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1. Presentació de l’Associació +Responsables 

1.1. Orígens  

L’Associació +Responsables neix durant l’Abril del 2010 amb l’objectiu de sensibilitzar i 

difondre la Responsabilitat Social, aportant així una entitat pròpia i un marc d’actuació concret 

a l’acció voluntària i sense ànim de lucre d’Ingeniería Social SAL (consultoria d’economia social 

especialitzada en RSE), la qual s’enfocava a la difusió i sensibilització de l’RSE en tots els seus 

àmbits (econòmic, social i mediambiental) i actors. 

1.2. Objectius  

L’objectiu principal de l’Associació +Responsables és la sensibilització i educació en valors per a 

la promoció de pràctiques responsables en les empreses i organitzacions. 

L’Associació +Responsables pretén promoure i oferir: 

 Formació, difusió i sensibilització de l’ RSE i la solidaritat en el nostre entorn. 

 Promoure actituds i comportaments responsables entre tots els grups d’interès i 
organitzacions: ciutadania, administracions, empresa, institucions, escoles, etc. 

 Eines per “empoderar” al consumidor/a per afavorir una discriminació positiva en 
l’elecció dels productes i serveis a consumir tenint en compte criteris de 
responsabilitat social, consum responsable. 

 Posar en valor l’activitat de les empreses, especialment Pimes, i organitzacions que 
incorporen la responsabilitat social en la seva activitat per afavorir el treball 

 L’actuació Responsable per una societat més ètica, cohesionada i que promou la 
igualtat d’oportunitats independentment del territori on desenvolupi la seva activitat 
(nord-sud). 

 Activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. 

1.3. Àmbits d’actuació i beneficiaris 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

 Suport a l’empresa, especialment PIME, agrupacions empresarials i altres 
organitzacions a incorporar sistemes de gestió ètics i de responsabilitat social de 
manera transversal en la seva gestió. 

 Distintiu “Etiqueta Responsable” per posar en valor les bones pràctiques empresarials, 
especialment de la PIME i facilitar un consum amb criteri social i mediambiental. 

 Distintiu “Etiqueta Solidària” per distingir establiments turístics que realitzen turisme 
responsable i fomenten el desenvolupament econòmic local del territori on treballen. 

 La Setmana de la Responsabilitat Social: programa d’activitats dirigides a població 
general, PIME, professionals del sector per donar a conèixer el concepte 
Responsabilitat Social, a través de fira especialitzada, exposicions, jornades formatives, 
voluntariat empresarial, cicle cinema, activitats lúdiques, etc... en col·laboració amb 
Ingenieria Social. 
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 Formació i/u organització de jornades especialitzades RSE. 

 Formació i sensibilització en l’educació al desenvolupament i la solidaritat. 

 Estudis per posar en valor l’aposta per l’RSE per part de les empreses, posant de 
manifest el seu Balanç positiu.  

 Campanyes de comunicació i sensibilització. 

 Formació i visites guiades a exposicions que tenen com a valor la sensibilització en 
solidaritat internacional  i cooperació al desenvolupament. 

Quedant-ne sempre exclòs tot ànim de lucre. 

Els beneficiaris de la nostra associació inclouen tots els grups d’interès de la Responsabilitat 

Social; empreses (sobretot pimes), els seus treballadors, persones en risc d’exclusió laboral, 

administració i la ciutadania en general com a consumidors responsables. 

2. Òrgans de Govern i Recursos Humans  

La junta directiva de l’Associació +Responsables, elegida per votació durant l’Assemblea 

General, exerceixen el càrrec gratuïtament. Actualment la Presidenta de l’Associació 

+Responsables és la Sra. Maria Elena Lopez Silva, la Secretària és la Sra. Antonia Silva 

Rodríguez i el Tresorer el Sr. Gabriel López Silva. 

L’Associació + Responsables no disposa de cap persona contractada i realitza la seva activitat a 

partir dels voluntaris/es i socis/es. 

3. Recull d’activitats de l’Associació +Responsables durant el 2013 

L’any 2013 ha estat un any intens per a l’Associació + Responsable. De l’activitat, detallada a 

continuació, destaquem l’organització de la 4ª Setmana de la Responsabilitat Social, la 

consolidació del distintiu Etiqueta Responsable, la itinerància de l’exposició abreujada Canvi de 

Rumb: 9 condicions per a un món sense pobresa i la participació a la Mostra d’Associacions de 

Barcelona. i la constitució i impuls de l’empresa d’inserció Territoris Responsables, Ingenieria 

Social, S.L.  

 

3.1. 4a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya 
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La quarta edició de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, organitzada per 
Ingeniería Social, SAL i l’Associació +Responsables, ha deixat palès que en temps de crisi 
apostar per l’RSC és més necessari que mai: gestió del canvi, minimització de riscos, ús eficient 
dels recursos, control de la cadena d’aprovisionament i diferenciació en un mercat globalitzat 
són, entre d’altres, els principals beneficis que aporta introduir l’RSC de forma transversal en la 
gestió de les organitzacions. 

Un any més, la participació de la ciutadania i de tots els agents que intervenen en l’RSC (grans 
empreses i pimes, entitats, institucions, associacions i ens locals) i amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
“la Caixa”, així com dels nombrosos col·laboradors, han fet realitat que per quart any 
consecutiu la Responsabilitat Social hagi acaparat el protagonisme durant quatre intensos dies 
de promoció i conscienciació envers l’RSC. 

La valoració de la 4a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya ha estat molt positiva 
tant per l’èxit de públic, que ha donat resposta a aquesta iniciativa amb prop d’un miler 
d’assistents, com per l’assoliment un any més del nostre objectiu, que no és altre que 
promocionar i destacar la importància que té introduir la Responsabilitat Social en la gestió de 
les empreses, entitats i administracions públiques. 

En la primera jornada del dia 12 de juny, més de 400 persones, unes 60 empreses, entitats i les 
principals institucions del país, es van donar cita al Saló del Tinell de Barcelona per  reflexionar 
i compartir casos pràctics en relació als tres pilars de l’RSC: l’àmbit econòmic, social i 
mediambiental. A continuació de l’acte inaugural es van celebrar les conferències SOC-ECO-
AMB, amb la participació de grans empreses, pimes, projectes d’emprenedoria i 
administracions locals i posteriorment es va celebrar la ja tradicional Fira dinàmica RSC per a 
fomentar el networking i conèixer de primera mà experiències i recursos entorn l’RSC. 

Les activitats de la Setmana de l’RSC a Catalunya van continuar el dia 13 de juny amb el Dia del 
voluntariat, on es va poder participar en prop de 20 activitats organitzades per diferents 
entitats socials i ambientals del territori i a l’endemà amb la Jornada de portes obertes, on 
més de 30 pimes, grans empreses, entitats i administracions públiques van obrir les seves 
portes com a exercici de transparència i amb la finalitat de compartir les actuacions que estan 
duent a terme per treballar la Responsabilitat Social en el seu model de gestió.  

Per iniciar el cap de setmana vàrem comptar amb la  projecció de la pel·lícula China Blue, que 
tracta un tema tant d’actualitat com és la gestió responsable de la cadena d’aprovisionament 
del sector tèxtil, i vam poder compartir en directe amb el director les seves experiències 
durant el rodatge. Per acabar les activitats de la 4a Setmana de la Responsabilitat Social, el 
dissabte dia 15 es varen organitzar diferents tallers per grans i petits que van versar sobre 
consum responsable, reciclatge, ús sostenible de l’energia i diversitat. 

En relació a la repercussió mediàtica d’aquesta quarta edició de la Setmana, aquest any s’ha 
assolit l’objectiu que ens havíem plantejat d’augmentar la difusió de l’esdeveniment, amb la 
finalitat de fer-lo arribar a un major nombre de persones per donar a conèixer les experiències 
i els beneficis que reporta la gestió responsable d’empreses i organitzacions. 

Des d’inicis d’any fins a finals de juliol s’ha rebut 4.466 visitants i 7.931 visites a la web de la 
Setmana de l’RSC. Així mateix, la Setmana ha gaudit d’una important repercussió en els 
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mitjans de comunicació generalistes, amb la realització d’una roda de premsa prèvia, 
l’aparició a diferents articles a tota pàgina i monogràfics a La Vanguardia, El Periódico i el diari 
El Punt, entre d’altres i amb l’entrevista al programa de radio “Tot és possible” de RAC1. Per 
altra banda, l’aparició en quasi 60 webs especialitzades i canals de comunicació també 
mostren l’alt impacte positiu en relació a la difusió d’aquest esdeveniment. 

A les xarxes socials l’impacte també ha estat excel·lent. El hashtag #SetmanaRSE ha assolit 
quasi els 2.000 tweets relacionats amb les activitats i continguts de la 4 Setmana  de la 
Responsabilitat Social a Catalunya. 

 

 
 

 
 
Per més informació de la 4ª Setmana (programa, resum de les conferències, ...) es pot consultar la 
memòria extensa a: www.setmanarse.cat  
 

Avaluació dels assistents 

Amb l’objectiu de seguir millorant edició darrera edició, un cop més hem avaluat 
l’esdeveniment amb els participants i visitants a través de diferents entrevistes, converses 
informals i un qüestionari online d’avaluació enviat a tots els assistents. 

http://www.setmanarse.cat/
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De nou, s’ha posat de manifest el valor i l’interès que suposa poder comptar amb un espai per 
a poder debatre sobre temes de RSC obert a tots els grups d’interès, des de l’administració, les 
empreses, les patronals, les entitats, estudiants i la ciutadania en general. Fent especial 
èmfasis en la compartició de bones pràctiques, recursos i networking. 

A continuació es detalla l’avaluació rebuda per part dels diferents assistents a la primera 
jornada que ens varen fer arribar la seva opinió a través del qüestionari online.  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instal·lacions

Càtering

Organització

Fira RSC 

Conferències TERRITORIS

Conferències SOC-ECO-AMB

Inauguració

GLOBAL

 

 

La valoració global de la jornada ha sigut molt positiva a tots els nivells. Com a aspectes a 
millorar per pròximes edicions, ens plantegem poder millorar la sonoritat de l’espai  disposar 
d’un espai més gran per a la fira dinàmica, així com una mica més de temps, per a poder 
fomentar encara més la difusió de coneixements i networking. 

 

Difusió i Impactes 

La 4a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya ha tingut un ampli ressò en els mitjans 
de comunicació generalistes, en webs especialitzades i en les xarxes socials. Un dels grans 
objectius d’aquesta iniciativa és difondre i impulsar la Responsabilitat Social i per fer-ho la 
promoció i la presència als mitjans és fonamental. En aquest sentit, aquest any s’ha assolit 
l’objectiu que ens havíem plantejat d’augmentar la difusió de l’esdeveniment, amb la finalitat 
de fer-lo arribar a un major nombre de persones per donar a conèixer les experiències i els 
beneficis que reporta la gestió responsable d’empreses i organitzacions. 
 

Així mateix, des d’inicis d’any fins a finals de juliol s’ha rebut quasi 8.000 visites a la web de la 
Setmana de l’RSC. En relació en altres edicions hem aconseguit quasi duplicar l’impacte en 
visites. 

Així mateix, la Setmana ha gaudit d’una important repercussió en els mitjans de comunicació 
generalistes, amb la realització d’una roda de premsa prèvia, l’aparició a diferents articles a 
tota pàgina i monogràfics a La Vanguardia, El Periódico i el diari El Punt, entre d’altres i amb 
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l’entrevista al programa de radio “Tot és possible” de RAC1. Per altra banda, l’aparició en quasi 
60 webs especialitzades i canals de comunicació també mostren l’alt impacte positiu en 
relació a la difusió d’aquest esdeveniment. 

A les xarxes socials l’impacte també ha estat excel·lent. Hem superat els 770 seguidors al 
facebook i els 400 seguidors actius a twitter, i el hashtag #SetmanaRSE ha assolit quasi els 
2.000 tweets relacionats amb les activitats i continguts de la 4 Setmana  de la Responsabilitat 
Social a Catalunya. 

Roda de premsa  

Ajuntament de Barcelona, 3 de Juny 2013 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R0_6051X5QM 
 

 

Vídeos i spots propis 

Producció i realització d’un espot publicitari i falca radiofònica  
https://vimeo.com/66811750 
 
Retransmissions a 
- TV3 i Canal 33: Retransmissió de 10 passis del 5 al 12 de Juny 
- Canal MouTV (Transport Metropolitans de Barcelona). 29 de Maig al 15 de Juny en més de 
2.000 pantalles de la xarxa de transports (parades i combois) 
- Canal FGC (Ferrocarrils de la Generalitat), del 5 al 12 de Juny en els monitors ubicats a les 
andanes de Pl. Catalunya, Provença, Muntaner, Tres Torres, Sarrià, Sant Cugat, Rubí, 
Universitat Autònoma, Pl. Espanya i l’Hospitalet. 
- Xarxa de Comunicació Local 
- Catalunya Radio 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R0_6051X5QM
https://vimeo.com/66811750
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- Càpsula de presentació de l’esdeveniment  https://vimeo.com/64716658 
- Càpsules amb la participació d’empreses i entitats participants  
 - Tarannà i Fundació la Roda  https://vimeo.com/67562228 
 - Ricoh i Fundació Apip-Acam https://vimeo.com/67713920 
 
 

Comunicació exterior 

Banderoles als carrers de Barcelona 

 

Difusió en els mitjans de comunicació 

- El Impacto Social de las Empresas. Monogràfic especial, pàgina 6, 29 de Maig 2013 
- Barcelona, seu de la Responsabilitat Social. Edició On-line, 4 de Juny 2013. 
- Empresas con valores. Bcn Solidària pàgina 27, 15 de Juny 2013 
- Empresas socialmente responsables. Monogràfic especial, pàgines 1 a 6, 28 de Juny 2013 

 

- Tres Sigles que contribueixen a construir una societat millor. Més BCN pàgina 47, 16 de Juny 

2013. 
 
Ara 
- Barcelona exhibeix compromís social. Edició On-line, 4 de Juny 2013. 

- Una setmana per explicar què és i com es fa la responsabilitat social. En clau Barcelona pàgina 
25, 15 de Juny 2013. 

https://vimeo.com/64716658
https://vimeo.com/67562228
https://vimeo.com/67713920
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- Promoció del dia del Voluntariat en el marc de la 4a Setmana de l’RSC, 4 de Juny 2013. 
 

- Vilanova exemple de responsabilitat social corporativa. Pàgina 26, 21 de Juny 2013. 
 

 
- Entrevista al programa “Tot és possible” 17 de Juny 2013. 
 

 

http://www.corresponsables.com/actualidad/barcelona-acoge-la-4a-semana-de-la-
responsabilidad-social-en-cataluna 

 

http://www.diarioresponsable.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16542&Ite
mid=23 

 

http://www.social.cat/noticia/3572/tot-a-punt-per-la-4a-setmana-de-la-responsabilitat-social-a-

catalunya 

http://www.social.cat/noticia/3602/barcelona-a-punt-dacollir-la-4a-setmana-de-la-

responsabilitat-social-corporativa  

 
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-ricoh-preve-reducir-30-emisiones-co2-2030-875-

2050-20130612171707.html   

http://www.ecoxarxa.blogspot.com.es/ 
 

http://xarxanet.org/projectes/noticies/la-responsabilitat-social-protagonista-una-setmana 
 

http://www.energiverde.com/empresas/arranca-la-4a-semana-de-la-responsabilidad-social-de-

cataluna 

http://punttic.cat/node/10516  

http://www.corresponsables.com/actualidad/barcelona-acoge-la-4a-semana-de-la-responsabilidad-social-en-cataluna
http://www.corresponsables.com/actualidad/barcelona-acoge-la-4a-semana-de-la-responsabilidad-social-en-cataluna
http://www.diarioresponsable.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16542&Itemid=23
http://www.diarioresponsable.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16542&Itemid=23
http://www.social.cat/noticia/3602/barcelona-a-punt-dacollir-la-4a-setmana-de-la-responsabilitat-social-corporativa
http://www.social.cat/noticia/3602/barcelona-a-punt-dacollir-la-4a-setmana-de-la-responsabilitat-social-corporativa
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-ricoh-preve-reducir-30-emisiones-co2-2030-875-2050-20130612171707.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-ricoh-preve-reducir-30-emisiones-co2-2030-875-2050-20130612171707.html
http://www.ecoxarxa.blogspot.com.es/
http://www.energiverde.com/empresas/arranca-la-4a-semana-de-la-responsabilidad-social-de-cataluna
http://www.energiverde.com/empresas/arranca-la-4a-semana-de-la-responsabilidad-social-de-cataluna
http://punttic.cat/node/10516
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Impacte de la web i en les xarxes socials 

La web de la Setmana de la Responsabilitat Social a 
Catalunya (www.setmanarse.cat) ha rebut un total de 
4.466 visitants, 7.931 visites a la web entre l’1 de gener al 
30 de juliol del 2013, visitant-se un total de 25.318 pàgines. 
En relació en altres edicions hem aconseguit quasi duplicar 
l’impacte en visites a la nostra web. 

 

 
 
 

 
 
En quan a la representació geogràfica, el ressò i visites de la web s’ha estès per Europa, 
Llatinoamericà, Estats Units i Àsia.  
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A les xarxes socials s’ha arribat als 400 seguidors actius al twitter, s’ha tweetejat quasibe 2.000 
vegades el hashtag #SetmanaRSE i un cop finalitzada la Setmana, es comptava amb un total de 
770 seguidors al facebook, mitjançant els quals hem arribat a 4.314 persones 

 

 
 
                        @setmanaRSE                                   https://www.facebook.com/SemanaRSE 
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3.2. Etiqueta Responsable 

Durant el 2013 hem presentat i ofert als nostres socis el distintiu 

Etiqueta Responsable. El distintiu posa a l’abast de les empreses i les 

organitzacions que promouen una gestió socialment responsable la 

possibilitat de distingir els seus serveis i/o productes per a les seves 

bones pràctiques empresarials amb valors. 

El distintiu exigeix una actuació transparent transversal en els 3 àmbits 

de l’empresa o organització: econòmic, ambiental i social. 

El distintiu és gratuït i la verificació de les seves bones pràctiques es fa a través de les portes 

obertes de la Setmana de l’RSE.  

 

 

La xifra d’empreses amb les que compta l’associació al 2013 és de 27 empreses i 3 entitats 

distingides amb el distintiu de bones pràctiques empresarials amb valors. 
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3.3. Exposició Canvi de Rumb: 9 condicions per a un món sense pobresa:  

 
 

 
 
 
L’Exposició, que consta de 29 plafons d’1m d’alçada per 0,70m d’amplada, es composa de 9 
blocs:  
 

Pobresa i Desigualtat (5 plafons)  

Drets Laborals (3 plafons)  

Comerç Mundial (4 plafons)  

Recursos Naturals (2 plafons)  

Patents Farmacèutiques (3 plafons)  

Deute Extern (2 plafons)  

Paradisos Fiscals (2 plafons)  

Mercats Financers (3 plafons)  
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Taules que Governen l’Economia Mundial (1 plafó)  
 
A més a més de 4 plafons de presentació, introducció, resum i cloenda.  
Al 2013 l’exposició ha estat present a la Casa Àsia durant la setmana de l’RSE a Catalunya, a 

Manresa en tres ocasions i a  Santa Margarida de Montbui. 
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3.4.  18a Mostra d’Associacions de Barcelona 

 

Per primer vegada l’Associació +Responsables va ser participant a la Mostra d’ Associacions de 

Barcelona, celebrada els dies 21, 22 i 24 de Setembre, on s’exposa la disposició de ciutadans i 

ciutadanes a assolir junts una il·lusió col·lectiva. 

Van estar presents 123 entitats de les més de 6000 que integren el Fitxer d’entitats ciutadanes 

de Barcelona. 

 

3.5. Constitució de l’empresa d’inserció: TERRITORIS RESPONSABLES Ingenieria Social, S.L. 
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Es planteja un treball conjunt en col·laboració amb els municipis de Catalunya per poder 

realitzar itineraris d'inserció de curta durada per a poder pal·liar les situacions de 

vulnerabilitat, fruit de la situació d'atur i exclusió social, oferint serveis polivalents d'utilitat 

pública al municipi (manteniment d'espais verds, neteja vial, petites rehabilitacions, ajuda 

domiciliària, etc..).  

Es preveuen itineraris amb una durada inicial de 3 mesos, prorrogables en els casos que es 

valori la necessitat d'ampliació per a treballar una sortida laboral d'autoocupació o treball 

cooperatiu.  

 

Objectiu General  

Facilitar l'ocupació i ingressos econòmics a un grup de persones en situació de vulnerabilitat 

dotant d'eines per a una millor disposició, capacitació i ànim per enfrontar-se al mercat 

laboral.  

 

Objectius Específics  

 Realització d'un treball per obtenir ingressos de forma immediata i periòdica per frenar 

la situació de risc.  

 Millorar l'autoestima a partir del sentiment d'utilitat a l'entorn.  

 Acompanyament personalitzat per avançar en el seu itinerari d'inserció futur.  

 Enfortiment de la persona per enfrontar-se al mercat laboral.  

 Capacitar en habilitats socials i laborals.  

 Fomentar l'autoestima, motivació i creixement personal.  

 Ampliar les possibilitats de sortides laborals alternatives (autoocupació, treball 

cooperatiu, etc.).  

 

Col·lectiu Objecte 

Els/les usuaris/es seran persones aturades del municipi, derivades dels Serveis Socials de Base, 

de Promoció Econòmica o del Centre d'Ocupació i Desenvolupament Local en situació de 

vulnerabilitat i sense accés a ajudes públiques.  

 

3.7.1. Fases del Projecte d’Inserció  

 

El projecte d’inserció s’estructura envers 3 fases consecutives, detallades a continuació.  

 

FASE I: Recepció de la persona  
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Una de les etapes més importants en un procés d'inserció personal és l'acolliment de la 

persona. Durant l’acollida, es realitzen diferents entrevistes a partir de les quals s’estableix la 

situació de partida, expectatives i per tal de poder establir el punt de partida i les bases per 

crear el seu itinerari d’inserció que determinarà el tipus d'intervenció a realitzar.  

 

 

FASE II: Creació d’itineraris d’inserció  

 

S'establirà un estudi personalitzat d'inserció referit a un procés continu i avaluable, en el qual 

la persona aturada decideix el seu objectiu professional i defineix un itinerari d'activitats a 

desenvolupar per accedir al mercat laboral. Tot això tenint en compte les capacitats i dèficits 

que ja hem identificat en l'entrevista inicial amb el suport continu d'un/a orientador/a.  

Aquest procés constarà de la realització de formacions setmanals durant el periode de 

contractació en habilitats i autoestima, acompanyament personalitzat per part del tutor, 

coordinació i suport del personal tècnic municipal de promoció econòmica i/o social i, també 

amb la pràctica d'activitats esportives.  

 

FASE III: Realització del treball al municipi  

 

Cadascuna de les persones realitzarà la tasca al municipi que es determina més adient, segons 

les necessitats detectades. Els treballs es realitzaran inicialment per un període de 3 mesos, 

podent ser prorrogat en els casos que s'estimi necessari per avançar en l'itinerari personalitzat 

d'inserció.  

 

3.7.2. Desenvolupament del Projecte d’Inserció  

 

El model de l’itinerari d’inserció que emprarem està estructurat com s’exposa continuació.  

 

a) Situació sociolaboral del treballador/a  

 

Descripció detallada de la situació sociolaboral i Pla de Treball realitzat prèviament per part 

dels serveis socials, ocupacionals del municipi i/o entitats també relacionades.  

 

b)  Itinerari individual d’inserció  

 

Amb la finalitat de resoldre possibles dificultats en la integració laboral de la persona en una 

“empresa normalitzada” es proposa realitzar un acompanyament seguint un itinerari individual 

d’inserció amb l’objectiu de resoldre o minimitzar aquestes dificultats, superar possibles 

dèficits i aconseguir la plena autonomia laboral.  
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L’itinerari individual d’inserció ha de facilitar el posterior seguiment setmanal i mensual del 

rendiment del treballador, les possibles mancances que hi pugi trobar en el curs de la seva 

integració sociolaboral i tots els nous reptes que això comporta. També permet facilitar un 

contacte amb l’empresa i un assessorament continu i vivencial de l’estat de les tasques 

realitzades pel treballador/a.  

 

c) Objectius:  

 

Els objectius de l’itinerari individual d’inserció s’estructuraran en tres eixos: la qualificació 

professional i laboral en relació al lloc de treball desenvolupat, l’adquisició i compliment d’una 

sèrie d’hàbits laborals bàsics i l’adquisició d’actituds.  

 

A. Qualificació professional del treballador:  

 

Objectiu general  

Desenvolupar tasques d’acord a la pròpia categoria professional amb un correcte grau de 

qualitat.  

Objectius específics  

 Aconseguir que l’usuari/a sàpiga realitzar diverses tasques del seu àmbit, polivalència.  

 Aconseguir que l’usuari/a realitzi tasques de reforç en el conjunt de l’equip.  

 Potenciar la realització del treball amb rapidesa i qualitat en els acabats.  

 

B. Hàbits laborals del treballador/a:  

 

Objectiu general  

Fomentar el compliment d’hàbits laborals que facilitin una òptima integració sociolaboral.  

Objectius específics  

 Aconseguir que l’usuari/a respecti els horaris laborals establerts per l’empresa a nivell 

de puntualitat i assistència normalitzada.  

 Aconseguir que l’usuari/a mantingui una correcta relació amb l’equip laboral. 

 Potenciar en l’usuari/a l’acceptació i comprensió de les indicacions del responsable. 

 Reforçar en l’usuari/a el compliment de la normativa de seguretat laboral.  

 Potenciar en l’usuari/a la cura de si mateix.  

 Aconseguir que el treballador tingui cura de les pròpies eines que utilitza.  

 

C. Treball d’actituds del treballador/a:  

 

Objectiu general:  
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Fer comprendre al treballador la importància del treball d’actituds per tal de millorar el seu 

rendiment i nivell d’ocupabilitat.  

Objectius específics:  

 Fomentar l’autonomia en relació a les pròpies tasques que ha de realitzar per tal de 

facilitar la presa de decisions.  

 Reforçar la pròpia motivació i interès per la feina que poden augmentar el seu 

rendiment.  

 Potenciar la responsabilitat de l’usuari vers la seva pròpia feina i aquella que afecta al 

treball de l’equip.  

 

d)  Metodologia:  

 

Per tal d’aconseguir i poder valorar, posteriorment, els objectius plantejats a l’itinerari 

individual d’inserció, serà necessari fomentar una metodologia basada en l’acompanyament i 

el seguiment del propi subjecte.  

Un cop iniciats els treballs es realitzaran seguiments periòdics de la seva situació vers el 

compliment dels objectius del seu pla personalitzat d’inserció, mitjançant l’observació, la 

pròpia valoració del subjecte i la valoració del seu responsable del rendiment del treballador. 

Aquestes valoracions ens facilitaran contrastar el compliment o no dels objectius plantejats en 

el itinerari i el propi desenvolupament de l’usuari/a.  

Aquest seguiment pretén aconseguir que el municipi no es vegi perjudicat per possibles 

dèficits de l’usuari/a, podent corregint-los fent un recolzament per facilitar la seva superació 

per part del personal tècnic de l’empresa d’inserció.  

Mensualment es realitzaran informes individuals de seguiment i desenvolupament de 

l’itinerari d’inserció, per a conèixer el nivell de superació. Previ a la finalització del contracte es 

realitzarà un informe d’avaluació final per valorar les sortides reals de la persona i si és 

necessari i possible una ampliació del contracte per avançar en el treball enfocat a 

l’autoocupació o treball cooperatiu.  

 

 

 

e)  Avaluació:  

 

Per tal de valorar el compliment dels objectius plantejats en l’itinerari individual d’inserció 

exposem una sèrie de criteris o indicadors de cada un dels objectius específics desenvolupats.  

També plantegem la necessitat de sistematitzar el nostre seguiment i acompanyament dels 

treballadors a “la feina” amb la creació d’una sèrie de fitxes que contemplin aquests criteris 
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(també d’utilitat pel seguiment i la realització dels informes mensuals i finals ) que facilitin 

valorar l’evolució de l’usuària.  

D’aquesta forma tindrem constància d’aquells aspectes rellevants i importants per 

l’acompliment de l’itinerari d’inserció laboral en base a la qualificació professional, hàbits 

laborals i actituds de l’usuari/a.  

 

3.7.3. Realització del treball al municipi  

 

Es defineix amb cada municipi en funció de les necessitats de ma d’obra que puguin tenir i les 

possibilitats d’aquell treball futures per a la inserció o autoocupació de la persona. (Veure 

Annex 2)  

 

a)  Realització del treball al municipi  

 

L’itinerari previst de 3 mesos dels que consta la realització del treball es dedicaran a 

supervisar, juntament amb els diferents responsables dels treballs a realitzar, l'acompliment, 

l'adaptació i la integració en el si del grup.  

És destinarà el primer dia de treball per donar a conèixer les característiques dels diferents 

treballs a desenvolupar i realitzar una formació en el lloc de treball i en Prevenció de Riscos 

Laborals (PRL) que puguin afectar.  

 

b) Enfortiment de la persona  

 

Per tal d’enfortir la persones es tenen previstes les següents accions:  

 Estudiar i analitzar les característiques sociolaborals i psicològiques dels usuaris a fi de 

dotar-los de major fortalesa mental per encarar la futura cerca activa.  

 A partir del primer dia de treball, setmanalment se’ls citarà, per les tardes, per a la 

realització de diferents formacions grupals i/o individuals en habilitats i autoestima.  

 Subministrar als usuaris elements motivacionals que augmentin la seva autoestima.  

 Acompanyament per part d’un tutor/a en tot el procés, qui de forma personalitzada 

els marcarà objectius individuals, aquest treball es realitzarà conjuntament i en 

coordinació amb el personal tècnic municipal de promoció econòmica/social.  

 Fomentar la pràctica d'esport com a canalitzador energètic “mens sana in corpore 

sano” (es pensa en estudiar possibilitat de conveni amb el Poliesportiu/Gimnàs 

Municipal), convidant a realitzar activitats esportives 2 tardes a la setmana i poder 

mantenir-ho post-contracte.  



 

 

22 

 

 

Formacions setmanals:  

 

Mòdul 1: NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA RECERCA DE FEINA  

Objectiu: Aportar recursos per a la cerca activa d'ocupació a Internet.  

Programa formatiu:  

 Conèixer les diferents eines per a la cerca de feina a Internet  

 Utilitzar les tècniques per a la cerca de feina  

 

Mòdul 2: DISSENY I PREPARACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA  

Objectiu: Aportar recursos per a la correcta redacció del Currículum Vitae, cartes de 

presentació i estratègia de presència a les xarxes socials.  

Programa formatiu:  

 Revisió / Elaboració el Currículum Vitae  

 Redactar cartes de presentació y motivació.  

 Presència xarxes socials.  

 

Mòdul 3: CREIXEMENT PERSONAL i TREBALL D’HABILITATS RELACIONALS  

Objectiu: Reforçar conviccions per al creixement personal i augmentar l'autoestima.  

Programa formatiu:  

 Activitat del mirall de reforç de l’autoestima.  

 Tutories individualitzades o grupals de motivació i reforç.  

 

Mòdul 4: ALTERNATIVES A L'OCUPACIÓ ORDINÀRIA  

Objectiu: Informar sobre alternatives a l'ocupació ordinària (autoocupació, treball cooperatiu, 

etc).  

Programa formatiu:  

 Motivació envers l’emprenedoria.  

 Formes de treball col·laboratiu i oportunitats del territori.  

 Pla de viabilitat.  

 

Mòdul Transversal: PRACTICAR ESPORT  

Objectiu: Adquisició d’hàbits saludables a través de la pràctica esportiva sistemàtica 

aconseguint l'enfortiment personal i benestar.  

 

3.7.4. Cerca Activa d’Ocupació  

Pel procés de cerca activa d’ocupació es pensa en:  
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 Dotar a l'usuari de tots aquells recursos informàtics i habilitats per concloure amb èxit 

la cerca d'ocupació per compte d'altres (veure mòdul 1 i 2 de les formacions previstes).  

 Coordinar-se amb l’àrea de promoció econòmica de l’ajuntament i/o l’oficina del SOC 

(Servei d’Ocupació de Catalunya) per a l’anàlisi i proposta d'ofertes d'ocupació.  

 Cercar ofertes locals per poder oferir als treballadors temporals.  

 Estudiar possibilitats d'Autoocupació.  

 Avaluar conjuntament amb la persona, a l'inici, meitat i final del projecte, el treball 

realitzat i l'itinerari a seguir per a la inserció.  
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4. Socis i Voluntaris 

L’Associació +Responsables compte amb 30 socis, entre els quals hi han grans empreses, 

pimes, entitats i particulars. 

              

 

Durant el 2013 hem comptat el suport de 7 persones voluntàries. Sense voluntariat no ens 

hagués sigut possible dur a terme les nostres tasques, i aconseguir els nostres objectius. És per 

això que volem mostrar el nostre més sincer agraïment a tots el voluntaris que han fet possible 

la nostra tasca aquest any.  

 

Des de l’A+R tractem a cada voluntari d'una manera diferent, coneixem les seves motivacions i 

treballem per mantenir-les. Cada voluntari disposa d’un itinerari personalitzat suportat i guiat 

per el nostre Pla de Voluntariat, el qual ens permet contribuir i consolidar la formació, 

recolzament i contribució mútues entre els nostres voluntaris i l’Associació +Responsables. 

 

5. Informació econòmica. Gestió i Transparència 

Un dels pilars de gestió de la nostra Associació es la Responsabilitat Social. Fomentem una 

política de transparència sobre els recursos en part dineraris i en gran mesura proporcionats 

per col·laboracions en espècie i treball voluntari que rebem d’empreses i col·laboradors. 

Addicionalment, dins de la Setmana de la Responsabilitat Social obrim les portes de la nostra 

entitat per rendir comptes i fomentar la nostra transparència. A més a més, disposem d’un 

estand a la fira on oferim informació dels nostres projectes, activitats i gestió. 

Durant el 2013, vàrem rebre un total de 4.800€ en base a donacions i ingressar 66.100€ per 

diferents projectes realitzats, entre ells gestió de l’exposició Canvi de Rumb i suport financer 

de col·laboradors privats per a la realització de la 4ª Setmana de l’RSE. En quan a despeses, 

hem computat un total de 50.318€ en qüestió de despeses de projectes així com 15.600€ en 

concepte de instal·lacions, subministres i administració de l’Associació. 
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6. Visió de Futur 

Des de l’Associació, seguim il·lusionats treballant per a la  difusió i sensibilització de l’RSE en 

tots els seus àmbits (econòmic, social i mediambiental) , actors i territoris. 

Les línees de treball i activitats prioritàries per al 2014 establertes són: 

- 5ª setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. 

- Gestió i difusió de la Exposició “Canvi de Rumb. 9 condicions per a un món sense 

pobresa”. Actualment comptem ja amb el suport econòmic de la Diputació de 

Barcelona, des de la Direcció de Relacions Institucionals, pels municipis de la província 

de Barcelona. 

- Formacions per a entitats sense ànim de lucre per a la millora de la seva gestió 

responsable i generar aliances amb empreses. 

- Seguir promovent el distintiu Etiqueta Responsable. 

- Iniciar l’activitat e l’empresa d’inserció Territoris Responsables.  
 

 

Així com seguir potenciant les diferents línees d’actuació 

- Suport a l’empresa, agrupacions i organitzacions en la incorporació de l’RSE. 

- Formació i organització d’altres jornades especialitzades RSE. 

- Formació i sensibilització en l’educació al desenvolupament i la solidaritat. 

- Estudis per posar en valor l’aposta per l’RSE per part de les empreses, posant de 

manifest el seu Balanç positiu.  

- Campanyes de comunicació i sensibilització. 

 

 

Signatura de la Presidenta de l’ASsociació +ReSponsablEs   

     

Mª Elena López Silva, Presidenta         

 


