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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, 
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voluntariat empresarial, cicle cinema, activitats lúdiques, etc.. en col·laboració amb 
Enginyeria Social. 

 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 2011 

L’any 2011 ha estat un any intens per a l’Associació + Responsable. L’activitat, detallada a 

continuació, destaquem l’organització de la 2a Setmana de la Responsabilitat Social, el 

llançament del distintiu Etiqueta Responsable i la realització del projecte Anti-Crisis. 

 

2a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya 

28 de Novembre al 2 de Desembre 2011 

 

 



 

 

5 

 

La 2ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya s’ha fet realitat del 28 de Novembre al 2 

de Desembre de 2011 i va comptar amb diverses activitats, des de la Fira RSE, taules rodones, 

voluntariat corporatiu, jornada de portes obertes, cicle de cinema i el dia RSE.  

Després de l’èxit assolit ara fa un any amb la seva primera edició, la 2ª Setmana de la 

Responsabilitat Social a Catalunya pretenia tornar a mobilitzar a totes i tots aquells que, com 

nosaltres, creieu en la responsabilitat social. I afortunadament podem congratular-nos de que 

la convocatòria ha tingut un gran èxit de participació. De fet, la intenció era poder assolir 

aquest objectiu prioritari amb la participació activa de tots aquests elements que tenen a 

veure amb l’RSE i ho hem aconseguit.  

Un cop més, encoratjats a repetir l’experiència de l’edició anterior i intentant millorar-la, 

preteníem que aquests cinc dies farcits d’activitats i iniciatives de promoció dels valors a 

l’empresa, al territori, a les organitzacions i a la ciutadania ens consolidessin com l’aparador i 

el punt de trobada ideal per tots els actors que prenen part en la responsabilitat social. I 

afortunadament hem tornat a comptar amb el recolzament i la col·laboració d’institucions, 

empreses, entitats, patronal, sindicats, associacions i persones anònimes que han volgut 

integrar-se en aquest innovador projecte que ja va per la seva segona edició.  

1.461 persones han participat directe o indirectament en les diferents activitats d’aquesta 

Setmana, consolidant l’esdeveniment com a punt de trobada on tothom pot mostrar les seves 

bones pràctiques a nivell de responsabilitat social i posar en valor aquesta aposta cap a la 

competitivitat i fomentant la sostenibilitat. 
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A continuació presentem un resum de l’evolució de la participació dins de les diferents 
activitats de la Setmana de la Responsabilitat Social. En la primera edició varem comptar amb 
la participació de 1.006 participants que hem ampliat fins als 1.487 en aquesta segona edició. 
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Els participants que varen assistir a la Fira de la Responsabilitat Social es desglossen segons els 
següents perfils: 
 

 

 

 

 

 

 

Dins de les activitats de la setmana, destaquem: 

Tots hi pintem!...  A Plaça Catalunya el dissabte 19 de Novembre 

Amb l’objectiu de conscienciar de que tots i totes hi tenim un paper portagonista en l’RSE: 

ciutadania, empresa, administració...amb el lema “Jo Pinto”, vam realitzar una primera 

campanya a les xarxes sociales i una activitat el dissabte 19 de Novembre a la Plaça Catalunya, 

on totes i tots vau estar convidats a reflectir les vostres inquietuds socials i medioambientals 

pintant i deixant la vostra empremta.  

En la campaña de “Jo Pinto” de les xarxes socials han participat 32 persones que ens van 

facilitar les seves creacions. Per un altre costat, al voltant de unes 200 persones es van apropar 

a la Plaça Catalunya per participar a la festa i pintar en els murals col·lectius que es van 

exposar a la Fira RSE el dilluns 28 de Novembre. 
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    1. Brisa  Sánc hez (Bolivia )      2. Dani Sevilla  (Ba rc elona )     3. Pa tric ia  Ros (Ba rc elona )            4. Olga  del Campo (Burgos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguració i Taula Rodona:. Dia 28 de Novembre – Museu Marítim 

Per encetar el primer dels cinc dies de la 2ª Setmana RSE vam arrancar amb l’acte inaugural, 

tot seguit de la presentació i lliurament de les primeres cinc Etiquetes Responsables i d’una 

profitosa Taula Rodona sobre l’RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguració de la 2ona Setmana de l’RSE amb la 

presencia de: 

- Sr. Xavier López García: Director General d’Economia 

Social Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat 

de Catalunya 

- Sr. Marc Simón Martinez: Director de l’Àrea 

d’Integració Social de la Fundació “La Caixa” 

- Sr. Ramón Riera: Diputat de Desenvolupament 

Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona 

- Sra. Elena López Silva: Sòcia i Directora de Ingenieria 

Social, SAL i Presidenta de l’Associació + Responsables 
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FIRA RSE: Mostra d’empreses responsables. Dia 28 de Novembre 

Una vegada conclosa la Taula Rodona va arribar el moment d’un dels plats forts de la Setmana, 

la FIRA RSE d’empreses responsables, un espai comú de reflexió, debat, aprenentatge i 

intercanvi d’experiències d’RSE que va aplegar a més de 400 persones i on es va portar a terme 

una mostra de les bones pràctiques de més de 60 Pimes i 21 recursos existents per incorporar 

l’RSE a l’empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Taula Rodona: Què és l’RSE i com aplicar-la. Dimensió 

econòmica, social i medi ambiental; amb la presència de: 

- Sr. Antonio Argandoña: Professor Ordinari i Titular de la 

càtedra “La Caixa” de Responsabilitat Social de la Empresa i 

Govern Corporatiu de l´IESE, Universitat de Navarra. 

- Sra. Isabel Castillo Espinós: Responsable de Proyectos del 

Club Excelencia en Sostenibilidad. 

- Sra. Eva Espuña: Tècnica del Servei de Teixit Productiu de la 

Diputació de Barcelona.  

- Sra. Nuria Sánchez Coll: Assessora en Responsabilitat Social 

Empresarial i Economia Sostenible de l’associació 

+Responsables. 
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TAULES RODONES: Dia 29 de Novembre – Palau Robert 

En el Palau Robert de Barcelona, durant tot el matí, es va debatre en dues interessants taules 

rodones sobre les temàtiques de l’Empresa i la Biodiversitat i els Territoris Socialment 

Responsables amb ponències d’experts i amb exposicions de casos pràctics amb l’assistència 

de 110 participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Taula Rodona: Empresa i Biodiversitat; amb la 

col·laboració del Club EMAS i la presència de: 

- Sra. Marta Subirà: Directora general de Polítiques 

ambientals del Dpt. Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catlaunya. 

- Sra. Marion Hammerl: Directora de la Fundació del Lago de 

Constanza i presidenta del Global Nature Fund. 

- Sr. Stefan Esser: Responsable del programa “Canvi global i 

innovació” a Accionatura 

- Sra. Amanda del Rio: Fundación Global Nature,  

- Sr. Francesc Giro: Fundador i director d’Acciónatura. 

Consultor ambiental. 

- Sra. Assun Gil: Xarxa de Voluntariat Ambiental de 

Catalunya. 

- Nuria Aparicio: Directora Fundació Tot Raval. 

 
3ª Taula Rodona: Territoris Socialment Responsables; amb 

la presència de: 

- Sr. Miguel Ángel Martinez: Subdirector General Adjunto en 

RSE adscrito a la Dirección General de Economía Social, 

Trabajo Autónomo y de la RSE. 

- Sra. Alba Espargaro: Cap de la RS de la Diputació de 

Barcelona. 

- Sra. Sandra Carrera: Directora adjunta Xarxa Custòdia del 

Territori.  

- Sra. Montserrat Cusachs: Cap de la secció d’intermediació i 

agent d’igualtat de l’Institut Municipal de Promoció 

Econòmica de Mataró. 

- Nuria Aparicio: Directora Fundació Tot Raval. 
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Cicle de cinema: “L’era de l’Estupidesa” 29 de Novembre i “China Blue” 1 de Desembre   

Per tancar la intensa segona jornada del dimarts 29 de Novembre es va 

projectar la primera de les pel·lícules que vam triar pel nostre Cicle de 

Cinema: “L’era de l’estupidesa”. Va ser la primera de les dues pel·lícules 

que es van visionar al llarg de la setmana.  

Després de veure el film al Palau Robert, els assistents van poder debatre 

sobre la temàtica de la pel·lícula, amb la moderació de la Sra. Maria 

Passalacqua, Directora del Club EMAS a Catalunya 

 

 Al vespre del dijous 1 de Desembre es va tancar amb la darrera pel·lícula 

del nostre Cicle de Cinema. En aquest cas el film escollit va ser ‘China 

Blue’, una pel·lícula que mostra la forma en la que les grans 

multinacionals fabriquen els seus productes a la Xina.  

Un cop més, un profitós debat va seguir a la projecció del film, aquest 

cop moderat per la Sra. Montserrat Borràs, Àrea Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Terrassa i Secretària de ACTE i Sra. Núría Sanchez Coll, 

Assessora en RSE i Economia Sostenible.  

Un total de 83 assistents van ser presents a les sessions de cinema de la 2a Setmana RSE 

 

DiaRSE: Jornades Actives en espais satèl.lits. : Dia 30 de Novembre 

El tercer dia de la Setmana RSE va ser el batejat com DiaRSE: Jornades Actives en espais 

satèl·lit. L’objectiu d’aquesta activitat, un cop més, era difondre l’RSE i conscienciar a la gent. 

En aquesta ocasió vam comptar amb l’ajut d’un bon grapat d’empreses, associacions, entitats i 

administracions. Cadascuna d’elles va triar una activitat o bona pràctica en RSE i la va 

compartir amb tots els interessats. El DiaRSE va comptar amb la participació d’un total de 19 

empreses, administracions públiques i organitzacions que van realitzar diferents accions per 

conscienciar a 439 persones. 

Dia del Voluntariat Empresarial  Dia 1 de Desembre 

Des de l’organització de la Setmana pensàvem que havíem de reservar una jornada perquè 

tothom que volgués participar en una acció de voluntariat, encara que només fos per un dia, 

ho pogués fer. Amb la col·laboració de diferents entitats i associacions, vam presentar un llistat 

de diferents projectes per poder col·laborar com a voluntari.  
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Els projectes proposats recollien activitats en diferents àrees: suport a dones en situació de 

vulnerabilitat, acompanyament a persones amb capacitats diferents, suport a persones en 

situació d’exclusió social, suport a infància en risc social, acompanyament a gent gran, suport a 

persones que pateixen una malaltia i projectes medi ambientals. Varem comptar amb 9 

projectes i amb la participació de 37 voluntaris. Va ser una experiència molt positiva per molta 

gent que va aprofitar aquesta oportunitat per conèixer de primera mà la importància i el bé 

que es fa des d’aquestes associacions i entitats que vetllen per els mes desfavorits.  

També es varen obrir les portes a col·laboracions de mes llarga durada, oferint una plataforma 

de contacte entre individus o empreses interessades amb les necessitats de les diferents 

entitats. 

Jornada de Portes Obertes d’Empreses Responsables 

La jornada de ‘Portes Obertes d’Empreses Responsables’ va servir per tancar aquesta 2ª 

Setmana RSE a Catalunya. Aquest darrer dia d’activitat va estar reservat perquè moltes de les 

empreses i entitats poguessin obrir les seves portes i mostrar les seves bones pràctiques en 

responsabilitat social i fomentar la transparència. Aquells que ja treballen activament per la 

RSE van tenir l'oportunitat de mostrar-ho i tots aquells que van voler van poder visitar-los i 

comprovar-ho 'in-situ’.  Un total de 25 empreses que convidaven a 148 assistents a les seves 

portes obertes. 

Difusió i Impactes: 

La 2ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya va tenir un ampli ressò en els mitjans de 

comunicació. Un dels grans objectius d’aquesta iniciativa era difondre i impulsar la 

responsabilitat social i per fer-ho la promoció i la presència als mitjans era fonamental.  

Afortunadament hem comptat amb la col·laboració de diversos mitjans de comunicació que 

ens han volgut fer costat en aquesta experiència i que ens han ajudat en aquesta exitosa 

segona edició de la Setmana RSE.  

Volem destacar especialment l’emissió de la FIRA RSE al programa de BTV i l’article publicat a 

l’Expansión el passat 30 de Novembre de 2011. 
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Entitats que van donar soport i col·laboradors: 

La 2a Setmana de la Responsabilitat Social Empresarial va poder ser novament una realitat 

gràcies al suport rebut per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Obra 

Social de La Caixa. Així mateix, diferents empreses i entitats van ajudar-nos tant 

econòmicament com en espècies a fer possible que poguessim repetir l’experìencia. 

Des d’aqui volem tornar a agraïr-vos a tots i totes el vostre suport i entusiasme! 

Gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta Responsable 

Durant el 2011 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.  
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Actualment l’associació compta amb 27 empreses i 2 entitats distingides amb el distintiu de 

bones pràctiques empresarials amb valors. 

A més a més, durant la inauguració de la 2a setmana de l’RSE, on es va presentar oficialment el 

distintiu, es va fer el lliurament de les 5 primeres etiquetes. 

 

 

 

 

 

Els 10+1 criteris per tenir l’Etiqueta Responsable son: 

 

 
 

Lliurament de l’Etiqueta Responsable a les empreses: 

- Can Cet, Centre Especial de Treball. Serveis Integrals 

- JMT Ambiplan 

- Apip, Associació per a la Promoció i la Inserció Professional 

- ABC Almécija Advocats 

- Ingenieria Social ,SAL 
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Projecte AntiCrisis 

Durant el 2011 varem realitzar el projecte Anticrisis, amb l’objectiu d’involucrar i fomentar 

l’acció social de les empreses per donar suport a projectes socials i cobrir les necessitats en 

espècie dels seus beneficiaris. 

Cada vegada més l’empresa des de la seva RSE vol contribuir d’una manera activa, en quelcom 

més que la producció del seu bé o servei, a la societat, arrel d’una major exigència i 

expectatives dels seus consumidors respecte a les seves bones pràctiques i compromís social. 

Per aquest motiu volem facilitar aquesta tasca a l’empresa i cercar la seva col·laboració i 

aliança, on s’aconsegueix una relació de win-win, que repercuteix positivament en les 

persones en situació de vulnerabilitat . 



 

 

15 

 

 A partir de les necessitats detectades en el col·lectiu atès per APIP, i en base a un 

benchmarking realitzat d'actuacions de referència en l'àmbit de la col·laboració de l'empresa i 

tercer sector per cobrir bàsicament necessitats d'alimentació i electrodomèstics per a la llar, 

ens van contactar empreses amb productes d’alimentació “frescos”, electrodomèstics i 

subministres bàsics de la llar per cercar les empreses que a través dels seus programes d’acció 

social: programes de màrqueting amb causa; donació de productes de la empresa (nous, usats 

o excedents) poguessin estar oberts a establir col·laboracions a mig i llarg termini. 

4. Socis i Voluntaris 

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

pimes, entitats i particulars. 

              

 

Durant el 2011 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 Associacio 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 2011, varem rebre un total de 4.000€ en base a donacions i ingressar 65.098€ per 

diferents projectes realitzats, entre ells l’anticrisi i suport financer de col·laboradors privats per 
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a la realització de la 2a Setmana de l’RSE. En quan a despeses, hem computat un total de 

42.216€ en qüestió de despeses de projectes així com 15.340€ en concepte de instal·lacions, 

subministres i administració de l’Associació. 

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 2012 establertes són: 

- 3ª 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. 

- Passar a formar part dels signants de l’acta de compromís ciutadà per la sostenibilitat –

Agenda 21 de Barcelona. 

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         

 


