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RESUM

La Fundació Ship2B es va crear l’any 2013 a Barcelona, 
amb l’objectiu d’impulsar l’Economia d’Impacte. Es tracta 
d’un nou model econòmic en el qual la finalitat principal de 
les empreses, els inversors i les organitzacions no és només 
maximitzar la seva rendibilitat econòmica, sinó també el seu 
impacte social i/o mediambiental. 

Va ser fundada per tres emprenedors, Clara Navarro, Mai-
te Fibla i Xavier Pont, que van detectar una necessitat no co-
berta en l’ecosistema de Barcelona, i van unir els seus esfor-
ços per a donar una solució i ajuda als emprenedors amb 
projectes d’impacte social. 

Ship2B té tres àrees d’activitat. En primer lloc, desenvolupa 
dos programes d’acceleració exclusius per a startups d’alt im-
pacte: S2B Health&Care i S2B Tech4Climate. I en paral·lel, 
Ship2B compta amb dos programes vinculats a àmbits més 
socials, els programes B-Value i Rezinkers4Impact. La sego-
na línia d’activitat és el Corporate Impact Venturing, i la terce-
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ra línia d’activitat és, la inversió d’impacte a Espanya, entesa 
com la inversió en startups de triple rendibilitat; econòmica, 
social i mediambiental, i per a això compta amb el suport de 
la Comissió Europea i del Fons Europeu d’Inversions. 

Al llarg d’aquests anys, Ship2B ha accelerat 164 startups, 
de les quals més d’un 85% continuen actives i que han mobi-
litzat més de 59 milions d’euros. Pensium ha estat una 
d’aquestes startups accelerades de manera reeixida per 
Ship2B, l’Impacte Social de la qual es valora en aquest tre-
ball, a través dels criteris d’acreditació de B Corp.
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ABSTRACT

The Ship2B Foundation was created in 2013 in Barcelona, 
with the aim of promoting the Impact Economy. It is a new 
economic model where the main purpose of companies, in-
vestors and organizations is not only to maximize their eco-
nomic profitability but also their social and/or environmental 
impact.

It was founded by three entrepreneurs, Clara Navarro, 
Maite Fibla and Xavier Pont who detected an unmet need in 
the Barcelona ecosystem and joined forces to provide solu-
tions and help entrepreneurs with social impact projects.

Ship2B has 3 areas of activity. First, it develops two exclu-
sive acceleration programs for high-impact startups S2B 
Health & Care and S2B Tech4Climate and in parallel, Ship2B 
has two programs linked to more social areas. They are the 
B-Value and Rezinkers4Impact programs. The second line of 
activity is Corporate Impact Venturing and the third line of 
activity is impact investment in Spain, understood as invest-
ment in triple profitability startups: economic, social and envi-
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ronmental, and for this it has the support of the European 
Commission and the European Investment Fund.

Throughout these years, Ship2B has accelerated 164 start-
ups, of which more than 85% are still active and have mobi-
lized more than 59 million euros. Pensium has been one of 
these startups successfully accelerated by Ship2B, whose 
Social Impact is valued in this work, through the B Corp ac-
creditation criteria.

JEL Classification: M13, M14, M21, M40
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1. Introducció

Breu història
Ship2B és una fundació privada amb base a Barcelona creada l’any 

2013, que té per objectiu accelerar i finançar startups d’alt impacte, fomen-
tar el Corporate Impact Venturing com a estratègia d’innovació per a les 
grans empreses i impulsar la inversió d’impacte. La van crear tres emprene-
dors Clara Navarro, Maite Fibla i Xavier Pont. Des dels seus inicis compta 
amb el suport de la Comissió Europea.

Ship2B posa a la disposició dels seus emprenedors la seva comunitat 
de mentors, experts, entitats i grans empreses. Així mateix, els posen a dis-
posició la primera i major xarxa d’inversió d’impacte d’Espanya, així com 
un vehicle de co-inversió per a invertir en startups disruptives que generen 
una triple rendibilitat: l’econòmica, la social i la mediambiental.

Ship2B accelera i inverteix en startups d’impacte. El procés es realitza 
mitjançant la selecció de les millors startups i spin-offs tecnològiques amb 
impacte social o mediambiental amb l’objectiu d’accelerar el seu creixe-
ment a través d’aliances amb altres empreses, de mentoring, del finança-
ment i de l’impact business.

Al llarg d’aquests anys, Ship2B ha accelerat 164 startups, de les quals 
més d’un 85% continuen actives i han mobilitzat més de 59 milions d’euros.


