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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: 

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

 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. 

 Formació i/o organització de jornades especialitzades RSE. 
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 Suport a empresa i entitats sense ànim de lucre en el disseny i desenvolupament de 
plans de voluntariat corporatiu, així com posar en contacte a empreses i tercer sector 
per afavorir la posada en marxa de projectes comuns de voluntariat.   

 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. 

Fins aquest darrer any 2015, l’Associació + Responsables no disposava de cap persona 

contractada i realitzava la seva activitat íntegrament a partir dels voluntaris/es i socis/es. Fruit 

del major volum d’activitat dels darrers mesos i de la posada en marxa de nous projectes com 

l’Oficina del Voluntariat Corporatiu, l’Associació ha incorporat l’any 2015 a dos professionals 

en la seva plantilla, les funcions principals dels quals són la gestió dels projectes de l’entitat 

(distintiu Etiqueta Responsable, Oficina del Voluntariat Corporatiu, organització de la Setmana 

de la Responsabilitat Social). 

 

3. Recull d’activitats de l’Associació +Responsables durant el 2015 

L’any 2015 ha estat un any intens per a l’Associació Responsables. De l’activitat, detallada a 

continuació, destaquem l’organització de la 6ª Setmana de la Responsabilitat Social a 

Catalunya, la consolidació del distintiu Etiqueta Responsable, la gestió de l’Oficina del 

Voluntariat Corporatiu de Barcelona i la itinerància de l’exposició abreujada Canvi de Rumb: 9 

condicions per a un món sense pobresa. 
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3.1. 6a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya 

 

La sisena edició de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, organitzada per 
Ingeniería Social, SAL i l’Associació +Responsables del 10 al 14 de novembre 2015, 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 
Bancària “la Caixa”, així com dels nombrosos col·laboradors, han fet realitat que per sisè any 
consecutiu la Responsabilitat Social hagi acaparat el protagonisme durant cinc intensos dies de 
promoció i conscienciació envers l’RSC. 

La valoració de la 6a 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. 

La primera jornada de la 6a Setmana, dimarts 10 de novembre, va aplegar a més de 300 
persones representants d’empreses i entitats i les principals institucions del país. La sala 
d’actes del Palau Macaya va acollir el seguit d’activitats programades per aquest primer dia: 
acte inaugural, lliurament de l’Etiqueta Responsable a les empreses i entitats responsables i 
conferències SOC-ECO-AMB on diferents empreses van compartir casos pràctics en relació als 
tres pilars de l’RSC: l’àmbit econòmic, social i mediambiental. Per finalitzar es va portar a 
terme una exitosa dinàmica per a fomentar el networking entre les persones assistents i 
compartir experiències i recursos entorn l’RSC. 

Dimecres 11 de novembre l’activitat es va traslladar al Palau de Lloctinent, Arxiu de la Corona 
d’Aragó, on els assistents, més de 150, van poder conèixer l’experiència pràctica en la 
implementació de sistemes de gestió ètics per part dels representants de cinc empreses de 
sectors molt diversos.  Aquesta primera taula es va realitzar amb la col·laboració de la Xarxa 
d’Economia Social de Barcelona.  

A continuació, es va fer balanç del primer any de l’Oficina del Voluntariat Corporatiu de 
Barcelona, un nou espai de relació entre empresa i tercer sector que es va presentar en la 
passada edició de la Setmana i que té l’objectiu de generar escenaris de cooperació que 
aportin valor a la societat, a l’empresa i al treballador.  

El programa d’aquesta segona jornada va incloure també un interessant Diàleg sobre el 
Voluntariat corporatiu: eina per conciliar la vida personal, laboral i social on representants 
d’empreses de la Xarxa de Nous Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona van explicar les 
seves experiències des de la visió de l’empresa i el treballador/a en una taula compartida amb 
la Fundació Joia.  
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Les activitats de la 6a  Setmana van continuar dijous 12 de novembre amb la jornada dedicada 
al voluntariat, on es va poder participar en les activitats organitzades per diferents entitats 
socials i ambientals del territori. La jornada va finalitzar amb la projecció del documental 
‘There once was an island’ i un posterior debat al Palau Robert. 

Divendres 13 de novembre va arribar l’esperada Jornada de Portes Obertes, on 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 
introduir la Responsabilitat Social en el seu model de gestió.  

La 6a Setmana de la Responsabilitat Social posà el seu punt i final dissabte 14 de novembre 
amb els tallers per a famílies, grans i petits als Jardinets de Gràcia de Barcelona.  

Addicionalment i en paral·lel a les activitats presencials programades al llarg de la Setmana, al 
voltant de 40 empreses i entitats han participat en la Fira RSC Online, compartint la seva 
experiència de bones pràctiques empresarials, alhora que unes 30 entitats especialitzades i 
administracions públiques hi han aportat diferents recursos d’utilitat per a l’empresa que vol 
incorporar o millorar la seva RS.  

El ressò mediàtic de l’esdeveniment també ha estat molt positiu, tant pel que fa a la seva 
aparició en diferents i nombrosos mitjans de comunicació, com per la massiva presència a les 
xarxes socials. De fet, en la jornada inaugural el hashtag #SetmanaRSE va arribar a ser 
tendència de Twitter a la ciutat de Barcelona.  

Les 13.788 visites a la web de la setmana (un 20% més que l’any passat), l’aparició en 37 webs 
i els reportatges d’alguns dels principals mitjans del país confirmen la consolidació d’aquesta 
cita anual com a referent de l’RS a la ciutat de Barcelona 
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Per a més informació de la 6ª Setmana (programa, resum de les conferències, ...) es pot 
consultar la memòria extensa a: www.setmanarse.cat  
 
 
Avaluació dels assistents 

 
L’avaluació de les persones assistents a l’esdeveniment, que ens han fet arribar a través d’un 
qüestionari online,  ens aporta elements de cares a seguir millorant edició darrera edició.  

A nivell general, empreses, entitats, administracions públiques i ciutadania destaquen com a 
aspectes positius que la ciutat de Barcelona tingui un espai per a debatre i fer difusió entorn a 
la Responsabilitat Social, així com els exemples de bones pràctiques per part d’empreses i 
entitats i l’intercanvi d’experiències que es produeix entre els assistents.   

A continuació es mostren els resultats obtinguts:  

 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

 

Com es pot observar, la valoració ha estat molt positiva a tots els nivells. Com a aspectes a 
millorar de cares a properes edicions, ens proposem donar més rellevància a l’activitat de 
networking, incorporant dinàmiques que facilitin el coneixement mutu, així com aportar als 
assistents exemples més innovadors i activitats més pràctiques i dinàmiques. 
 

 
Difusió i impactes 
 

SPOT 

Producció i reproducció d’un espot publicitari i falca radiofònica 

https://www.youtube.com/watch?v=1cAAOVujXRc 

 

http://www.setmanarse.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=1cAAOVujXRc
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Retransmissions a:  

 

- TV3 I Canal 33: Retransmissió de l’SPOT del 9 al 15 de novembre en franja de migdia, 
tarda- vespre i nit.  

- Canal MOUTV (Transports Metropolitans de Barcelona): Spot com TMBrecomana de 
l’1 al 14 de novembre en més de 2.000 pantalles de la Xarxa de transports (parades i 
combois) 

- Canal FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya):  De l’1 al 15 d’agost en 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 Ràdio: Falca del 9 al 15 de novembre 

 
 
COMUNICACIÓ EXTERIOR  

Banderoles als carrers de Barcelona de l’1/11 al 15/11 en els següents trams:  

 

 

 
Av. Marquès de l Argenteria entre Pg. Picasso i Pl. Palau  
Pg. Sant Joan entre Ausiàs March i Av. Vilanova 
Consell de Cent entre Bailén i Sicília 
Comte d Urgell entre Còrsega i Pl. F. Macià 
Vallcarca entre Riera Vallcarca i Agramunt 
Ali-Bei entre Marina i Av. Meridiana 
Av. Pedralbes entre Pl. Pius XII i Manuel Girona 
 

 

 

 

 

DIFUSIÓ I REPORTATGES MONOGRÀFICS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

Premsa Generalista 

 
Diari Ara  

- Torna la Setmana de la Responsabilitat Social, Edició online, 9 de novembre 2015.  

 

Economia de Mallorca 

- Redyser presenta “Kilómetros Verdes” en la 6ª Setmana RSE de Cataluña, 11 de novembre 
2015. 

 

La Vanguardia 

- Visibilidad para las buenas prácticas. Monogràfic especial 13 octubre 2015. 

http://www.ara.cat/barcelona/Torna-Setmana-Responsabilitat-Social_0_1464453691.html
http://economiademallorca.com/not/2738/redyser-presenta-ldquo-kilometros-verdes-rdquo-en-la-6-setmana-rse-de-cataluna
http://ingenieriasocial.es/wp-content/uploads/2013/10/laVanguardia2015.pdf
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- Fent camí cap a la responsabilitat social, 9 novembre 2015 

 

Press People 

- Marc Castells inaugura la 6a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 10 novembre 
2015.   

 

Via Empresa 

- Setmana de la RSE, 8 novembre 2015.  

  

Reportatges Televisius 

 

Crearsa 

Entrevista a Elena López, novembre 2015. 

Elena López habla sobre “Cine con valores”, novembre 2015. 

 

 
 

ImplicaRSE 

La Reflexió és ImplicaRSE, reflexió amb Elena López, 4 novembre 2015. 

 
Ponències sobre RSE a l'àmbit del Medi Ambient, 11 novembre 2015. 

 
 

Ponències sobre Voluntariat Corporatiu, 13 novembre 2015. 

http://www.lavanguardia.com/mon-barcelona/20151109/54439694693/setmana-responsabilitat-social-empreses-catalunya-bones-practiques.html
http://www.presspeople.com/nota/marc-castells-inaugura-6a-setmana-responsabilitat
http://www.viaempresa.cat/ca/events/003/setmana-de-la-rse-2798.php
http://www.crearsa.com/webc/semana-rse/
http://www.crearsa.com/webc/semana-rse/
https://youtu.be/eFbXcJvZCO4
https://youtu.be/_Fl-qSGlmxQ
https://youtu.be/4pYAdykQxvk
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Programes Radiofònics 

 

Ràdio Rubí 

La Setmana de la Responsabilitat Social arriba a la seva 6a edició. Entrevista a Elena López, 11 
novembre 2015 

 

Valors Ràdio (Xarxa de Comunicació Local) 

Programa Valors a l’alça, 10 novembre 2015 

 

Premsa digital especialitzada temàtica RSC  

 

Corresponsables 

Buenas prácticas en la Semana de la RSE, 11 novembre 2015 

Promocionando la RSE en Cataluña, 16 novembre 2015.  

 

Diario Responsable 

Del 10 al 14 de Noviembre de 2015. 6ª Semana de la Responsabilidad Social en Cataluña, 
novembre 2015.  

 

ImplicaRSE 

6ª "Setmana de la RSE", posar en valor empreses responsables, 4 novembre 2015. 

6ª "Setmana de la RSE", exemples d'iniciatives mediambientals, 11 novembre 2015. 

Voluntariat corporatiu, casos concrets a la 6ª Setmana de la RSE, 13 novembre 2015. 

 

Xarxanet 

Entrevista a Marta Cals, 6 novembre 2015. 

Valors.org 

Responsabilitat, 10 novembre 2015. 

 

Administracions Públiques 

 

Ajuntament de Barcelona. 

Torna la Setmana de la Responsabilitat Social, 9 novembre 2015. 

http://www.radiorubi.fm/index.php/entrevistes/item/11376-la-setmana-de-la-responsabilitat-social-corporativa-arriba-a-la-seva-6a-edicio
http://programes.laxarxa.com/audio/102676
http://www.corresponsables.com/actualidad/buenas-practicas-en-la-semana-de-la-rse
http://www.corresponsables.com/actualidad/promocionando-la-rse-en-cataluna
http://diarioresponsable.com/agenda-rse/22372-6-semana-de-la-responsabilidad-social-en-cataluna
http://implicarse.com/rse-setmanarse.html
http://implicarse.com/rse-setmanarse-mediambientals.html
http://implicarse.com/rse-setmanarse-voluntariat.html
http://xarxanet.org/projectes/noticies/marta-cals
http://www.valors.org/josep-m-canyelles-la-rs-esta-dirigida-a-les-empreses-que-aspiren-a-lexcel%C2%B7lencia/
http://eldigital.barcelona.cat/torna-la-setmana-de-la-responsabilitat-social_262585.html
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6a Setmana de la Responsabilitat Social, 10 novembre 2015. 

VI Setmana de la Responsabilitat Social Corporativa – RSC, 10 novembre 2015. 

 

-Xarxa d’Empreses NUST  

Diàleg "Voluntariat Corporatiu: eina per conciliar la vida personal, laboral i social", Butlletí núm 
10, 2015. 

 

Ajuntament de Tarragona 

Inscripcions obertes per la 6a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, novembre 
2015.   

 

Diputació de Barcelona 

6a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 9 novembre 2015. 

Inaugurada la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 10 novembre 2015. 

 

Generalitat de Catalunya 

 

-Butlletí a l’Abast  

6a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, Butlletí, 396, 2015.  

 

-Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Del 10 al 14 de novembre de 2015 la 6ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 
novembre 2015.  

 

-Portal Departament d’Empresa i Ocupació 

19 empreses reben el distintiu d'Empresa Responsable, 10 novembre 2015. 

 

-Portal RSCAT 

Del 10 al 14 de novembre de 2015 la 6ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 
novembre 2015. 

19 empreses reben el distintiu d'Empresa Responsable, 16 novembre 2015. 

Balanç positiu de la 6na Setmana de la Responsabilitat Social, 23 novembre 2015. 

 

Empreses 

 

Clece 

NDAVANT recibe la Etiqueta Responsable en la 6ª Semana de la Responsabilidad Catalana, 23 
desembre 2015. 

 

Ndavant 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/evento-48271_48271
http://governobert.bcn.cat/ca/noticia/vi-setmana-de-la-responsabilitat-social-corporativa-rsc
https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.7e04b1462441477cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=45a2439811611510VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c3ff32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/noticies/inscripcions-obertes-per-la-6a-setmana-de-la-responsabilitat-social-a-catalunya
http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-noticia/-/detall/rI7E/NEWS_STRUCTURE/10934/58198202
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/nota-de-premsa/-/journal_content/56_INSTANCE_0MoY/553295/58310747?refererPlid=390764
http://www.voluntariat.org/portals/0/Abast/documents/2015/newsletter13529_396_1446718144.html
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatsAgenda/6a-Setmana-de-la-Responsabilitat-Social-a-Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20151110-SORL-RSC
http://rscat.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Del-10-al-14-de-novembre-de-2015-la-6-Setmana-de-la-Responsabilitat-Social-a-Catalunya
http://rscat.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/19-empreses-reben-el-distintiu-dEmpresa-Responsable
http://rscat.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Balanc-positiu-de-la-6na-Setmana-de-la-Responsabilitat-Social
http://www.clece.es/noticias/1242/ndavant-recibe-la-etiqueta-responsable-en-la-6%C2%AA-semana-de-la-responsabilidad-catalana/
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El segell “Etiqueta responsable” reconeix el projecte social de Ndavant, novembre 2015. 

 

Papelmatic 

Grup Papelmatic recibe de nuevo el distintivo de Etiqueta Responsable, 30 novembre 2015.  

 

Redyser 

Redyser presenta Kilómetros Verdes en la 6ª Setmana RSE de Cataluña, 11 novembre 2015. 

 

Share Events 

Share Events rep el distintiu Etiqueta Responsable, novembre 2015. 

 

Organitzacions, Fundacions i Entitats 

 

Confederació Comerç de Catalunya 

La CCC a la 6a Setmana de la Responsabilitat Social, 12 novembre 2015. 

6a Setmana de la Responsabilitat Social, 2 desembre 2015. 

 

Enfoc Serveis Formatius 

6ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, novembre 2015. 

 

Fundació Can Caralleu Esport 

El Grup Claror, present a la sisena Setmana de la Responsabilitat Social Corporativa, 6 
novembre 2015.   

 

Fundació Claror 

El Grup Claror, present a la sisena Setmana de la Responsabilitat Social Corporativa, 6 
novembre 2015.  

 

Fundació Joia 

Participem en la 6a Setmana de la Responsabilitat Social a Cataluya, novembre 2015. 

Compartim diàleg amb Nestlé sobre voluntariat corporatiu, novembre 2015.  

 

Vimeo 

Cine con valores - 6ª Semana RSE, novembre 2015. 

 

Voluntaris.cat 

Comença la 6a Setmana de la Responsabilitat Social, 9 novembre 2015.  

 

 

http://serveiseducatiusndavant.cat/segell-etiqueta-responsable-reconeix-projecte-social-ndavant/
http://www.papelmatic.com/noticias/GRUP-PAPELMATIC-RECIBE-DE-NUEVO-EL-DISTINTIVO-DE-ETIQUETA-RESPONSABLE/
http://www.redyser.com/noticias
http://us10.campaign-archive2.com/?u=ae010b548d9ecc67d87e44c85&id=64ec29b6e5&e=1f65305922
http://www.confecom.cat/comunicacio/2015/la-ccc-a-la-6a-setmana-de-la-responsabilitat-social/
http://www.confecom.cat/comunicacio/2015/6a-setmana-de-la-responsabilitat-social/
http://enfoc.cat/ca/educacio/enfoc/noticies/6a-setmana-de-la-responsabilitat-social-a-catalunya/75789.html
http://www.cancaralleu.cat/cancaralleu/noticia/cla-151106-setmana-rsc
http://www.claror.cat/maritim/noticia/cla-151106-setmana-rsc
http://fundaciojoia.org/ca/dest/666-participem-en-la-6a-setmana-de-la-responsabilitat-social-a-cataluya.html
http://fundaciojoia.org/ca/dest/672-compartim-di%C3%A0leg-amb-nestl%C3%A9-sobre-voluntariat-corporatiu.html
https://vimeo.com/crearsa/review/145121979/23a70684b9
http://voluntaris.cat/comenca-la-6a-setmana-de-la-responsabilitat-social/
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3.2. Etiqueta Responsable 

 

Durant el 2015 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.  

 

 

 

Actualment l’associació compta amb 20 empreses i 9 entitats distingides amb el distintiu de 

bones pràctiques empresarials amb valors. 
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3.3. Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona 

 

L’Oficina de Voluntariat Corporatiu de Barcelona (www.oficinavoluntariat.cat), endegada el 

2014 per Ingeniería Social SAL i l’Associació + Responsables, amb el 

suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, 

segueix avançant en el seu objectiu d’afavorir la posada en marxa de 

projectes comuns entre empresa i tercer sector que situïn Barcelona 

com a model de Voluntariat Corporatiu, i que generin escenaris de 

cooperació que aportin valor a la societat, a l’empresa i al 

treballador. 

 

En el marc de la 6a Setmana de la Responsabilitat Social, va tenir lloc la presentació “Un any 

d’experiències inspiradores a l’Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona”, on es va  fer 

balanç del primer any d’aquest projecte, que va ser presentat en la passada edició de la 

Setmana.  

 

L’OVC és un espai de relació entre empresa i tercer sector, des del qual fem possible que 

treballadors i treballadores d’empreses participin com a voluntaris en entitats socials, culturals 

i mediambientals del territori. 

 

 

www.oficinavoluntariat.cat
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Al llarg d’aquest primer any, les activitats s'han centrat en dissenyar i impulsar estratègies de 

cooperació entre empreses i tercer sector.  

En relació a les entitats, s'ha elaborat una base de dades que actualment compta amb 50 
entitats d'àmbit social, comunitari i mediambiental,  en la qual hi consten projectes concrets 
per a sumar professionals voluntaris provinents d'empreses. Aquesta ha estat una tasca a la 
qual l'Oficina ha dedicat molts esforços en aquest primer d'any d'activitat per tal de concretar 
al màxim possible necessitats reals i efectives de voluntariat.  

Tanmateix s'ha ofert assessorament a l'empresa que s'ha acostat a l'Oficina per a iniciar-se en 
l'àmbit del voluntariat corporatiu posant-la en relació amb projectes concrets d'entitats. Així 
per a la Gran Empresa s'ha propiciat la participació en accions de voluntariat corporatiu 
alineats amb l'estratègia empresarial per tal d'incorporar el voluntariat com una política més 
continuada en el temps i incorporada en l'estratègia d'RSC d'una manera més estable.  

Per la PIME que s'ha dirigit a l'Oficina, sigui via qüestionari online o físicament, se li han 
facilitat recursos pel seu acostament i vinculació a entitats del territori a partir de l'anàlisi bàsic 
de les seves necessitats. 

Algunes dades resultants de les activitats desenvolupades:  
Nombre d'entitats beneficiades de les accions de voluntariat: 20 
Nombre d'accions de col.laboració  posades en marxa: 5  
Nombre de persones voluntàries involucrades: 114 
Nombre de beneficiaris de les accions impulsades: 70  
Nombre d'empreses assessorades en l'àmbit del voluntariat corporatiu: 9  
Nombre de plans de voluntariat corporatiu desenvolupats: 1 
 

A més l’oficina també ha desenvolupat les següents activitats: participació en espais de debat i 
difusió per a impulsar el voluntariat corporatiu a la ciutat , impuls d'espais- conferències de 
bones pràctiques en la 6 ª Setmana de la RSC: "Voluntariat corporatiu: eina per conciliar la vida 
personal, laboral i social- (amb col.laboració amb la Xarxa NUST) i  impuls d'una plataforma per 
l'organització de jornades de voluntariat corporatiu per part de les entitats amb més de 60 
places de voluntariat proposades.    
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3.4. 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)  

Taules que Governen l’Economia Mundial (1 plafó)  
 
A més a més de 4 plafons de presentació, introducció, resum i cloenda.  
 

El 2015 l’exposició ha estat present a Balenyà i Igualada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imatges de l’Exposició a Igualada
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       Imatge de la conferència inaugural de l’exposició a Balenyà 
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4. Socis i Voluntaris 

L’Associació +Responsables compta amb 33 socis, entre els quals hi ha grans empreses, pimes, 

entitats i particulars. 

              

 

Durant el 2015 hem comptat el suport de 10 persones voluntàries. Sense el voluntariat no ens 

seria possible dur a terme la nostra activitat, 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 

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

contribució mutus 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, participem en la 

fira RSC on-line oferint informació dels nostres projectes, activitats i gestió, així com eines i 

ajuts destinats a acompanyar les empreses a iniciar o millorar el camí cap a l’RS. 

Durant el 2015, vàrem rebre un total de 4.000€ en base a donacions i ingressar 65.098€ 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 6ª Setmana de l’RSE. En quant a despeses, 

hem computat un total de 22.216€ per projectes així com 35.340€ en concepte d’instal·lacions, 

subministres, salaris del personal 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 2015 establertes són: 

- 7ª setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. 

- Seguir promovent el distintiu Etiqueta Responsable. 

- Gestió de l’Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona. Esperem seguir avançant 

en el nostre objectiu d’afavorir la posada en marxa de projectes comuns entre 

empresa i tercer sector, fent possible que treballadors i treballadores d’empreses 

participin com a voluntaris en entitats socials, culturals i mediambientals del territori. 

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

pobresa”.  

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

responsable i generar aliances amb empreses.  

 

Així com seguir potenciant les diferents línies d’actuació 

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

- Formació i organització d’altres jornades especialitzades RSE. 

- Impuls del voluntariat corporatiu a Catalunya.  

- 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         

 


