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Introducció --- Resum Resultats 
 

 

La cita anual de la Responsabilitat Social a Catalunya ha arribat aquest any a la seva cinquena 
edició. Ingenieria Social i l’Associació +Responsables, com a organitzadors de l’esdeveniment 
han centrat els seus esforços en situar de nou la responsabilitat social d’empreses, entitats i 
administracions públiques al centre del debat públic.  

En un entorn global i canviant com l’actual esdevé necessari donar resposta als reptes 
relacionats amb el desenvolupament sostenible. Cada cop són més les empreses que reben 
requeriments relacionats amb els aspectes socials i ambientals de la seva organització, 
requeriments que poden venir per part dels consumidors finals com de la gran empresa de la 
que són proveïdors o també per part de l’administració pública.  Com les empreses donen 
resposta a aquests reptes va esdevenir un dels eixos centrals de discussió.  

Aquesta qüestió però també el voluntariat corporatiu, la conciliació de la vida personal i 
laboral, la lluita contra el canvi climàtic, la distinció i auditoria d’empreses responsables, el 
foment de la transparència, la integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió o de 
persones amb discapacitat han estat tractats al llarg de 6 dies d’impuls i conscienciació 
envers l’RSC.   

Els organitzadors fan una valoració molt positiva de la 5ª Setmana de la Responsabilitat 
Social, que amb més d’un miler d’assistents consolida Catalunya com a pionera en 
l’implementació de l’RSC.  

Un any més, la ciutadania, grans empreses i pimes, entitats, institucions i  administracions 
públiques,  amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya i la Fundació la Caixa i de nombrosos col·laboradors han esdevingut 
agents claus en la celebració de l’esdeveniment.  

 
Sis dies d’intensa activitat en RSC  
 
La primera jornada de la 5a Setmana, dilluns 7 de juliol, va aplegar a més de 400 persones, 
80 empreses i entitats i les principals institucions del país. La Sala Moragas del Born Centre 
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Cultural quedar petita pel seguit d’activitats programades per aquest primer dia: acte 
inaugural, lliurament del distintiu Etiqueta Responsable a 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 celebrar 
la ja tradicional Fira dinàmica RSC per a fomentar el networking i compartir experiències i 
recursos entorn l’RSC.  
 
Dimarts 8 de juliol l’activitat es va traslladar al Palau de Lloctinent, Arxiu de la Corona 
d’Aragó, on es va fer la presentació oficial de l’Oficina del Voluntariat Corporatiu de 
Barcelona, un nou espai de relació entre empresa i tercer sector que neix amb l’objectiu de 
generar escenaris de cooperació a través dels quals treballadors i treballadores d’empreses 
puguin dur a terme accions de voluntariat en entitats socials, culturals i mediambientals. A 
continuació, el programa d’aquesta segona jornada va incloure un interessant Diàleg sobre 
Conciliació de la Vida Personal i Laboral on diferents representants d’empreses van explicar 
les seves experiències des de la visió de l’empresa i el treballador/a. Per tancar la jornada, es 
va impartir un Taller de formació sobre RSC i inserció laboral.    

Les activitats de la 5a  Setmana van continuar dimecres 9 de juliol amb la ja tradicional 
jornada dedicada al voluntariat, on es va poder participar en les activitats organitzades per 
diferents entitats socials i ambientals del territori. Una cinquantena de plaçes van ser 
ofertades en tot el territori català.  

Dijous 10 de juliol va ser un dia dedicat íntegrament a la responsabilitat medi ambiental. La 
seu de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) va acollir el segon taller formatiu ofert 
pels organitzadors de la Setmana, Com incorporar el canvi climàtic en una estratègia global 
d’RSC. Prèviament es va presentar l’avanprojecte de la Llei Catalana de Canvi Climàtic per 
part de representants de la Generalitat de Catalunya.  

Divendres 11 de juliol va arribar l’esperada Jornada de Portes Obertes, on més de 30 pimes, 
grans empreses, entitats i administracions públiques van obrir les seves portes com a 
exercici de transparència i amb la finalitat de compartir les actuacions que estan duent a 
terme per introduir la Responsabilitat Social en el seu model de gestió.  

Les activitats de divendres van finalitzar amb la projecció del documental ‘The economics of 
happiness’ i un posterior debat a l’Espai Francesca Bonnemaison on es van lliurar 100 “social 
coin” (monedes socials) als assistents per iniciar una cadena de favors promoguda des 
d’aquesta edició de la Setmana RSC. 
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La 5a Setmana de la Responsabilitat Social va posar el seu punt i final dissabte 12 de juliol 
amb els tallers per famílies, grans i petits que un cop més van ser un èxit a la Fàbrica del Sol 
de Barcelona.  

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 11.485 visites a la web de la setmana (un 31% més que l’any passat), l’aparició en més de 
59 webs especialitzades, els reportatges monogràfics dels principals mitjans del país així com 
l’augment dels mitjans de premsa acreditats per l’esdeveniment confirmen la consolidació 
d’aquesta cita anual com a referent de l’RS a la ciutat de Barcelona.  
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Recull d’activitats 

 
Dilluns 7 de Juliol 
Sala Moragas--- El Born Centre Cultural Barcelona.  
 
INAUGURACIÓ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula inaugural 

 

 
 
ACTE DE LLIURAMENT DE L’ETIQUETA RESPONSABLE 
  
Més de 20 empreses i entitats van rebre, per part de les autoritats presents a l’acte, el 
distintiu Etiqueta Responsable,  que impulsa l’Associació +Responsables, per les seves bones 
pràctiques en RSC.  
 
En concret, les empreses i entitats que van rebre el seu certificat que les acredita com a 
socialment responsables van ser les següents Can Cet, S.L. , Almécija Advocats / 
DGuardiaCAT, Fundació APIP-ACAM, Fundació Claror, Fundació Joia, Fundació La Roda, 
Grupo SIFU, GoFlow, Grisverd, Grup Papelmatic, Institut Català d’Oncologia - ICO,  

 

Elena López  
Sòcia i Directora d’Ingeniería Social, SAL i 
Presidenta de l'Associació + Responsables 
Marc Simón  
Director de L’Àrea Social de la Fundació ‘la 
Caixa’.  
Ferran Civil  
Vicepresident 1er i i Diputat Àrea 
desenvolupament econòmic. Diputació de 
Barcelona. 
Felip Puig 
Conseller Departament d’Empresa i 
Ocupació. Generalitat de Catalunya.  
Sònia Recasens 
2ona tinent d’alcalde. Ajuntament de 
Barcelona.  
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Kerlespharma, S.L. , La Calaixera d’Arep, Media Responsable, S.L. , Papelería Comercial  
Apunts, S.L., Raona, S.L., Tarannà, The Social Coin, Tuanys i Ingeniería Social, SAL / Associació  
+ Responsables.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representants d’empreses i entitats recollint el distintiu Etiqueta Responsable  
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CONFERÈNCIES SOC-ECO-AMB de bones pràctiques 
empresarials 
 
Multinacionals, grans empreses, pimes, administracions i entitats van ser les protagonistes 
en les diferents taules de bones pràctiques on va quedar palès la importància d’introduir la 
Responsabilitat Social de manera transversal en tota la gestió de les organitzacions.   
 
A nivell general podríem concloure que la RSC es va integrant paulatinament en l’estratègia 
d’empreses i organitzacions. Es destaquen com a factors claus per a incorporar de manera 
efectiva la RSC la planificació estratègica, l’aposta decidida de la direcció, la innovació, el 
compromís social, el mediambiental i la cooperació amb altres agents del territori.  
 
Tanmateix es van subratllar com a essencials la creació d’instruments específics d’impuls i 
implantació d’RSC per a cada organització. Nombroses pràctiques empresarials entre elles el 
disseny i implantació de codis ètics, els protocols de gestió de la diversitat, els de lluita 
contra l’assetjament laboral o sexual, l’elaboració de codis per a esdevenir proveïdor 
responsable, les fitxes de riscos mediambientals o els plans de gestió mediambiental van ser 
exposades al llarg de la jornada inaugural.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Assistents a les conferències de bones pràctiques en RSC.  
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  Conferències SOC  10-10:50h 

     Moderador Oriol Toro. Periodista i responsable de comunicació de XarxaNet 

     Empreses Participants 

 

SANOFI. David Elvira, Director Regional de Relacions Corporatives 
Compromesos amb els pacients: l’RSC des de la perspectiva de la farma 

CLECE. Iñigo Callimeri, Responsable de Selecció i Desenvolupament   
El compromís social a Clece.  
 

Fundació ONCE- FSCInserta. Núria Sanz, Directora Territorial Catalunya i Balears 
FSCInserta.       
L’experiència diària en la gestió de la diversitat  

 

 

CLECE         

“ A part de complir amb la SA 8000 nosaltres hem incorporat una sèrie de protocols: 
protocol d’assetjament sexual, protocol d’assetjament laboral, protocol de violència de 
gènere i codi ètic”.   

 

 

 

Iñigo Callimeri durant la seva intervenció 

“ Les claus de l’èxit del nostre compromís social: suport de la direcció, equip d’inserció o 
assistents laborals dins de la companyia que són especialistes en incorporar col·lectius 
desfavorits, realitzen tasques externes de contacte amb entitats i internament formen al 
personal intern. Bon coneixement de la realitat a través del teixit social (contacte permanent 
amb entitats locals, autonòmiques) i la sensibilització dins de la companyia realitzada a 
través d’accions de formació pel personal”.  

 



 
 

 

 

10 
Entitats organitzadores: 

 

FSCINSERTA 

“S’han de trobar mecanismes perquè aquesta diversitat   
de la plantilla aporti valor a l’empresa i la faci créixer”.  
  

              

                   Núria Sanz durant la seva intervenció 

Actitud, innovació i creativitat són aspectes claus per la gestió de la diversitat. És important 
la innovació i la creativitat en un equip divers per saber trobar l’eina en cada moment per 
ajudar que aquesta Diversitat formi un equip conjunt amb una mateixa visió”.  

 “No hi ha receptes màgiques. El primer que busquem a l’hora d’incorporar una persona és 
que tingui talent. Talent per cobrir les necessitats que nosaltres tenim en aquell moment. 
Important l’adequació del lloc de feina, de l’equip, de l’entorn. Tot això ajuda. La 
sensibilització també la tenim incorporada”.   

 “La cultura institucional per nosaltres és bàsica. Incorporar una persona en discapacitat és 
normal”.  

 

SANOFI 

“ El pacient és el centre del nostre negoci i la RSC és fer el  
nostre negoci socialment responsable”.   
 

            

     David Elvira durant la seva intervenció  

“Una decisió estratègica en moments de dificultat econòmica és seguir apostant per la 
innovació. Seguim invertint en innovació. ” 

“Apliquem una estratègia de responsabilitat social corporativa aplicada  al benestar del 
pacient”.  

“Sanofi solidari: sota aquest paraigües canalitzem totes aquestes iniciatives que aglutinen 
tot aquest compromís social. Acords estratègics amb universitats per fomentar talent i 
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innovació, “Todo lo que empieza cuando termina el càncer, Manual editado por GEPAC 
(Grupo Español de Pacientes con Cáncer)”, entre d’altres.  

 

    Conferències ECO  10:50-11:40h       

    Moderador Ricardo Martín. Assessor de Comunicació Responsable de Corresponsables.  

    Empreses Participants 
  

          Airbnb. Angel Mesado. Responsable de Polítiques Públiques 
Consum col·laboratiu: Model de Turisme Sostenible a Barcelona 
 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Enric Herranz, Subdirector de Modernització 
Corporativa i Publicacions Oficials.  
La gestió interna de l’RSC a través d’un Pla director.  
 

TARANNÀ. Felisa Palacios, Directora Recursos Humans i RSE 
Etiqueta Responsable i compromís amb els proveïdors 

 

 

AIRBNB 

“L’economia col·laborativa és un nou model d’economia que fa un ús més eficient dels 
recursos  disponibles a través de les noves tecnologies i les possibilitats que ofereix.” 

 

  

 

 

        Àngel Mesado exposant el model de consum 
        col.laboratiu que proposa Airbnb 

“ La comunitat és un concepte clau i definitori de tota l’experiència d’Airbnb. A nivell local 
això té una expressió potentíssima en tot allò que té a veure amb la connexió amb els barris, 
amb les ciutats i la responsabilitat dels anfitrions en les comunitats que viuen i formen part”.  

Tenim diferents projectes de treball amb les comunitats. “A San Francisco treballs socials per  
tota la comunitat per part dels anfitrions i del personal d’Airbnb. Estem impulsant també 
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projectes amb la Federació Catalana de Voluntariat Social i donant suport a Barcelona 
Capital Europea del Voluntariat”.  

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
“El Pla director és l’excusa perquè arreli a la Diputació  
de Barcelona la responsabilitat social d’una manera integral 
 i està completament socialitzat amb els nostres grups 
 d’interès”. 
          
        Enric Herranz explicant el Pla Director RSC
          

Passos Claus: “La Responsabilitat Social liderada de manera integral des de la gerència, 
creació d’un servei de responsabilitat social i corporativa, comissió directiva de 
Responsabilitat Social, comissió tècnica per responsables i referents de la responsabilitat 
social de la corporació i creació de grups de treball perquè elevin propostes a la direcció (fins 
ara ja s’ha impulsat l’elaboració d’un pla d’igualtat a la diputació, la creació d’un portal de la 
transparència, creació de grups de treball per a la incorporació de clàusules socials i 
ambientals en els processos de contractació”.    
 
“No ho fem per certificar-nos sinó sobretot perquè la DB fins a la data no teníem un model 
de gestió integrat de Responsabilitat Social. La RS no forma part del nucli dur de l’estratègia 
corporativa. I si ens volem creure la RS hem de diferenciar entre l’estricte compliment i la 
convicció”.  
 
 
TARANNÀ 
 
“Controlar la cadena de proveïdors social i econòmicament responsables és essencial pel 
turisme sostenible”.  
 
“La sostenibilitat et dóna valor afegit”.  
    
“Instruments que hem desenvolupat des de Tarannà”:  

 Codi de com ser un proveïdor responsable. Bases per ser un proveïdor 
responsable (ètica, Igualtat, conciliació, subcontractació personal local, utilització 
energía, reciclatge, ente d’altres).  
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 Guia del Guia Responsable. 
 Fitxa de riscs mediambientals per a cada destí ( l’hem treballat amb cadascun dels 

proveïdors. Els viatgers la reben i poden a més, de moltes accions proposades, 
compensar el CO2. 

 Maleta basada en la anticorrupció.  
 
 
 
 
 

          
        Felisa Palacios explicant el treball de  

       Tarannà amb els seus proveïdors 

 
 
  Conferències AMB  12:10-13:15h 

     Moderadora Àngels González, consultora sènior d’ Ingeniería Social  

     Empreses Participants 

UNIÓ MUTUES. Antoni Orozco, Director Territorial Catalunya i Balears.  
El medi ambient en un sistema de gestió de processos.   

            APUNTS. Beatriz Castillo, Responsable de Comunicació i RSE.  

              Economia Social i Responsabilitat Ambiental.  

GRISVERD.  Asun Colom, Responsable de Qualitat i Marketing.    
                             Gestió i Producció Responsable 

 
 
 
UNIO MUTUES 
 
“La gestió medi ambiental a Unió de Mútues es fonamenta en la nostra missió, visió, política 
i en els principis i valors del nostre Codi Ètic, s’alinea amb el pla estratègic de l’organització, 
compleix amb els requisits de la Norma ISO 14001 i assumeix com a model de gestió el 
model d’excel·lència empresarial EFQM”. 
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“Comptem amb un Pla de Gestió Mediambiental  
que a nivell concret per a la reducció de l’impacte medi 
 ambiental actua en 4 eixos: residus, eficiència energètica, 
 consum d’aigua i residus químics. 
           
               Antoni Orozco durant la seva intervenció 

          
Identifiquem els residus que generem, es segreguen en origen i es recullen i gestionen i es 
reciclen per un gestor autoritzat.  
Eficiència energètica: auditories energètiques, instal·lem plaques solars, … 
Actuacions també a nivell de consum d’aigua i es publiquen guies i recomanacions.  
Consum de paper: també es gestiona seguint un Pla de gestió. Reducció impressions, 
digitalització de documentació, proves clíniques (radiografies, …). -.” 
 
 
APUNTS 
 
“A través de 3 línies de negoci hem començat a aplicar  
polítiques mediambientals: totes les tintes que utilitzem 
són ecològiques, el 25% de la producció es fa amb paper  
100%reciclat, reduïm en 10 tones les emissions de CO2 a  
Barcelona”.        

          Beatriz Castillo explicant 
                   algunes de les seves  

               pràctiques en RSC 
 
“De cares al futur el que ens agradaria fer és sumar-nos als Acords Voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya i la nostra primera acció serà canviar les bombetes tradicionals que 
tenim per bombetes de baix consum”. 
 
“Comptem també amb el distintiu Etiqueta Responsable de cares a comunicar als nostres 
grups d’interès les nostres polítiques en l’àmbit ambiental” 
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GRISVERD 
 
“Reduïm el nostre impacte ambiental a través de la producció 
 i gestió responsable”. 
 

          
Asun Colom durant la  

         seva intervenció 

“El que ens aporta molt valor són les col.laboracions. Col·laborar empresarialment per 
connectar necessitats amb somnis”.    
         
“Basem la nostra producció responsable en la utilització de materials reciclats (plàstic 
reciclat), en els processos productius (que aconsegueixen reduir l’impacte ambiental en un 
50%) i en el producte (sostenible i reciclat)”.  

“Secrets de l’èxit: formació, il·lusió, adaptació i col·laboració.”  

 

Més del 50% de les persones assistents a la jornada inaugural de la 
Setmana de l’RSC són representants d’empreses 

 
Els assistents a les conferències i a la fira d’RSC de la Jornada inaugural tenien els perfils 
següents:  
 

 

55% 

14% 

21% 

10% 

Empresa 
Entitat 
Ciutadania 
Administració 
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13:15-15:00h 

FIRA Dinàmica: Bones pràctiques RSC i Networking 

La Fira dinàmica RSC de bones pràctiques va esdevenir el punt de trobada d’empreses i 
organitzacions compromeses amb l’RSC. Més de 60 bones pràctiques de gestió socialment 
responsable es van donar a conèixer en aquest espai. Administracions i entitats 
especialitzades van mostrar els recursos disponibles per impulsar o consolidar polítiques de 
Responsabilitat Social.  

Recursos Participants 
 Associació +Responsables 
 Diputació de Barcelona 
 Incorpora. Obra Social “La Caixa” 
 Generalitat de Catalunya, Benestar social i família 
 Generalitat de Catalunya, Empresa i Ocupació 
 Generalitat de Catalunya, Territori i Sostenibilitat.Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
 Barcelona Activa 
 Agenda 21 
 Fundació ONCE- FSCInserta 
 Xarxa d’Economia Social 
 Xarxa NUST 
 Confederació de Comerç de Catalunya 
 Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya.  
 Direcció de Promoció Econòmica d’Ajuntament de Mataró  
 Red RETOS 
 Acció Natura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vista general de la Fira d’RSC amb representants d’empreses, administracions públiques i entitats.   
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Empreses i Organitzacions Participants  
 

Mostra de bones pràctiques de Pimes i Organitzacions que han incorporat l’RS en el seu dia a 
dia 
 
 
 
 

Ingeniería Social 
Can Cet 
Apunts 
La calaixera 
Grupo Sifu 
Tarannà 
Almecija Advocats 
Airbnb 
GrisVerd 
Caprabo 
Papelmatic 
DeGuardia 
Fundació Apip-Acam 
ICO 
Fundació Joia 
Crearsa 

FIT 
La Roda 
Fundació IRES 
Kapacity&Diversity 
Corresponsables 
Hospital Plato 
Dallant 
Sepra 
Maheco    
ITsHappy 
Calala    
Ared    
Unión Mutuas 
Tarpuna 
Enprensa 
The Eat Out group 

Áreas  
Cuina Justa 
Sernet Neteges 
Social Coin 
Ittshappy 
Verdallar 
Kerlspharma 
Clece  
Barcelona Actua 
Tuanys 
Goflow 
BSM 
Tibidabo 
Zoo 
Cementiri Barcelona 
Àmbit Energètic 

 SGS                             Criteria        Associació Benestar  
Fundació Joia                      Sanofi        i Desenvolupament 
Clece             HP               Softmachine 
Talher             ASM           Fundació Ramón Noguera  
Orange           La Vola       Acefat    
        

 
 
 
 
 
 
 Empreses mostrant les seves bones  
 pràctiques en RS i recursos com la 
 Diputació de Barcelona i   l’Associació 
 +Responsables oferint recursos com l’Etiqueta 
 Responsable per  a empreses i entitats que  
 volen posar en valor i comunicar la seva RS.  
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BREU DIAGNOSI DE L’RSC  

 

L’esdeveniment va tornar a comptar amb la col.laboració del CET Apunts per a dur a terme 
una breu diagnosi de l’RSC a través d’una activitat- enquesta als assistents a l’esdeveniment. 
L’activitat pretén conèixer i analitzar quines són les àrees de treball prioritàries de l’RSC per 
part de les empreses, administracions públiques i entitats participants a la Setmana. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Què necessites per seguir avançant en la responsabilitat social a la 
teva empresa/organització? 

Davant d’aquesta qüestió, empreses, administracions públiques i entitats socials responen 
identificant diferents necessitats per a poder continuar avançant en la Responsabilitat Social. 

- Les empreses exposen com a prioritàries les necessitats d’augmentar la visibilització de 
les seves actuacions en matèria d’RS (52%), i disposar de més informació i formació en 
relació a l’RSC (45%). 

- Les administracions públiques també requereixen prioritàriament augmentar la 
visibilització de les seves actuacions en matèria d’RS (44%) i disposar de més 
informació i formació en relació a l’RSC (33%). 
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- Finalment, les entitats socials i ONGs donen més importància a organitzar i avançar 
més en RS (40%) i posteriorment, augmentar la visibilització de les seves actuacions en 
matèria d’RS (33%) 

 
 
 
 
 
 

En quina àrea treballa més destacadament l'RS la teva 
empresa/organització? 

 

 

 

 

En relació als àmbits de l’RSC en els que treballen més destacadament empreses, 
administracions públiques i entitats socials, els resultats que s’han obtingut mostren també 
diferències significatives. 

- L’àmbit de l’RSC més desenvolupat, tant per part d’empreses, administracions públiques 
i entitats socials és l’àmbit SOCial, amb un percentatge superior al 45% en tots els casos, 
destacant la importància que se li atorga en el cas de les empreses, donat que aquest 
percentatge supera al 80%. 

- Entitats socials i administracions públiques desenvolupen de manera similar actuacions 
en l’àmbit AMBiental (amb uns percentatges de 27% i 20%, respectivament).  

- Per altra banda, l’àmbit ECOnòmic, és el que es troba menys representat i té més 
varietat, amb un percentatge des del 3% en les empreses fins al 26% en les entitats 
socials. 
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En els següents gràfics, es mostren les respostes obtingudes per part d’empreses, 
administracions públiques i entitats socials. El primer gràfic, representa el total de les 
respostes obtingudes. 

 

ÀREES DE TREBALL DE L’RS D’EMPRESES, ENTITATS I 
ORGANITZACIONS 2014 
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ÀREES DE TREBALL DE L’RS D’EMPRESES, ENTITATS I 
ORGANITZACIONS 2015 

 

En relació a  les previsions de les organitzacions per al pròxim any 2015 són augmentar els 
esforços en matèria AMBiental (fins al 52%) i també en l’àmbit ECOnòmic, arribant al 24%, 
que són els àmbits que es troben menys desenvolupats actualment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

22 
Entitats organitzadores: 

 

 
Dimarts 8 de Juliol 
Arxiu de la Corona d’Aragó--- Palau Lloctinent  
 
 
9:15-10:30h Conferències. Barcelona Capital Europea del Voluntariat 

 Presentació de la Jornada- Voluntariat a Catalunya i a Barcelona.  
 
 Elena López, Directora d’Ingeniería Social i presidenta Associació +Responsables 
 Carles Agustí. Comisssionat de Participació de l’Ajuntament de Barcelona.  

Ramón Terrassa Cosí, Director General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de  
 Catalunya. 
 
 Presentació de l’Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona.  
 Marta Cals, directora de l’Oficina i consultora d’Ingeniería Social 

Empresa i entitat Participant  

  HP. Virgínia Becerra. Responsable de Planificació Estratègica i Comunicació   
  Voluntariat Corporatiu de HP.  

 
  Fundació Joia. Aroa Manzano. Responsable de Programes d’Acompanyament  
  a usuaris a programes de voluntariat. Servei de Rehabilitació Comunitària de  
  Sant Martí.  
   El voluntariat com a eina d’inserció social 

 

L’Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona va ser presentada oficialment en el marc 
de la 5a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. Aquest nou projecte endegat per 
Ingenieria Social SAL i l’Associació + Responsables, amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, neix amb l’objectiu d’afavorir la posada en marxa de 
projectes comuns entre empresa i tercer sector que situïn Barcelona com a model de 
Voluntariat Corporatiu. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona, de la mà de Carles Agustí vam poder conèixer el projecte 
Barcelona Capital Europea del Voluntariat, les oportunitats que representa, els objectius, 
l’agenda d’actes i projectes previstos per a impulsar durant l’any, els actors participants així 
com el marc en el qual es desenvolupa des de la Unió Europea i des del Consell Europeu del 
Voluntariat.  
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La Generalitat de Catalunya, a través de Ramón Terrassa,  va oferir als assistents un anàlisi 
del moment en el qual es troba el voluntariat a Catalunya i  la constatació que es tracta 
d’una societat que ha impulsat de manera natural, des de fa més de 100 anys,  projectes de 
voluntariat com a part del seu ADN i dels valors que comparteix com a col.lectivitat. Un 17% 
(més d’un milió i quart de persones) de la població catalana participa en algun projecte de 
voluntariat.  

Tanmateix va dur a terme una interessant reflexió en relació al voluntariat corporatiu, els 
reptes que representa, la importància de desenvolupar projectes co-construïts per part 
d’empreses i entitats així com l’oportunitat d’impulsar-lo en el context actual.   

Posteriorment, la Directora de l’Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona, Marta Cals, 
fou l’encarregada d’explicar aquest nou projecte que vol acompanyar i fomentar el 
voluntariat corporatiu dins  l’empresa per tal de donar resposta a les demandes de les 
entitats.  

L’Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona es planteja el repte d’esdevenir el nexe 
d’unió entre les empreses que desitgen treballar i créixer en les seves activitats de 
voluntariat i les nombroses entitats de la nostra ciutat que treballen per incrementar la seva 
capacitat d’actuació.  

Per fer-ho, l’Oficina, en horari de 10 a 14h., posa a l’abast de les empreses una sèrie de 
serveis que van ser presentats juntament amb la web de l’Oficina 
www.oficinavoluntariat.cat 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imatges de la presentació de l’Oficina. Elena López, directora d’Ingenieria Social amb Ramón Terrassa, Director General 
d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya i Carles Agustí comissionat de Participació de l’Ajuntament de Barcelona i 
Marta Cals, directora de l’Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona amb Virgínia Becerra de Hewlett Packard i Aroa 
Manzano de la Fundació Joia.   

http://www.oficinavoluntariat.cat/
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L’experiència de HP i la Fundació Joia 

De la mà de Virgínia Becerra, Responsable de Planificació Estratègica i Comunicació, els 
assistents van conèixer el compromís social d’HP en tots els àmbits de l’empresa. Amb 
l’slogan “Makes it Matter” la multinacional presentà la múltitud de col.laboracions que 
desenvolupa amb entitats del tercer sector en els àmbits social, comunitari, medi ambiental i 
sanitari. Entre d’altres, la ponent exposà l’experiència amb la Fundació Exit, la Fundació 
Ared, Intermón Oxfam i el Banc dels Aliments.  

La Fundació Joia, amb Aroa Manzano com a responsable de Programes d’Acompanyament a 
usuaris a programes de voluntariat, va  exposar l’aposta d’aquesta entitat pel voluntariat 
com a eina d’inserció social. Els usuaris persones amb trastorns de salut mental esdevenen 
voluntaris a través del programa impulsat per la Fundació   “Prepara’t pel voluntariat”. 
Experiències d’èxit han estat les col.laboracions amb Caritas i amb el Centre Ocupacional La 
Sínia.  
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10:30-11:30h Diàleg: Conciliació de la vida personal i laboral: cost o inversió? 
XX Aniversari de l’Any Internacional de la família 
 
Moderador: Marc Grau, investigador sobre treball- família, investigador en matèria de conciliació 
vida familiar i laboral a IESE.  
 

Empreses Participants 
 

 Can Cet . Empresa representant de la Xarxa d’Economia Social.  
Eliana Musicant Fidel, treballadora social responsable RSE 
Jesús Barredo Cambeiro, treballador especialista 
 
Softmachine . Empresa representant de la Xarxa d’Empreses NUST. 
Raquel López Núñez, responsable de l'àrea de desenvolupament 
 i José Antonio Reyes Guerrero, analista programador. 

 
 
El diàleg, organitzat conjuntament per la Xarxa d’Economia Social de Barcelona i la Xarxa 
d’Empreses NUST,  es va realitzar en el marc del 20è Aniversari de l’Any Internacional de la 
Família. 
 
Conduïts per Marc Grau, representants de l’empresa SoftMachine i de Can Cet van exposar 
les seves polítiques i pràctiques diàries de conciliació de la vida personal i laboral.  
 
“La gestió del temps ha anat evolucionant amb el temps. Als anys 90, quan va néixer 
l’empresa, el que es volia era una eina per controlar la gent, controlar els retards i el 
marcatge. A l’any 2000 més o menys es volia més controlar l’absentisme. I ara mateix s’ha 
evolucionat cap a situacions relacionades amb el tema que tenim ara entre mans (en el 
debat): la eina que tenim ara permet conciliar la flexibilitat, les bosses d’hores, les 
planificacions de vacances i permisos de tot tipus” Raquel López Nuñez, responsable de 
l’àrea de desenvolupament de Softmachine.  
 
Entre les mesures impulsades des de Can Cet es destacaven l’existència d’un Comitè ètic i 
d’igualtat que decideix i proposa mesures a la direcció. , L’empresa posa a disposició de la 
seva plantilla “permisos per a l’assistència dels pares i mares a les tutories de l’escola dels 
fills/es quan es realitzen en l’horari laboral, així com per a la realització de tràmits 
administratius d’adopció, preadopció i acolliment i per realitzar exàmens acadèmics encara 
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que els estudis no estiguin relacionats amb el lloc de treball”, Eliana Musicant Fidel, 
responsable de RSE a Can Cet. 
 

 

 
Imatge del diàleg Conciliació de la vida personal: cost o inversió? Representants de l’empresa Soft Machine, Can Cet i el 
moderador el sr. Marc Grau.  
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12:00h-14:00h TALLER DE FORMACIÓ: Ser més responsable és Rendible 

Taller sobre RSC i inserció laboral. Multiplicant beneficis per la pime i el territori.  

Presentació 

Andreu Pascual, Programa INCORPORA de “la Caixa” 

 Taller  

Àngels González, Consultora Sènior d’Ingeniería social. 

Cas pràctic 

   Rosa Llamas, Directora de Recursos Humans, Talher,S A 

      Paco Sosa, Director Relaciones Institucionales, ASM 

 
 
En el marc del Programa Incorpora de “la Caixa” es va dur a terme El taller sobre 
Responsabilitat Social Empresarial i Inserció Laboral “Ser més responsable és rendible” – 
Multiplicant beneficis per a l’empresa i el territori. 
 
La presentació va anar a càrrec del Sr. Andreu Pascual, del Programa Incorpora, que va 
contextualitzar el Programa exposant els principals beneficis i èxits aconseguits des de la 
seva posada en marxa l’any 2006. 
 
Durant aquesta jornada es va presentar de forma clara i gràfica, i amb exemples pràctics, 
què vol dir que les empreses i negocis siguin socialment responsables i quins beneficis i 
avantatges competitives comporta. Així mateix, es va destacar l’important paper que juga la 
integració laboral dels col·lectius en situació de vulnerabilitat per les empreses, que es 
configura com un recurs de Responsabilitat Social per les organitzacions i que a la vegada 
comporta un retorn productiu al nostre territori.  
 
A la part final de la jornada es va presentar el Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” 
com a servei professional i gratuït per les empreses, que facilita la inserció laboral, oferint 
acompanyament, assessorament i selecció de perfils en col·laboració amb les entitats socials 
del territori.  
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El Taller va comptar amb la participació de dues empreses, que van exposar de primera mà 
la seva experiència i els beneficis obtinguts en la integració sociolaboral de col·lectius 
vulnerables.  
 
El primer cas va anar a càrrec de la Sra. Rosa Llamas, Directora de RRHH de l’empresa Talher 
SA, que va exposar la seva experiència en la contractació de persones en risc d’exclusió 
social que es va iniciar ja fa més de 10 anys, i els avantatges i recursos que projectes com el 
Programa Incorpora posen a l’abast de les empreses.  
 
La segona exposició va venir de la mà del Sr. Paco Sosa, Director de Relacions Institucionals 
d’ASM, que va exposar l’important paper que juguen Apunts i La Calaixera, dos centres 
especials de treball, com dues de les més de 300 agències de transport de la companyia, 
destacant la seva elevada professionalitat i competitivitat en els rànquings de qualitat de la 
companyia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatges del Taller de formació Ser més responsable és Rendible. Àngels González consultora d’Ingeneria Social i Andreu 
Pascual del programa Incorpora de “La Caixa” impartint el taller juntament amb representants de l’empresa Talher, Rosa 
Llamas i d’ASM, Paco Sosa.  
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Dimecres 9 de Juliol 
Diferents seus de les Entitats 

 
VOLUNTARIAT CORPORATIU 
A partir de la col·laboració d’entitats catalanes, mitjançant la plataforma digital 
www.setmanarse.cat/voluntariat.php, es va facilitar 30 places de voluntariat. Un espai que 
pretén posar en contacte treballadors i treballadores d’empreses amb entitats per a 
desenvolupar accions de voluntariat.  
 
L’objectiu és el 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 

 

http://www.setmanarse.cat/voluntariat.php
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Dijous 10 de Juliol 
 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic   

 
 
 
  9:15h-11:30h TALLER DE FORMACIÓ: Com incorporar el canvi climàtic en una estratègia 
global d’RSC. 

Benvinguda 

Elena López, Sòcia i Directora d’Ingeniera Social, SAL i Presidenta de l’Associació +Responsables.   

Josep Enric Llebot, Secretari General de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Presentació Avantprojecte de la Llei Catalana de Canvi Climàtic 

Iñaki Gili, Responsable de Mitigació, Oficina Catalana de Canvi Climàtic. 

 Taller 

Àngels González, Consultora Sènior d’Ingeniería social. 

Lucía Melendo, Consultora Sènior d’Ingeniería social. 

Casos pràctics 

  Mireia Ortiz, Responsable de Sistemes de Qualitat, Medi Ambient i RSC del  
  Grupo Sifu. 

   Elisabet Riera, Responsable Gestió Integral. Grup Fundació Ramón Noguera 
 

 
La lluita contra el canvi climàtic i les bones pràctiques en responsabilitat medi ambiental van 
ser els dos eixos vertebradors d’aquesta jornada.  
 
Josep Enric Llebot recordà que tot i que “actualment els temes medi ambientals no figuren 
entre les grans preocupacions de la ciutadania i els mitjans de comunicació degut a la crisi i 
d’altres problemes greus”, la lluita contra el canvi climàtic continua sent una prioritat i “cal 
incloure-la en tots els mecanismes de gestió empresarials”.  
 
A continuació de la mà d’ Iñaki Gili, Responsable de Mitigació de l’Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic, els assistents van assistir a la presentació de l’Avantprojecte de la Llei Catalana de 
Canvi Climàtic que actualment està en procés de debat. Gili va recordar que “la lluita contra 
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el canvi climàtic té un gran protagonisme a Europa i amb aquesta futura llei volem ser 
coherents amb la política climàtica de la UE”.  
 
Gili feu una breu explicació de les motivacions d’aquest avantprojecte de llei i dels objectius 
que es persegueixen: la mitigació i l’adaptació. “Volem continuar amb la reducció dels GEH 
(gasos d’efecte hivernacle) a Catalunya, disminuir la vulnerabilitat als impactes del canvi 
climàtic i integrar aquesta lluita en les polítiques sectorials”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguració del Taller per part del Secretari General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la directora 
d’Ingenieria Social i presentació de l’Avantprojecte de Llei Catalana del Canvi Climàtic. 

 
Com incorporar el canvi climàtic en una estratègia global d’RSC     
 
Un cop posats al dia de l’actualitat en temes de política climàtica, les consultores 
d’Ingeniería Social, Angels González i Lucía Melendo, van impartir un taller formatiu a totes 
les empreses presents en relació a com incorporar aquesta lluita contra el canvi climàtic en 
una estratègia global de Responsabilitat Social.  
 
Van exposar entre d’altres, a més de molts casos pràctics, les accions que en l’àmbit de l’RSC 
i canvi climàtic es poden implementar en les empreses en l’àmbit productiu a través de la 
implementació de mesures d’eficiència energètica per a la reducció de les emissions, 
reducció de costos energètics i econòmics, en l’àmbit estratègic amb la compensació 
d’emissions i en l’àmbit de la sensibilització tan interna com externa per a l’estalvi energètic.  
Per últim es va explicar el procediment per adherir-se al programa d’Acords Voluntaris per a 
la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle de la Generalitat de Catalunya.  
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Imatges de les consultores d’Ingenieria Social, Àngels González i Lucia Melendo i de les representants de la Fundació Ramón 
Noguera i del Grup Sifu, Elisabet Riera i Mireia Ortiz respectivament.  
 

 
Dues empreses que són exemple en les seves bones pràctiques medi ambientals.  
 
El Grup Sifu i el Grup Fundació Ramón Noguera explicaren les accions i pràctiques que duen 
a terme en les seves respectives organitzacions per fomentar el consum responsable i el 
respecte al medi ambient.  
 
Mireia Ortiz, Responsable de Sistemes de Qualitat, Medi Ambient i RSC del Grup Sifu, 
comentà que “en el marc de la seva lluita contra el canvi climàtic, el Grup Sifu invertirà en la 
compra de vehicles híbrids i farà ús de plaques fotovoltaiques per cobrir part del seu consum 
elèctric”.  
 
Per la seva banda, Elisabet Riera, Responsable de Gestió Integral del Grup Fundació Ramón 
Noguera, va admetre que “la sensibilització dels seus treballadors i usuaris vers la millora de 
l’eficiència energètica ha estat fonamental en l’èxit de la reducció de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle”.  
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Divendres 11 Juliol 
 

DIA DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL i PORTES OBERTES 
Diferents seus de les Empreses, Organitzacions i Administracions  
 
Les Jornades d’RSC 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. 
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CINEFÒRUM i DEBAT 

Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona 
     
Pel·lícula: The economics of happiness.  (V.O.subtitulat en Castellà) 
Directora: Helena Norberg-Hodge 
 

 
 
Sinopsis: El concepte d'Economia de la felicitat (Happiness Economics) no és nou, els experts porten 
dècades treballant sobre l'estudi quantitatiu de la felicitat combinant l'economia amb altres camps 
com la psicologia o la sociologia basant-se en la cèlebre jerarquia de necessitats de Maslow. El 
documental també agafa, en certa manera, el relleu del documental de l'ex vicepresident Al Gore, An 
Inconvenient Truth (Una veritat incòmoda), però fa un pas més i copeja a l'espectador amb una 
desconcertant realitat: a més del problema de l'escalfament global, la nostra manera globalitzada de 
consumir ha desconnectat a l'espècie humana del seu lloc, de les seves tradicions i del seu benestar, 
fent que aquesta sigui dominada per poderoses corporacions multinacionals i que hàgim cregut que 
les possessions i no la comunitat o la pertinença a la mateixa sigui el camí a la felicitat. 
El documental proposa, per això, que la imatge i el materialisme siguin substituïts per la tradició i la 
comunitat. La localització enfront de la globalització!  

Debat a càrrec de:  

   Lucía Melendo, consultora Ingenieria Social 

  Iván Caballero, socio fundador.  

  

 
 
Els assistents al cinema van rebre una moneda social, una iniciativa que han posat en marxa 
Ingeniería Social i  l’Associació +Responsables en el marc de la 5ª Setmana de l’RSC, 
juntament amb l’empresa The Social Coin.  
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A més del cinema, al llarg dels sis dies d’activitat es van repartir 100 monedes socials  que 
iniciaren una cadena de favors entre els assistents a l’esdeveniment. The Social Coin és una 
empresa social que permet a les persones i a les empreses potenciar, mesurar i compartir 
accions desinteressades.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatges del debat posterior a la projecció del film i vista general de les persones assistents.  

 
 
 
Al finalitzar el debat es va oferir una copa de vi i pica-pica als assistents.  
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Dissabte 12 Juliol 
La Fàbrica del Sol, Barcelona 

 
TALLERS PER A LA CIUTADANIA 
 
L’últim dia de la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya va estar dedicat a 
activitats lúdiques dirigides a nens i nenes, joves i adults i per primera vegada a famílies 
coincidint amb el 20è Aniversari de l’Any Internacional de la Família. 
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Els tallers introduïren de forma participativa temes com el consum responsable, la 
construcció d’un hort urbà, el reciclatge, la cuina intercultural i la diversitat, entre d’altres. 
També es va oferir un espectacle infantil per introduir als infants conceptes bàsics sobre 
energia i el medi ambient.  
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Avaluació 
 
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.  
 
Entre les empreses, organitzacions i entitats assistents es destaquen com a aspectes positius 
a nivell general que la ciutat de Barcelona tingui un espai per a debatre i fer difusió entorn a 
la Responsabilitat Social així com el networking i l’intercanvi d’experiències que es produeix 
entre els assistents.   
 
A continuació es mostren els resultats obtinguts:  
 

 
 
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 dotar d’un espai més ampli a la Fira 
d’RSC i ampliar el nombre d’empreses representades.  
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Difusió i Impactes 
 
El ressò mediàtic de l’esdeveniment 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 11.485 visites a la web de la setmana (un 31% més que l’any passat), l’aparició en més de 
59 webs especialitzades, els reportatges monogràfics dels principals mitjans del país així com 
l’augment dels mitjans de premsa acreditats per l’esdeveniment confirmen la consolidació 
d’aquesta cita anual com a referent de l’RS a la ciutat de Barcelona.  
 

A continuació es detallen els principals reportatges i aparicions en premsa i xarxes socials 
que va suscitar la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya 

 
 
MATERIAL DE DIFUSIÓ PROPI  
 
SPOT 
Producció i reproducció d’un espot publicitari i falca radiofònica 
https://www.youtube.com/watch?v=AkVYcEHwG4E&feature=youtu.be 

 

 
 
 Retransmissions a:  
 

- TV3 I Canal 33: Retransmissió de l’SPOT de l’1 al 6 de juliol en franja de migdia, tarda- 
vespre i nit.  

- Canal MOUTV (Transports Metropolitans de Barcelona): Spot com TMBrecomana de 
l’1 al 6 de juliol en més de 2.000 pantalles de la Xarxa de transports (parades i 
combois) 

https://www.youtube.com/watch?v=AkVYcEHwG4E&feature=youtu.be
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- Canal FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya):  Del 23 de juny al 6 de juliol 
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 Radio 

 
 
BANDEROLES  
 
Banderoles als carrers de Barcelona del 30/06 al 03/07 en els següents trams:  
 
 
 
Mallorca entre Av. Roma i Comte d Urgell 
Roger de Flor entre València i Rosselló 
Diputació entre Bailén i Sardenya 
Roger de Llúria entre Pl. Urquinaona i Consell de Cent 
Nicaragua entre Av. Josep Tarradelles i Marquès de Sentmenat 
Ctra. de Sants entre Sant Roc i Pl. Espanya 
Vilamarí entre Gran Via i Provença 
Rda. Mig entre Pl. Prat de la Riba i Dr. Roux 

 
 
 
 

IMPACTE WEB I XARXES SOCIALS DE L’ESDEVENIMENT 

La web de la setmana (www.setmanarse.cat) ha rebut 11.485 visites, un 31% més que l’any 
passat.  
 
A les xarxes socials, han arribat a 1210 els seguidors de facebook i a 758 els seguidors actius 
al Twitter. En la jornada inaugural, tal i com s’ha comentat,  el hashtag #SetmanaRSE va 
arribar a ser tendència de Twitter a la ciutat de Barcelona.  
 
 
DIFUSIÓ I REPORTATGES MONOGRÀFICS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Premsa Generalista 
 
La Vanguardia 
Premi a les empreses responsables, 4 juliol 2014  
Obras son Amores. Monogràfic especial 20 de juliol 2014.  

http://www.setmanarse.cat/
http://www.lavanguardia.com/mon-barcelona/20140704/54410743343/premi-empreses-responsables.html
http://ingenieriasocial.es/wp-content/uploads/2014/07/articulo-LV.pdf
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Diari Ara  
Arrenca la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social, Edició online, 4 de juliol 2014.  
 
Europa Press 
V Setmana de la Responsabilitat Social. Edició Barcelona, 7 de juliol 2014  
FSCInserta participa en la V Semana de la Responsabilidad Social en Cataluña. Edición 
Madrid, 7 juliol 2014.   
 
Via Empresa 
Ser més responsable, és rendible. Monogràfic, 30 juliol 2014.  
 
Press People 
Torna la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 2 juliol 2014.   
 
Reportatges Televisius 
 
BCN.CAT 
El deure de la Responsabilitat Social. 7 juliol 2014.  
 

 

 
 
 

BTV. Connexió Barcelona 
Dia inaugural. Fira RSC. 7 juliol 2014.  
 

 

 

http://www.ara.cat/barcelona/Arrenca-Setmana-Responsabilitat-Social_0_1168683353.html
http://www.europapress.cat/societat/noticia-fsc-inserta-promou-responsabilitat-social-les-empreses-catalanes-barcelona-20140707172602.html
http://www.europapress.es/impulsamos/buen-gobierno/noticia-fsc-inserta-participa-semana-semana-responsabilidad-social-cataluna-20140707085453.html
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2014/07/ser-mes-responsable-es-rendible-7342.php
http://www.presspeople.com/nota/torna-setmana-responsabilitat-social-catalunya
http://youtu.be/w9QWEI6gTMk
http://play.barcelonatv2.webtv.flumotion.com/play/player?podId=32512&playerId=8
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Programes Radiofònics 

 
Radio Rubí 
Entrevista al Programa Rubí al dia, 10 de juny 2014.   

 
Radio Nacional de España 
Entrevista al Programa El verano en Radio5.   8 juliol 2014. 
 
Premsa digital especialitzada temàtica RSC  

 
Corresponsables 
Vuelve la semana de la Responsabilidad Social en Cataluña, 4 juliol 2014.  
 
Diario Responsable 
V Semana de la Responsabilidad Social en Cataluña, 7 juliol 2014.  
 
Xarxanet 

Arriba la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social, 11 juliol 2014. 

Es presenta l’Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona, 18 juliol 2014.   

Social.cat 

Neix l’Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona, 11 de juliol 2014.  

Crearsa 

5ª Semana de la Responsabilidad Social de Cataluña, 11 de juliol 2014 

Loom Sostenible 

5ª Setmana de l’RSC, 10 de juliol 2014.  

Regió Verda 

V Setmana de la Responsabilitat Social, 12 juliol 2014.  

 
 

http://www.radiorubi.fm/index.php/seccions/altres-mirades/item/5525-5na-setmana-de-la-responsabilitat-social-de-catalunya
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-verano-en-radio-5/verano-radio-5-semana-responsabilidad-social-cataluna-08-07-14/2650379/
http://www.corresponsables.com/actualidad/vuelve-la-semana-de-la-rsc-en-cataluna
http://www.diarioresponsable.com/portada/ultimas/17942-fsc-inserta-participa-esta-semana-en-la-v-semana-de-la-responsabilidad-social-en-cataluna.html
http://xarxanet.org/projectes/noticies/arriba-la-5ena-setmana-de-la-responsabilitat-social-catalunya
http://xarxanet.org/projectes/noticies/es-presenta-loficina-del-voluntariat-corporatiu-de-barcelona
http://www.social.cat/actualitat/voluntariat
http://www.crearsa.com/es/5a-semana-de-la-responsabilidad-social-de-cataluna/
http://www.loomsostenible.com/5a-setmana-de-la-rsc-catalunya/
http://regioverda.ccbages.cat/es/noticies/noticia/titol/7-12-07-2014-setmana-de-la-responsabilitat-social-a-catalunya
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

Ajuntament de Barcelona. 

Arrenca la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya,  3 juliol 2014.  

Sònia Recasens participa en la inauguració de la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social a 
Catalunya, 4 juliol 2014.  

Es presenta l’Oficina del Voluntariat Corporatiu, 8 juliol 2014.  

Diàleg sobre Conciliació de la vida personal i laboral en la 5ª Setmana de la Responsabilitat 
Social a Catalunya, 2 juliol 2014.  

Diputació de Barcelona 

Torna la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 2 juliol 2014.  

Generalitat de Catalunya 

L’ICO participa a la V Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 10 de juliol 2014 

Portal RSCAT 

5ªSetmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, Butlletí núm.6, 2014.  

Butlletí a l’Abast  

Es presenta l’Oficina del Volutnariat Corporatiu de Barcelona, Butlletí, 373, 2014.  

Oficina Catalana Canvi Climàtic 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Polítiques Ambientals 
participa a la V Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 4 juliol 2014.  

Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament 

V Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 1 juliol 2014.  

Ajuntament de Mataró  

Empreses i institucions de Mataró i el Maresme participen a la Setmana de la Responsabilitat 
Social a Catalunya, 4 juliol 2014.  

 

http://w42.bcn.cat/web/cat/noticies-i-premsa/noticies/actives/Arrenca-la-5a-Setmana-de-la-Responsabilitat-Social-a-Catalunya.jsp
http://premsa.bcn.cat/2014/07/04/sonia-recasens-participa-en-la-inauguracio-de-la-5a-setmana-de-la-responsabilitat-social-a-catalunya/
http://premsa.bcn.cat/2014/07/04/sonia-recasens-participa-en-la-inauguracio-de-la-5a-setmana-de-la-responsabilitat-social-a-catalunya/
http://bcnvoluntariat2014.cat/ca/noticia.php?id=66
http://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.b4d797923997277cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=8f02a3988a7f6410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=9ee0d33b3e2da210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.b4d797923997277cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=8f02a3988a7f6410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=9ee0d33b3e2da210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1701/64658?controlPanelCategory=portlet_NotasPrensa_WAR_NotaPrensaportlet
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.44aa574d7b74d7ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=834f0225c538c210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=834f0225c538c210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=7eb970ac6af17410VgnVCM2000009b0c1e0aRC
http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/menuitem.602233c19786e901951cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=8343bcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8343bcc73e455210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=53d6ad29c6525410VgnVCM2000009b0c1e0aRC
http://www.voluntariat.org/Portals/0/Abast/documents/ultim_butlleti.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=59a2fb0131007410VgnVCM1000008d
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.19a41a24dc847ece9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fab9b9c474cc2210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=59a2fb0131007410VgnVCM1000008d
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nova-Noticia-00266
http://www.mataro.cat/portal/contingut/noticia/2014/07/11584_setmana_responsabilitat_social.html
http://www.mataro.cat/portal/contingut/noticia/2014/07/11584_setmana_responsabilitat_social.html
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Ajuntament de Viladecans 

5ª Setmana de la RSE a Catalunya, 1 juliol 2014.  

Ajuntament de Calafell 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Polítiques Ambientals 
participa a la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 7 de juliol  2014.   

EMPRESES 
 
Tarannà 
 
5ª Edición de la Setmana de la Responsabilitat Social en Cataluña, 3 juliol 2014.  
Tarannà en la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 15 juliol 2014.  

Criteria 

5ª Semana de la Responsabilidad Social en Cataluña, juliol 2014.  

Idacción 

Semana de la Responsabilidad Social, 29 juny 2014 

Grupo Sifu 

SIFU presenta sus buenas prácticas en medio ambiente durante la 5ª Semana de la RSE en 
Cataluña, juliol 2014.   

Telefónica 

Cuaderno de Bitácora de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, 1 juliol 2014.  

Areas 

Areas participa a la V Setmana de la Responsabilitat Social, 11 juliol 2014 

SoftMachine 

Softmachine presente en la 5ª Semana de la Responsabilidad Social en Cataluña, 8 juliol 
2014.  

GPS 

Conciliación de la vida personal y laboral, un costo o inversión?, juliol 2014 

http://cancalderon.info/articles/informacio/5a-setmana-de-la-rse-a-catalunya/
http://liniaverdacalafell.com/noticiaDestacada.asp?noticia=3256
http://liniaverdacalafell.com/noticiaDestacada.asp?noticia=3256
http://blog.taranna.com/5%C2%AA-edicion-de-la-setmana-de-la-responsabilidad-social-en-cataluna-del-7-al-12-de-julio/
http://blog.taranna.com/taranna-en-la-5%C2%AA-semana-de-la-responsabilidad-social-de-cataluna/
http://www.criteria.es/5a-semana-de-la-responsabilidad-social-en-catalunya/
http://comunidad.idaccion.com/eventos/evento-recomendado-idaccion-semana-de-la-responsabilidad-social-barcelona-espana-del-7-al-12-de-julio-2014/
http://www.gruposifu.com/medio-ambiente-calidad-born-centre-cultural/agenda-y-eventos/sifu-presenta-sus-buenas-practicas-en-medio-ambiente-durante-la-5-semana-de-la-rse-en-cataluna_2853_340_2905_0_1_in.html
http://www.gruposifu.com/medio-ambiente-calidad-born-centre-cultural/agenda-y-eventos/sifu-presenta-sus-buenas-practicas-en-medio-ambiente-durante-la-5-semana-de-la-rse-en-cataluna_2853_340_2905_0_1_in.html
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blog/2014/07/01/cuaderno-de-bitacora-de-responsabilidad-social-corporativa-rsc-y-sostenibilidad-30-de-junio-2014/
http://www.areas.es/ca/actualitat/areas-participa-a-la-v-setmana-de-la-responsab
http://softmachine.es/softmachine-en-la-5%C2%AA-semana-de-la-responsabilidad-social-en-cataluna/
http://gps-plan.com/noticiasDetalle.php?id=153
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Papelmatic 

Grupo Papelmatic se distingue con la Etiqueta Responsable por sus actuaciones RSE, juliol 
2014.  

Can Cet  

La V Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya torna a ser un èxit, 21 juliol 2014.  

La Vola 

La Vola participa en la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social, 2 juliol 2014. 

 

ORGANITZACIONS, FUNDACIONS I ENTITATS. 

Confederació Comerç de Catalunya 

LA CCC participa a la fira dinámica de 5ª Setmana de l’RSC a Catalunya, 10 juliol 2014. 

Fundació Joia 

Fundació Joia imparteix dos tallers  a la 5ª Setmana de l’RSC., juliol 2014.  

Apunts 

Apunts a la Setmana de la Responsabilitat, juliol 2014.  

Salut Mental Catalunya 

Apunts obre les portes a la 5ª Setmana de la Responsabilitat Social, juliol 2014    

Voluntaris.cat 

5ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, 7 juliol 2014.  

Banc de Recursos  

Banc de Recursos participa a la 5ª Fira de la Responsabilitat Social a Catalunya, juliol 2014.   

Fundació La Roda 

RSC: Un recurs de bones pràctiques, juliol 2014.  

Calala, fondo de mujeres 

Calala fons de dones participa a la 5ª Setmana de la RSC, juliol 2014.  

http://www.grupefebe.com/noticies/grupo-papelmatic-se-distingue-con-la-etiqueta-responsable-por-sus-actuaciones-rse
http://cetcancet.blogspot.com.es/2014/07/la-5-setmana-de-la-responsabilitat.html
http://www.lavola.com/es/lavola-participa-en-la-semana-de-la-responsabilidad-social-en-cataluna/
http://www.confecom.cat/comunicacio/2014/la-ccc-participa-a-la-fira-dinamica-de-la-5a-setmana-de-lrsc-a-catalunya/
http://joiamagazine.org/es/noticias/831-fundacio-joia-imparte-dos-talleres-en-la-semana-rse
http://www.cetapunts.org/cat/noticies/246-apunts-a-la-setmana-de-la-responsabilitat.html
http://www.salutmental.org/actualitat/agenda/apunts-obre-les-portes-en-la-5a-setmana-de-la-responsabilitat-social/
http://www.voluntaris.cat/agenda/1566
http://www.bancderecursos.org/index.php/ca/sala-de-premsa/noticies
http://www.fundaciolaroda.cat/ca/node/264
http://www.calala.org/2014/06/calala-fons-de-dones-participa-a-la-5a-setmana-de-la-responsabilitat-social-a-catalunya/?lang=ca
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Fundació Llars Compartits 

Oficina del Voluntariat de Barcelona, juliol 2014.  

Fundació Arep 

5ª Setmana de la Responsabilitat Corporativa. Arep hi participa. 7 juliol 2014.  

Fundació Claror 

Rebem l’Etiqueta Responsable com a reconeixment a una gestió socialment responsable. 8 
juliol 2014.  

Mi aportación  

Asistimos a la 5ª Semana de la Responsabilidad Social, 22 juliol 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.llarscompartides.org/ca/oficina-del-voluntariat-corporatiu-de-barcelona/noticies/57
http://arep.cat/novetats.cfm/ID/8622/cat/5a-setmana-responsabilitat-corporativa.htm
http://www.claror.cat/fundacio-claror/noticia/CL_140708Segell
http://elblogdemiaportacion.wordpress.com/2014/07/22/asistimos-a-la-5a-semana-de-la-rse/
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ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS 

Surfeame.com  
Premi a les empreses responsables, 7 juliol 2014.  
 
Facebook de, entre d’altres, les següents empreses/entitats i organitzacions:   
 
Institut Català d’Oncologia (https://www.facebook.com/ICOnoticies) 

Xarxa Nust (https://ca-es.facebook.com/xarxanust) 

Its Happy (https://www.facebook.com/ITsHappy) 

Cuina Justa (https://www.facebook.com/pages/Cuina-Justa/212621805570232) 

Fundació formació i treball (https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3-
Formaci%C3%B3-i-Treball/198554130166938) 

Corresponsables (https://www.facebook.com/corresponsables) 

Grisverd (https://www.facebook.com/grisverd?fref=photo) 

Fundació Ires (https://www.facebook.com/FundacioIres) 

Àmbit energètic (https://www.facebook.com/ambit.energetic) 

Tuanys (https://www.facebook.com/tuanyspage) 

Apunts (https://www.facebook.com/cetapunts) 

The Social Coin (https://www.facebook.com/TheSocialCoin) 

La Calaixera (https://www.facebook.com/pages/CET-La-Calaixera/189999354395162) 

Barcelona Actua (https://www.facebook.com/BarcelonActua) 

 

http://www.surfeame.com/destacados/premi-empreses-responsables
https://www.facebook.com/ICOnoticies
https://ca-es.facebook.com/xarxanust
https://www.facebook.com/ITsHappy
https://www.facebook.com/pages/Cuina-Justa/212621805570232
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3-Formaci%C3%B3-i-Treball/198554130166938
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3-Formaci%C3%B3-i-Treball/198554130166938
https://www.facebook.com/corresponsables
https://www.facebook.com/grisverd?fref=photo
https://www.facebook.com/FundacioIres
https://www.facebook.com/ambit.energetic
https://www.facebook.com/tuanyspage
https://www.facebook.com/cetapunts
https://www.facebook.com/TheSocialCoin
https://www.facebook.com/pages/CET-La-Calaixera/189999354395162
https://www.facebook.com/BarcelonActua
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Organitzadors i col.laboradors 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vols participar en la VI Setmana de l’RSC? 
   Contacta’ns a: INGENIERIA SOCIAL, SAL (C/València 227, 2-1, Barcelona)  

     93.412.70.79 

          @ www.ingenieriasocial.es/ www.setmanarse.cat 

http://www.ingenieriasocial.es/
http://www.setmanarse.cat/
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