalana que li fa de tutora, per tal d’endegar la iniciativa a través de la implicació dels empresaris. 
Aquesta és la Segona INCUBADORA que la Fundació Plataforma Educativa desenvolupa (després d’Incuba 
Guatemala) i espera que tingui la continuïtat necessària i que el propi Govern del Marroc aculli la iniciativa 
com a pròpia.  

El grup de catalans que ha visitat Fez, ha estat acollit meravellosament bé per la contrapart sòcia. Junts hem 
creat un camí ple d’oportunitats  pels joves de FEZ i hem obert noves vies pels nostres nois acollits als CRAES 
de Catalunya.   

http://www.plataformaeducativa.org/
http://www.diba.cat/
http://www.plataformaeducativa.org/
http://www.plataformaeducativa.org/
http://www.plataformaeducativa.org/
http://www.fundacionutopia.org/
http://www.plataformaeducativa.org/
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A baix: Hatim Bourkkadi (Educador CA Mas Garriga i col.laborador del Projecte INCUBA FEZ), Jordi Pascual (Director General 
de Plataforma Educativa), Sr. Le Walli (Homòleg President de la Diputació de Fez), Sr. Joan Carles Garcia (Alcalde de Tordera 
i Vice-President de la Diputació de Barcelona), Sr. Josep Llorens (Tinent d’Alcalde de Tordera) A dalt: Empresaris de Tordera 
(Manresa i Fills, BYKO, Oparino), Sr. Azzizh (President Associació Moultaka, contrapart sòcia de Incuba Fez). Raquel Sabater 
(Cooperació Internacional de Plataforma Educativa) i Ikbel Bourkkadi (Coordinadora del Projecte Incuba a Fez) 

 
 
QUART Informe Incuba Fez– Desembre, Gener i Febrer – 2014 
 
Objectiu: Post- Incubació 
 
33 joves s’han format a Incuba Fez. 
 
14 han desenvolupat el seu pla d’Empresa i l’han finalitzat amb excel.lència.  
 
12 empreses han sorgit de l’edicio 2013 
 
La resta necesita més temps per organitzar-se i es farà un seguiment cas per cas, per tal d’ajudar-los a 
finalitzar o si han hagut d’abandonar la formació per motius familiars o personals ens mantindrem en 
contacte amb ells per orientar-los en el cas que puguin continuar. 
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Quadre d’empreses consolidades i Incubades; 
 
Empresa de Panells Publicitaris  Zakaria Sebti Finançament públic obtingut 

Empresa en funcionament  
Empresa de Fusta i Alumini Ismael Eftissan i Anass Salmi Aliança entre els dos  joves que ha 

sorgit arrel del projecte.  
En recerca de finançament.  

Empresa d’organització 
d’esdeveniments i festes amb equips 
i envelats mòvils 

Kamouni Outman Finançament públic obtingut 
Empresa en funcionament  

Empresa de Construcció i 
rehabilitació d’edificis i vivendes 

Kada Ibtissam i Ayach Saida  Aliança entre els dos  joves que ha 
sorgit arrel del projecte.  
En recerca de finançament. 
S’han presentat a INDH del Marroc 

Gabinet de Mediació de conflictes   Naima Maouhoub Autofinançament 
Empresa en Funcionament 

Empresa de Construcció i 
Intermediació ( gestoria )  

Kada Ibtissam i Ayach Saida Aliança entre els dos  joves que ha 
sorgit arrel del projecte.  
En recerca de finançament. 
S’han presentat a INDH del Marroc 

Taller de confecció i moda Issa Laila En recerca de finançament. 
S’han presentat a INDH del Marroc 

Fleca i pastisseria   Abou Obaida Fatima Està a la recerca d’un soci que l’ajudi 
financera i tècnicament a començar 
el negoci. 

Llar d’infants Nabila Dahane En recerca de finançament. 
S’han presentat a INDH del Marroc 

Confecció de nines marroquines Attich Najib Estudi financer en procés 
d’el.laboració 

Empresa de Construcció i obres 
públiques 

Mohammed Alí  Estudi financer en procés 
d’el.laboració 

Agencia d’assegurances Cahfi Amina Estudi bancari per finançament en 
procès 

 
12 empreses constituïdes per 7 dones i 5 homes 
 
Hem desenvolupat el projecte en la seva totalitat i hem acompert les activitats previstes en la 
planificació inicial. 
 
És important dir, però que la durada efectiva del projecte, ha estat una temporalitat molt ajustada per 
un projecte d’aquestes característiques, donat que durant els inicis va haver de fer-se ajustos 
pressupostaris i tècnics. 
Finalment, però, els objectius s’han complert amb escreix i han sorgit oportunitats impensables a l’inici i 
que a poc a poc van donant el seu fruit ( entre entitats, entre ajuntaments i entre universitats ) 
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Avaluació de  de l’assoliment dels resultats previstos per l’acció:  
 

1. Trobades organitzades a Tordera per a presentar el projecte i buscar aliances.   
 
Assolit al 70% 
Preveiem que 5 empresaris col·laboressin activament amb el projecte. Vam poder aconseguir 4 
empresaris interessats, i dels quals, 3 d’ells han participat fins al final en la iniciativa i  2 d’ells 
continuen vinculats al projecte. 
 
2. Contractació de l’equip de treball, marroquí i català. – assolit al 100%  

 
3. Intercanvi a FEZ – visita formativa i  d’intercanvi – assolit al 100% 

 
4. Execussió Formació Incuba FEZ 400 hores ( pre-Incubació/Incubació i post-Incubació ) – assolit al 

100%  
 

5. Intercanvi a Catalunya –Formació a Tordera i intercanvi – assolit 100% 
 

6. Entre 10 i  15 emprenedors segueixen amb èxit tot el procès. – assolit 100% 
 

7. Avaluació continuada i final per part de FPE – 100% assolit 
 
 
 

Altres resultats no previstos: Hem assolit més resultats dels esperats. El projecte inicial no inclou la   

obertura de les empreses creades, donat que no disposem de finançadors ni proveïm de microcrèdits. El 

propi projecte, ha generat que les institucions estatals de finançament social per l'emprenedoría del 

Marroc, confïn en la proposta dels joves i s'han obert les empreses i estan en funcionament en aquest 

moments. Per altra banda també ens ha sorpres positivament com a resultat, la beneentesa entre 

ajuntaments, per tal de seguir treballant des de la cooperació municipal en varis àmbits.         
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Nota de premsa de l’intercanvi Formatiu a Tordera  - Gener 2014 
 
El passat mes de gener es va dur a terme la visita de la delegació marroquina encarregat de les activitats del 
projecte Incuba - Fez (un projecte destinat a oferir formació i  un espai de creixement protegit i controlat, 
perquè  dones i joves emprenedors d’escàs poder adquisitiu, puguin construir la seva pròpia empresa amb 
la tutorització i col·laboració d’una empresa catalana ja consolidada). 

Aquesta visita va comptar amb la presència de representants marroquins: Sr Hassan Slighoi  Alcalde del 
Municipi Fez-Mechouar, Diputat al parlament marroquí i vicepresident del cercle de municipis de Fez; Sr 
Mohammed Ataiche, President de l’Associació social Moultaka; Sr Mansour Assou, Vicerector de la 
Facultat de Dret, Economia i Ciències Socials de Fez; i la Sra Ekbal Bourkadi: Coordinadora local del 
projecte, així com dels empresaris Catalans i Marroquins que hi col·laboren;  representants de l'Ajuntament 
de Tordera, col·laborador institucional del projecte: el Sr. Joan Carles García, alcalde de Tordera i el sr. 
Josep Llorens, tinent d’alcalde de l’ajuntament de Tordera, i a més, els amfitrions de la Fundació 
Plataforma Educativa:  el sr. Jordi Pascual i Pèlach, Director General de Plataforma Educativa, i la Sra. 
Raquel Sabater i Ten, Coordinadora Tècnica de la Fundació, i el Sr Hatim Bourkadi, educador social, 
mediador intercultural i traductor de la fundació. 

A la visita d’intercanvi i formació, emmarcada en els objectius del projecte, es van realitzar activitats com:  

 FORMACIÓ a la sala del Teatre Clavé de  Tordera:  Xerrada col·loqui sobre Conèixer una mica més la 
política  social i empresarial del Marroc,  a càrrec d’FPE,  conèixer la Contractació pública 
internacional per a les empreses a càrrec d’SPORA i la xerrada del Sr. Alex Barceló del Viver d’Empreses 
La Maret sobre les Incubadores d’Empreses a Catalunya. 

 Visita a la UdG: amb el vicerector de relacions Internacionals. Es va establir un diàleg fluid i es van 
proposar convenis entre les universitats d’ambdós territoris. També es van poder visitar les 
instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic de la UdG i la càtedra de joves emprenedors.  

 Visita al viver d’empreses la Maret i visita i col·loqui amb el cònsol del Marroc responsable de la 
demarcació de Girona, que ens va acompanyar al centre d’acollida Mas Garriga. 

 Visita a Barcelona Activa, organitzada per la Diputació de Barcelona, finançadors del projecte Incuba 
Fez, que van voler saludar als convidats i interessar-se pel projecte. 
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La visita formativa va ser tot un èxit, aconseguint així amb tots els elements coordinats, assolir un dels 
principals resultats esperats del projecte “Consolidar el treball conjunt i la creació d'una metodologia de 
treball replicable i de llarga durada entre Empreses de Tordera, joves empresaris formats a la Incubadora, 
Entitats i institucions marroquines, plataforma Educativa, Ajuntament de Tordera i Diputació de 
Barcelona”. 
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Els fuits d’Incuba FEZ – RESUM 2014: 

 

1. En l’àmbit de l’Emprenedoria i la cooperació internacional entre ajuntaments. 
2. En l’àmbit universitari 
3. En l’àmbit de l’Acció Social i cooperació internacional entre entitats 

 
 
Nota de premsa  - 23/6/14 

S’inicia el Projecte “Enfortiment Institucional del Govern Local de 
Fez en matèria d’emprenedoria juvenil” per part de l’Ajuntament 
de Tordera 

El passat mes de juny, una delegació del municipi de Tordera, encapçalada per l’Ilm. Sr. Joan Carles Garcia; i 
pels regidors, el sr. Josep Llorens, tinent d’alcalde; i el sr. Carles Aulet, regidor de medi ambient i obres 
públiques; van iniciar l’execució del projecte per a l’enfortiment del govern local de Fez en matèria 
d’emprenedoria juvenil. 

 

Aquest projecte, financat per la diputacio de Barcelona, estableix 
cooperacio bilateral entre els ajuntaments de Fez i Tordera, amb lobjectiu 
de promoure iniciatives publiques que afavoreixin l'emprenedoria i 
l'ocupacio dels joves mes desfavorits. 

Una de les primeres accions, va ser la participació per part del sr. Alcalde, 
en el Simposi sobre Emprenedoria Juvenil que es va celebrar a la seu del 
Palau de Congressos de la ciutat de Fez. 

Les activitats del projecte va continuar amb la xerrada formativa en matèria 
d’aplicació de polítiques municipals en matèria d’empresa i ocupació juvenil 
on van assistir tècnics municipals de l’Ajuntament de Fez. 

 

  



  

 
15/20 

FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA:  
C/Garrotxa, 7 - 17006 Girona  /  Tel. 972 40 54 54 – Fax 972 40 54 56 

fpe@plataformaeducativa.org – www.plataformaeducativa.org 

 
Nota de premsa  - 23/6/14 

Aliança de cooperació internacional entre les universitats de Fez i 
Girona 

La Fundacio Plataforma Educativa i la UdG treballen junts a la ciutat de Fez establint aliances entre 
universitats. 

El vicerector de polítiques internacionals i cooperació, el sr. Jörg Zimmer, ens acompanya en aquesta ocasió 
com a representant de la Universitat de Girona, per establir aliances estratègiques amb la Universitat de Fez 
i obrir nous camins de cooperació Sud-Nord. 

Els focus principals d'atenció entre universitats són les activitats formatives per a emprenedors/es, la 
migració, el patrimoni i el turisme cultural, així com la gestió de l'aigua i l'Economia Social. 
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Nota de premsa  - 23/6/14 

La Fundació Plataforma Educativa presenta una xerrada sobre 
Economia Social a la ciutat de Fez, Marroc 

El Sr. Jordi Pascual, Director General de Fundació Plataforma Educativa, va ser un dels ponents convidats 
pels organitzadors del Simposi sobre Economia Social i Emprenedoria Juvenil, a la ciutat patrimoni de la 
humanitat, de Fez, Marroc, on des de fa uns anys l’entitat catalana desenvolupa Projectes de Cooperació 
Internacional. A més de Jordi Pascual, van participar en el Simposi, professors d'empresa i finances de la 
Universitat de Fez, empresaris de la Cambra de Comerç de la ciutat i altres figures destacades del món de 
l’empresa i les entitats socials. 

 
El concepte Economia Social, en un pais emergent com el Marroc, obert des de fa uns anys a reformes 
socials, ha calat fort ja que es tracta d’un concepte innovador i amb possibilitats reals d’implantacio a 
diferents territoris marroquins. La cooperació entre la Fundació Plataforma Educativa i el Govern de Fez va 
néixer gràcies al Projecte Incuba Fez,  s’ha consolidat a través de diversos convenis i projectes. 
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Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració i entesa entre diversos partners del Sud i del Nord 
que aporten la seva expertesa i eficiència en el bon desenvolupament del Projecte. 
 
Dissenya, gestiona i planifica : 
 
Fundacio Plataforma Educativa ( Catalunya ) 
 
Executa: 
Asociacion Moultaka ( Marroc ) 

 
Finança:  
Diputacio de Barcelona 
 
Amb el Suport de:  
Ajuntament de Tordera, Ajuntament de Fez i Facultat de Dret i Ciències Socials de la Universitat Pública 
de Fez. 
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Annex – Documentació  
 

1. FULL D’INSCRIPCIÓ A INCUBA FEZ 
2. LLISTA D’ADMESOS A L’EDICIÓ 2013-2014 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
ETAT CIVIL DU PROMOTEUR 

 

 Nom et prénom .............................………………………………………………………………………… 

 Date et lieu de naissance .............………………………………………………………………………….. 

 Situation de famille …………………………………………………………………………....................... 

 N° carte d’identité nationale …………………………………………………………………………......... 

 

COORDONNEES 

 

 Adresse ..........................................………………………………………………………………………… 

 Tel Domicile …………………………………………………………………………………………………………. 

 G.S.M ……………………………............………………………………………………………………………….. 

 Email …………………………………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

                  Avis de la commission                                                                  N° de dossier :…………… 

               

        Note                 .............………………………………………………………………………….. 

        Classement     .............…………………………………………………………………………..                 

        Observations …………………………………………………………………………………………………………………  

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
               
 
   Formation académique et Expérience professionnelle 

Diplômes ou / et niveau de formation (diplôme, établissement, année) 
 …………………………………………………………………………………………………..…………..………….. 
 …………………………………………………………………………………………………..…………..………….. 
 …………………………………………………………………………………………………..…………..………….. 

 
Expériences professionnelles (Société, période, poste) 

 …………………………………………………………………………………………………..…………..………….. 
 …………………………………………………………………………………………………..…………..………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………..…………..……….. 

 
Stages effectués (Société, période) 
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 ……………………………………………………………………………………………………..…………..………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….…………..………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 
Situation professionnelle actuelle 

 ………………………………………………………………………………………………………..…………..………… 
 
 
 
                                      M O T I V A T I O N S 
 

 
Naissance de votre idée de projet (origine……) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Vos objectifs pour la création de votre entreprise ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Moyens financiers nécessaires pour la réalisation du projet ?..........................DH 
 
 
 
 

OBJET DE L’ENTREPRISE 
 
Produits ou/et Services………………………………………………………………………………………..………...... 
Marché (Clientèle, concurrents etc.)……………………………………………………………………..……….... 
Opportunités du marché……………………………………………………………………………………..………...... 
Menaces du marché…………………………………………………………………………………………….………....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LListat participants  Primera Edició Incuba FEZ  
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N° Nom et prénom C I N 

01 E. M. CC 25939 
02 E. Y. N. CD189039 

03 B. H. F 419458 
04 K. N. C  572978 

05 S. Z. CD 94664 
06 M. N. CD 170266 

07 Z. H. CD 171112 
08 K. O. CD 86211 

09 I. I. C 944512 
10 K. E. V 203364 

11 K. H. D 447483 
12 B. S. DO 3384 

13 A. S. CD375872 
14 K. I. CD 390583 

15 M. T. CD371649 
16 F. J. CD14723 

17 K. L. CD125989 
18 F. A. A. CD 504532 

19 N. D. CD 369229 
20 S.  K. CD 126607 

21 A. N. CD 341731 
22 M. A. CD 31235 

23 N. K. CD 97933 
24 C. M. CD 14247 

25 C. A. CD 123832 
26 M.  A. CD 94842 

27 A. K. C 955680 
28 A. l. CD366876 

29 A. S. CD 88555 

 


