Memòria 2012

Barcelona, Gener 2013

Associació +ReSponsablEs CIF G-65.297.590
Inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 42.354 Secció 1a

Continguts de la memòria

1.

Presentació de l’Associació +Responsables .................................................................. 3

1.1.

Orígens ................................................................................................................ 3

1.2.

Objectius ............................................................................................................. 3

1.3.

Àmbits d’actuació i beneficiaris .............................................................................. 3

2.

Òrgans de Govern i Recursos Humans......................................................................... 4

3.

Recull d’activitats de l’Associació +Responsables durant el 2012.................................... 4

4.

Socis i Voluntaris .................................................................................................... 40

5.

Informació econòmica. Gestió i Transparència ........................................................... 40

6.

Visió de Futur ........................................................................................................ 41

2

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
Enginyeria 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. Exposició itinerant abreujada Canvi de
Rumb: 9 condicions per a un món sense pobresa.



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 2012
L’any 2012 ha estat un any intens per a l’Associació + Responsable. L’activitat, detallada a
continuació, destaquem l’organització de la 3a 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 constitució i impuls de l’empresa
d’inserció Territoris Responsables, e.i, S.L.
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3a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya

La tercera edició de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, organitzada per
Ingenieria Social i l’Associació +Responsables, del 27 a 30 de Juny 2012, va tancar les seves
portes amb la satisfacció de la feina ben feta i amb uns números que demostren que aquest
esdeveniment s’ha consolidat ja a Catalunya com l’aparador per la promoció i la difusió de la
responsabilitat social empresarial.
Un cop més, la participació de la ciutadania i de tots els agents socials que intervenen en l’RSE
(empreses, entitats, institucions, pimes, associacions...) i amb el suport de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Fundació “la Caixa”, així com una llarga llista de
col·laboradors, han fet realitat que per tercer any consecutiu la responsabilitat social hagi
acaparat el protagonisme durant quatre intensos dies de promoció i conscienciació general
envers l’RSE que han inclòs fins a 46 activitats diferents.
La Casa Àsia de Barcelona es va quedar petita per rebre a les més de 300 persones que van
voler participar i formar part de les activitats programades de la primera jornada. Les novetats
de la Setmana d’enguany, com han estat la presentació de projectes innovadors, les
conferències SOC-ECO-AMB i els tallers de reciclatge creatiu, biodiversitat i consum
responsable per a grans i petits han estat tot un èxit. Així mateix, es va manteir l’espai de
cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Bitter Seeds (EEUU, 2011) a la que va seguir un
debat sobre la temàtica del film, cloenda, copa de cava i concert per celebrar el fi de festa.
Un total de 47 pimes van aprofitar la Fira de la primera jornada de la 3ª Setmana de l’RSE per
mostrar les seves bones pràctiques en responsabilitat social empresarial. Fins a 25 empreses i
organitzacions van participar en la jornada de portes obertes i es van oferir 75 places per tenir
l’oportunitat de viure l’experiència del voluntariat gràcies a la col·laboració de nombroses
entitats.
Per a nosaltres, al marge de l’èxit de públic, el més important és que un cop més hem assolit el
nostre objectiu, que no era un altre que promocionar i destacar la importància que té introduir
la responsabilitat social en la gestió de les empreses i organitzacions. I va ser gràcies
precisament a les administracions, entitats i les empreses que van mostrar les seves bones
pràctiques i van explicar la seva experiència en aquest tipus de gestió com varem arribar a la
nostra fita.
Pel que fa a la repercussió mediàtica d’aquesta tercera edició de la Setmana, el cert és que
també estem molt satisfets. S’han rebut gairebé cinc mil visites a la web oficial de
l’esdeveniment, en un perídoe de 2 mesos, hem aparegut en premsa, en entrevistes
radiofòniques i una vintenta de vegades en webs especialitzades. A les xarxes socials l’impacte
també ha estat excel·lent. Hem superat els 200 seguidors actius al twitter i comptem amb un
total de 661 seguidors al facebook, mitjançant els quals hem arribat a 2.368 persones.
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Dimecres 27 de Juny
Casa Àsia
INAUGURACIÓ i PRESENTACIÓ de PROJECTES
Per encetar el primer dels quatre dies de
la Setmana RSE vam arrancar el dimecres
27 de juny a l’emblemàtica Casa Àsia de
Barcelona amb l’acte inaugural on vam
comptar amb la presència dels senyors
Xavier
López,
Director
General
d'Economia Cooperativa i Creació
d'empreses. Generalitat de Catalunya,
Alejo Trullás, Coordinador de l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de
la Diputació de Barcelona, Jaume Farré,
Sotsdirector de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació “la Caixa” i la senyora Elena
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López, Sòcia i Directora d’Ingeniería Social, SAL i Presidenta de l'Associació
+Responsables.
Tot seguit va tenir lloc la presentació de nous projectes socialment responsables
promoguts des de l’Administració amb una perspectiva multisectorial.
Xavier López
Director General d'Economia Cooperativa i Creació
d'empreses. Generalitat de Catalunya
Alejo Trullás
Coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació de la Diputació de Barcelona
Jaume Farré
Sotsdirector de l’Àrea d’Integració Social de la
Fundació “la Caixa”
Elena López
Sòcia i Directora d’Ingeniería Social, SAL i Presidenta
de l'Associació + Responsables

Durant la presentació dels diferents projectes, volem destacar l’anunci de la creació de
dos nous programes. Per una banda, des de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”,
conjuntament amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya i la participació d’Ingenería Social, s’oferiran tallers gratuïts a les pimes
catalanes per facilitar i donar eines per a la incorporació de l’RSE i facilitar la integració
laboral.
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Les palanques de valor de l’RSE
Laia Fayet. Consultora Sènior i Responsable de
Projectes d’Ingeniería Social
Integració socio-laboral i RSE per a Pimes
Jaume Farré. Sotsdirector de l’Àrea d’Integració
Social de la Fundació “la Caixa”
Xavier López. Director General d'Economia
Cooperativa i Creació d'empreses. Generalitat de
Catalunya

Mecenatge de les Pimes catalanes en projectes de
cooperació per al desenvolupament
Carles Llorens. Director General de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Per l’altre banda, des de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, es va
presentar el programa de patrocini de projectes de cooperació “Cooperes?”. El
programa es realitza conjuntament amb el Consell de Cambres de Catalunya, i posa a
disposició de les empreses una borsa de projectes de cooperació al desenvolupament
avalats per l’agència per tal de facilitar el seu patrocini.
Canvi de Rumb- 9 Condicions per a un món més
Responsable
Antoni Comin. Comissari de l’Exposició Canvi de
Rumb i professor a Esade

Territoris Socialment Responsables
Leandre Mayola. Gerent Àrea de Desenvolupament
Econòmic de la Diputació de Barcelona
Carme Martí. Directora Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró
Reflexions de Rio+20
Mireia Cañellas. Responsable de Desenvolupament
Sostenible de la Direcció general de Polítiques
Ambientals del Departament de Territori i
Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
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Durant la presentació de les 9 línees d’acció per aconseguir un món sense pobresa,
elaborada per l’equip de l’exposició Canvi de Rumb, es va destacar també la
importància i responsabilitat política de les empreses.
Des de la Diputació de Barcelona, es va reforçar el missatge que l’RSE no és un cost
sinó una eina de gestió que millora tots els àmbits funcionals de l’empresa. Des del
concepte de Territoris Socialment Responsables, s’ofereix, des de l’administració local i
ajuntaments, recursos per a la sensibilització i implementació de l’RSE al teixit
productiu local. La Responsabilitat Social es reafirma com a una qüestió de tots, tant
empreses, administració, entitats com ciutadania.
També es va reflexionar sobre les conclusions extretes de la Conferència de les Nacions
Unides sobre Desenvolupament Sostenible (Rio+20) realitzada del 20 al 22 de juny;
destacant el desbloqueig del programa per el consum i la producció sostenible, per el
qual s’elaborarà un pla d’acció a 10 anys vista així com el reconeixement de la
importància de la RSC de les empreses i l’encoratjament i importància de que aquestes
presentin i incloguin aspectes de sostenibilitat en els seus informes.
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FIRA DINÁMICA. Bones pràctiques d’RSE i networking
Una vegada conclosa la Inauguració va arribar el moment d’intercanviar experiències
entre els participants, durant la pausa cafè és va intentar fomentar el networking
creant diferents espai per la reflexió, debat, aprenentatge i la promoció de la compra
responsable.
A la FIRA RSE d’empreses responsables van mostrar algunes de les bones pràctiques de
47 Pimes i organitzacions, dividies en zones en funció si corresponien a la part Social,
Econòmica o Mediambiental (SOC-ECO-AMB) i les distingides amb l’etiqueta
responsable. També és van posar a disposició de les empreses i organitzacions
diferents recursos existents per incorporar l’RSE.
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CONFERÈNCIES
empresarials

SOC-ECO-AMB

de

bones

pràctiques

De la mà de les empreses que van parlar en les tres conferències SOC-ECO-AMB (social
– econòmic – social) vam poder conèixer el valor, reconeixement, aplicacions, bones
pràctiques i el estat actual de l’RSE del nostre teixit empresarial. Les conferències, una
de les novetats de l’edició d’enguany, i que segons l’opinió dels assistents van ser molt
constructives, van ajudar a comprendre la importància i el valor de l’RSE.
Conclusions generals
 Empreses grans i pimes aposten por la gestió de l’RSE per igual. Totes les
empreses han de començar per un diagnòstic intern per poder anar introduint
conceptes i objectius paulatinament; però si la direcció no te clar implementar una
gestió basada en l’RSE no arribarà a cap lloc.
 Es va comentar que les empreses que no gestionen l’RSE es quedaran fora del
mercat i que és el futur i el camí per augmentar les seves vendes i posicionar-se al
mercat. S’ha detectat un augment per part dels consumidors en la demanda de
productes socialment responsables.
 Els tres pilars de l’RSE son d’igual importància: Social - Econòmic - Medi Ambiental.

Conferències SOC 12:00-13:00h

Moderador: Oriol Toro. Periodista i responsable de comunicació de XarxaNet
Empreses Participants
11

Timberland. Anabel Drese, Europe CSR Senior Manager
Com convertir els valors en valor
CCMA -TV3. Carme Basté, Directora de la Fundació La Marató de TV3
La Marató de TV3. Referent dels valors socials de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Fundació Futur. Eduard Vicente, Director
Menjar Futur amb Responsabilitat Social
Can Cet. Alfonsina Ortega, Responsable d’RSE
Inclusió socio-laboral amb Responsabilitat Social Empresarial

Timberland
“Les xarxes socials són recursos no cars però amb molt impacte [...] ens ajuden a saber
quins valors volen els consumidors, els seus interessos, les seves queixes i
recomanacions i s’obté un feedback dels clients i altres grups d’interès directe i al
instant que ens ajuda a establir un major vincle i a conèixer el que fem bé o malament
( ajuda en la nostra millora continua com a empresa responsable) [...] Existeixen molts
riscos en els Social Media però el risc de no ser-hi a les xarxes socials és major que el
risc de ser-hi.”
CCMA -TV3
“L’èxit de la Marató recau en unir en un sol acte la solidaritat amb l’RSC en el seu ADN
impulsant la investigació i creixement científic, genera i consolida llocs de treball
(investigadors), sensibilitza i potencia els coneixements en l’àmbit de la salut,
dinamitza diferents tipus de voluntariat (particular i corporatiu) i crea un territori
socialment responsable [...] La ciutadana - donants estableix un vincle de confiança
amb la Marató pel seu rigor, la seva transparència i mostra de resultats que alhora
reforcen el compromís social dels ciutadans.”

Fundació Futur
“La nostra RSC està basada en 4 eixos: alimentari, de qualitat, proximitat i amb
productes ecològics; educatiu, per una alimentació saludable; ambiental, els productes
ecològics causen menor impacte en el medi ambient; i social, incorporant productes de
comerç just i inserció de personaes en risc d’exclusió.”
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Can Cet
“L’empresa ja realitzava algunes bones pràctiques però la incorporació de l’RSE en la
gestió global de la entitat ens ha ajudat a ordenar les accions i a veure les possibilitats
de millora [...] L’aposta per un desenvolupament professional dels treballadors a través
de la seva formació ha fet augmentar i millorar les competències.”

Conferències ECO 13:00-14:00h

Moderadora: Rosa Tamalàs. Periodista TV3
Empreses Participants
“la Caixa”. Olga Durich, Gerent de Responsabilitat Corporativa
La Responsabilitat Corporativa a CaixaBank
Grupo Sifu. Cristian Rovira, Conseller Delegat
Ànima Social amb visió empresarial
Cafès Novell. Ramon Novell, Gerent
El cas del cafè a Cafès Novell
Residència Laia. Montse Alsina, Gerent
La Responsabilitat Social com a sistema de gestió i aportació de
valor

“la Caixa”
“L’experiència de més de 100 anys del grup “la Caixa” ens permet afirmar que l’actitud
responsable d’una empresa cap als grups que interactuen amb ella, no està renyida
amb els bons resultats, sinó que ambdós aspectes, compromís social i èxit econòmic,
s’afavoreixen i es potencien mútuament.”
Grupo Sifu
“Les empreses poden ser responsables des del minut 0 de la creació i inici de la seva
activitat [...] No volem que ens contractin per caritat sinó per la qualitat dels nostres
serveis.”

Cafès Novell
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“Els valors de responsabilitat estan inherents en totes les decisions de l’empresa.
Estem generant benefici via aportació de valors [...] La implicació del personal és molt
important i això ens ajuda en la presa de decisions.”
Residència Geriàtrica Laia
“S’ha de fer un esforç per harmonitzar des de la gestió, les necessitats dels clients, els
treballadors i l’empresa fonamentant un clima de relacions correctes i segures
generadores de confiança i sempre millorables. Aquesta premissa ens ha ajudat a
posicionar-nos en el mercat.”

Conferències AMB 14:00-15:00h

Moderador: Marcos González. Director general y editor de Corresponsables
Empreses Participants
Mango. Carla Coloma, Tècnic en Medi Ambient
Actuacions i politiques de Mango en la gestió d'emissions GEH
Tarannà. Felisa Palacio, Responsable Recursos Humans i RSE
Consciència del medi ambient en el viatge
JMT Ambiplan. Pablo Martinez, Director d’Operacions
Cradle to Cradle una solució sostenible pel món dels Events

Mango
“Hem desenvolupat una eina que conjuntament amb un estudi ens ha permès
analitzar i saber l’ impacte medi ambiental de tota la cadena de producció oferint-nos
un mapa real de situació de cada una de les parts del sistema [...] S’estan realitzant
canvis per millorar l’eficiència energètica de les botigues ja que el seu consum elèctric
es el major impacte medi ambiental de la empresa.”
Tarannà Club de Viatges
“L’RSE permet realitzar una auditoria pròpia interna, posar les coses al seu lloc en la
situació actual, per canviar hàbits erronis, promoure il·lusió pel canvi, afegir conceptes
al producte que li donen un valor afegit i arribar al nou mercat de consumidors més
sensibles en temes mediambientals i socials [...] Des d'un inici informem als nostres
clients de tots els nostres objectius i plans mediambientals per així també implicar-los i
sol·licitar la seva opinió. El client és el nostre ambaixador, emplenen un qüestionari
amb criteris de RSE avaluant els viatges i rutes que han realitzat.”
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JMT Ambiplan
“Si la direcció no té clar implementar una gestió basada en l'RSE no arribarà enlloc [...]
Las empreses han de buscar realment alguna cosa que els hi doni valor afegit i si
s'estudia bé veus que econòmicament és rentable. No és moltíssim més car ser
responsable i sostenible [...] La sostenibilitat dels materials que utilitzem i una gestió
òptima dels residus ens ha ajudat a reduir el nostre impacte mediambiental [...] Una
cadira trencada per a nosaltres no està trencada sinó que es converteix en recanvis per
a ser reutilitzats, d'aquesta manera hem reduït costos, temps i a més a més som més
verds [...] Tots els nostres empleats estan implicats però és necessari primer educar,
informar i posar-ho fàcil.”

Un total de 304 assistents van visitar la Fira RSE i atendre
a les diferents conferències i presentacions

Els participants que varen assistir a la Fira de la Responsabilitat Social es desglossen
segons els següents perfils:
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TALLER RSE i INTEGRACIÓ LABORAL
Ser més responsables és rentable! Multiplicant beneficis per a
la Pime i el territori
Per la tarda, de 16 a 18h, és va realitzar un taller gratuït i pràctic on es va explicar la
rellevància i valor de l’RSE per a les Pimes així com els beneficis i eines disponibles per
a la integració laboral de persones en risc d’exclusió social. El taller el van impartir
professionals d’Ingeniería Social i va comptar amb la presència de l’Associació per a la
Promoció i la Inserció Professional (APIP) com a entitat Incorpora i amb els casos
pràctics d’Hotels Catalonia i l’empresa Moix.
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Dijous 28 de Juny
Seu de les Entitats Socials Catalanes
VOLUNTARIAT CORPORATIU
A partir de la col·laboració de 9 entitats catalanes, mitjançant la plataforma digital
www.setmanarse.cat/voluntariat.php, es va facilitar un espai de contacte entre
persones i entitats per a que empreses i ciutadania poguessin realitzar diferents
accions de voluntariat. Amb l’objectiu d’obrir una porta per a que uns i altres arribin a
realitzar una col·laboracions de més llarga durada.
Els projectes proposats recollien activitats en diferents àrees: participació en un taller
per a dones en situació d’exclusió social; suport al taller de manualitats per estimular
l’autonomia de a persones amb capacitats diferents; acompanyar a avis/es que fa
temps que no surten de casa seva per problemes de mobilitat i barreres
arquitectòniques en una sortida per la Barceloneta; captació de fons; sensibilització a
la infància sobre lluita contra la pobresa; monitors per a casal d’infants; realització de
tallers per adults; i col·laboració per a la inserció laboral de persones amb especials
dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se en el mercat ordinari.

Un total de 9 entitats han proposat activitats de
voluntariat, oferint 75 places

17

Voluntariat a la seu APIP

Divendres 29 de Juny
Seu de les Empreses i Entitats Socialment Responsables
DIA DE LA RESPONSABILTIAT SOCIAL i PORTES OBERTES
Les Jornades actives d’RSE i Portes Obertes van servir perquè, tant empreses com
entitats i administracions socialment responsables, poguessin mostrar les seves bones
pràctiques en un notable exercici de transparència. Donant, alhora, l’oportunitat de
conèixer-les des de dins, en els seus llocs de treball.
De les empreses i entitats que van obrir les seves portes s’hi trobaven el
100% de les que han accedit al distintiu “Etiqueta Responsable” , ja que
aquest és un dels requisits per facilitar la verificació del compliment dels
10+1 criteris RSE.

Un total de 24 empreses, entitats i administracions van
obrir les seves portes a la ciutadania

Visita a la seu central de CaixaBank
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Visita a l’estudi de Nutcreatives

Espai Francesca Bonnemaison
CINEFÒRUM i DEBAT, CLAUSURA i CONCERT
Documental Bitter Seeds, (EEUU 2011, Micha X. Peled)
Al vespre del divendres 30 de Juny, la jornada es va tancar
amb l’estrena a Espanya del documental “Bitter Seeds”,
dirigit per Micha X. Peled, última entrega de la Trilogia de
la Globalització, que compta amb “Store Wars: Quan WalMart arriba a la ciutat” (2001) i “China Blue” (2007).
El film mostra Manjusha Amberwar, una jove periodista,
qui investiga les causes de l’espiral de suïcidis de petits
camperols a la India, un cada 30 minuts, entre els quals es
troba el seu propi pare.
Durant el 2004, una companyia multinacional americana
va introduir llavors genèticament modificades a la Índia,
prometent rendiments més elevats. Els petits camperols li
expliquen a Manjusha que aquestes llavors necessiten
una major inversió en pesticides i fertilitzants químics. A
més a més, les llavors genèticament modificades, al
contrari de les utilitzades anteriorment per els petits productors, s’han de comprar
noves any rere any. Manjusha segueix la història d’un petit camperol a través d’una
difícil i decebedora collita, falta de pluja, plagues, i finalment la venta de la baixa
producció aconseguida amb molts esforços i amb un treball físicament esgotador.
Aquestes situacions deriven a cercles viciosos de deute dels quals els petits camperols
difícilment es poden escapar. Manjusha espera que creant atenció sobre la difícil
situació poder posar fi a aquesta tragèdia.

Debat
Un cop més, un profitós debat va seguir a la projecció del film, que va comptar amb la
presència de Marta Subirà, Directora General de polítiques ambientals del
Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en Carles
Campuzano, Diputat de CIU al Congrés dels Diputats a Madrid i Laia Fayet,
Responsable de Projectes d’Ingeniería Social i autora de l’estudi: “Com millorar la
inclusió de petits productors en cadenes sostenibles d’aprovisionament globals. Lliçons
apreses d’experiències amb petits productors de cotó a l’Índia”.

19

Clausura
Per tancar els diferents esdeveniments de la 3ª Setmana de la Responsabilitat a
Catalunya vam comptar amb la presència d’en Jordi Baiget, Director General de
Coordinació Interdepartamental del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya i l’Elena López, Sòcia i Directora d’Ingeniería Social, SAL i Presidenta de
l'Associació + Responsables.

Concert
Per finalitzar la vetllada, varem comptar amb el concert a càrrec del grup “Los
olvidados” i un pica-pica responsable.
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Un total de 57 persones van assistir al cinefòrum,
la cloenda i el concert
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Dissabte 30 de Juny
Fàbrica del Sol
TALLERS PER A LA CIUTADANIA
Es van realitzar diferents tallers per als més petits i també per a públic adult on es
promovien els valors de la responsabilitat social i la solidaritat, i com aquests formen
part del nostre dia a dia, per construir un camí cap a un futur més responsable i
solidari.
Tallers responsables per als més petits: “Construeix el vostre joc” i “Jocs de

Taula”

Consum Responsable: Recuina, cuina de sempre, compra responsable

Art Reciclat: De revistes i diaris vells a nous recipients de disseny!
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La natura a la ciutat: Taller de creativitat aplicada a la promoció de la

biodiversitat urbana

Un total de 45 persones van participar als diferents
tallers

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

Avaluació als assistents 27 de Juny

Càtering

Organització
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Conferències SOCECO-AMB

Fira dinàmica

Inauguració i
Projectes

Global

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Avaluació dels participants el 27 de Juny a la Casa Asia, a través del qüestionari online realitzat

La valoració global de la jornada és molt positiva, així com excel·lent la valoració de
l’organització i el càtering. Cal destacar també la bona acceptació de la novetat
d’aquesta edició d’introduir un espai en format de conferències per explicar bones
pràctiques, incloent tant casos d’empreses grans com pimes, i aportant noves veus i
casos a l’auditori. Com a aspectes a millorar per pròximes edicions, destacar la
necessitat de poder 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 aconseguit.

PETJADA CO2 ASSISTENTS
Aquest any com un pas més dins l’estrategia de protecció i minimzació d’impactes en
el medi ambient, s’ha calculat la petjada de carboni generada pels assistents durant la
Setmana.
Per al càlcul s’han tingut en compte les distàncies i el mitjà de transport utilitzat per
assistir a les diferents activitats programades tant a la Casa Asia com a l’Espai
Francesca Bonnemaison.
Així doncs el total de les emissions de CO2 generades pels assistents a la inauguració,
fira i conferències i el cineforum i concert ha estat de 0,4 Tones.
Mitjà
Transport

Nombre
Participants

km
recorreguts

Promig km
recorreguts

emissions
kg CO2

A peu

44

107

2,4

0,0

Bici

10

24,5

2,5

0,0

Bus

35

130

3,7

8,5

Cotxe

65

1.391

21,4

250,3

Metro

95

514

5,4

13,4

Moto

47

217

4,6

20,1

Taxi

13

42

3,3

13,5

Tramvia

1

8

5,8

0,2

Tren

51

1.627

31,9

97,6

Totals

361

4.060,5

11,2

403,6

Font factors de conversió: http://webs.greenpeace.es/calculaCO2/calculador.php

Les 0,4 Tn de CO2 han estat compensadas col·laborant amb un porjecte de Conservació
de l’Amazonia a Madre de Dios, Perú.
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Mitjans de transport utilitzats
A peu

Bici
Metro

10%
13%

14%

Tren
Bus

Moto

18%

Cotxe
Taxi

26%

12%

4%

3%

ANNEX
Difusió i Impactes
La 3ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya ha tingut un ampli ressò en els
mitjans de comunicació. 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.
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 tercera edició de la Setmana RSE.

DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Premsa escrita
Diari ARA
Article “Implica’t amb Barcelona” el dissabte 23 de Juny, pàgina 17 del Suplement
Barcelona (s’adjunta al final d’aquest apartat).
Diari La Razón
Entrevista a Assumpta Ferran, Directora General de Qualitat Ambiental de la
Generalitat de Catalunya, el divendres 18 de Maig, pàgina 2 de Reputación Corporativa
2012.

Premsa digital
Portal Corresponsable
http://www.corresponsables.com/actualidad/la-3-edicion-de-la-semana-de-la-rse-en-catalunyapresenta-su-programa-de-inauguracion-0
http://www.corresponsables.com/actualidad/exito-de-la-3-semana-de-la-rse
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Portal Diario Responsable
http://www.diarioresponsable.com/empresas/noticias/15714-se-viene-la-3o-semana-de-rse-encataluna.html

Portal Compromiso RSE
http://www.compromisorse.com/rse/2012/06/20/la-3-semana-de-la-rse-en-cataluna-prepara-suinauguracion/

Comunicació exterior
Banderoles al carrer

Ferrocarrils Catalans
Anunci projectat al “Canal FGC”. Monitors ubicats a les andanes de: Pl. Catalunya,
Provença, Muntaner, Tres Torres, Sarrià, Sant Cugat, Rubí, Universitat Autònoma, Pl.
Espanya i l’Hospitalet.
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Radiofònics
Radio “Lunética”
http://www.lunetica.org/es/programas-emitidos.html

Programa 29 de junio
Radio “Rubí”
Programa “La vida continua”

Administració i Institucions
Portal RScat
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.b1b99f992917951f851cb318b0c0e1a0/?vgnextoi
d=62b2462e195b4210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=62b2462e195b4210VgnVCM100
0000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=7f0102fb10ff7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Portal Projecte RESSORT
http://www.projecteressort.net/noticia.asp?id=1563

Portal Agenda 21
http://80.33.141.76/agenda21/accio21/llistat.php

Portal Ajuntament de Barcelona
http://w3.bcn.cat/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,1653_1802_1,00.html?acc
io=altres&home=HomeBCN

Portal Red RETOS
http://redretos.es/eventos/24/la-diputaci%C3%B3n-de-barcelona-colabora-con-la-semana-dela-rs-en-catalu%C3%B1a/

Portal Xarxanet
http://xarxanet.org/noticies/3-setmana-de-la-responsabilitat-social-catalunya

Portal Pimec
http://web.pimec.org/ca/actualitat/agenda/us-convidem-a-participar-en-la-3a--setmana-de-laresponsabilitat-social-a-catalunya--veniu

Portal Federació Catalana de Voluntariat
http://www.voluntaris.cat/actualitat/3%C2%AA-edici%C3%B3-de-la-setmana-de-la-responsabilitatsocial-catalunya

Empreses i Entitats
Grupo SIFU

http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-grupo-sifu-colabora-iii-semana-responsabilidadsocial-cataluna-20120626170006.html

Tarannà
http://blog.taranna.com/taranna-en-la-3%C2%AA-semana-de-la-responsabilidad-social-encataluna/

Uolala!
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http://www.uolala.com/actividades/1879/cine-y-concierto-3-set-de-la-respons-social
http://www.uolala.com/actividades/1917/talleres-gratuitos-3-setmana-de-la-resp-social

Kedamoos
http://www.kedamoos.com/fitxa_kedada.php?kedada=5912

DirEvent
http://www.direvent.com/index/es/todas/evento/3-setmana-de-la-responsabilitat-social-acatalunya/

KEDIN
http://kedin.es/barcelona/que-hacer/estreno-en-espana-de-la-pelicula-bitter-seeds-cava-yconcierto.html?utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email&utm_campaign=website

Focir
http://focir.cat/index.php/actualitat/agenda/1194-3o-setmana-de-la-responsabilitat-social-acatalunya.html

Fundación Étnor
http://comunidadetnor.ning.com/events/3-semana-de-la-responsabilidad-social-empresarial-enbarcelona

Fundació La Roda
http://www.fundaciolaroda.cat/ca/node/74

Article publicat al diari ARA
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IMPACTES DE LA WEB I EN LES XARXES SOCIALS
La web de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya havia rebut un total de
4.838 visites a data de 30 de juny 2012.

A les xarxes socials s’ha arribat als 207 seguidors actius al twitter i un cop finalitzada la
Setmana, es comptava amb un total de 661 seguidors al facebook, mitjançant els quals
hem arribat a 2.368 persones
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Etiqueta Responsable:
Durant el 2012 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 27 empreses i 2 entitats distingides amb el distintiu de
bones pràctiques empresarials amb valors.
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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: 5 .
 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.

Durant 2012 l’exposició ha estat present a Casa Àsia (setmana de l’RSE a Catalunya), Mataró,
Santa margarida de Montbui, Manresa, El Prat de Llobregat, etc..
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Constitució de l’empresa d’inserció: TERRITORIS RESPONSABLES e.i. S.L.

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.).
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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.

1. Fases del Projecte d’Inserció
El projecte d’inserció s’estrucura envers 3 fases consecutives, detallades a continuació.

FASE I: Recepció de la persona
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.
2. Desenvolupament del Projecte d’Inserció
El model de l’itinerari d’inserció que emprarem està estructurat com s’exposa continuació.

2.1. 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.
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2.2. 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.

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.

2.2.1. 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.
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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:
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.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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.
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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
(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.
2.3. 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)

2.3.1. 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.
2.3.2. 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.

Formacions setmanals:
Mòdul 1: NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA RECERCA DE FEINA
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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.
2.3.3. Cerca Activa d’Ocupació
Pel procés de cerca activa d’ocupació es pensa en:


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.
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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.

4. Socis/es i Voluntariat:
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 2012 varem rebre un total de 3.200€ en base a donacions privades i una facturació
per import de 57.956€ en concepte dels diferents projectes realitzats, entre ells gestió de
l’exposició Canvi de Rumb i suport financer per a la realització de la 3a Setmana de l’RSE. En
quan a despeses, hem computat un total de 45.316€ en qüestió de despeses de projectes així
com 15.840€ 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 2013 establertes són:
-

-

4ª 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
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