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Catalunya ha d’apostar per un model econòmic basat en la competi-
tivitat, la internacionalització i la innovació que consolidi el procés 
de recuperació i pugui assegurar el desenvolupament futur del país. 

En el marc d’una economia en transformació, cada empresa, també 
el país, ha de saber trobar les claus per a crear valor en aquest nou 
paradigma, on una de les dimensions de la competitivitat ha de ser 
la sostenibilitat. També l’assumpció dels valors de la responsabili-
tat social empresarial (RSE) ha de ser part consubstancial de les 
estratègies empresarials i no una línia d’acció més de l’empresa.

Fomentar la responsabilitat social de les empreses és assegurar el 
progrés. Un progrés que tingui en compte la creació de valor compar-
tit i que faciliti que el creixement econòmic arribi a la societat. Pel que 
fa a les pimes, posar en valor les seves bones pràctiques, alinear el seu 
pla d’RSE amb el seu model de negoci i fomentar-ho amb mesures de 
suport és el que dóna sentit a una iniciativa com l’RSE.Pime.

El 2015 va ser possible recuperar aquest programa amb la voluntat 
de donar-li un caràcter anual, per tal d’evidenciar davant la soci-
etat catalana que les pimes tenen un compromís formal envers la 
societat en termes de RSE. I alhora incentivar el treball en xarxa, 
per mitjà d’espais de trobada que els permetin aprendre d’empre-
sa a empresa. 

El lideratge que pot aportar Respon.cat en tant que iniciativa em-
presarial ens assegura que, al costat de les polítiques públiques, hi 
hagi un impuls nascut des del mateix teixit empresarial. Aquest 
aspecte és bàsic per a fer comprendre millor a les direccions cor-
poratives que la RSE neix de la mateixa lògica empresarial, amb 
voluntat de crear organitzacions més ben preparades per a créixer 
i crear valor econòmic i social en el segle XXI.

Des del Govern de la Generalitat, ens sentim orgullosos per totes 
aquestes pimes i moltes més que -sovint amb poc reconeixement- 
fan una contribució a la millora de la competitivitat sostenible, per-
durable en el temps i que integra els reptes i demandes de la societat. 

M’agradaria acabar fent referència a l’Ideari de la responsabilitat 
social que ha promogut Respon.cat i que proclama la voluntat de 
fer de Catalunya un territori socialment responsable i fer de la res-
ponsabilitat social la manera catalana de fer empresa. Valorem 
que l’RSE no és solament un afer de les grans corporacions sinó 
que correspon a cada organització comprendre com pot exercir el 
seu grau de coresponsabilitat, i que més enllà de la dimensió o de 
la titularitat, cal sumar esforços per esdevenir un país socialment 
responsable, amb un millor posicionament dins el mercat global i 
amb millors condicions de competitivitat. 

Presentació
Hble. Sr. Jordi Baiget i Cantons

Conseller del Departament d’Empresa i Coneixement  

Generalitat de Catalunya
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L’any 2008 es va dur a terme el programa RSE.Pime, iniciativa 
que va néixer per a que les pimes catalanes poguessin aprendre 
a millorar la gestió de la seva responsabilitat social. Set anys més 
tard i després de valorar l’èxit que va tenir aleshores i tot el que 
pot aportar com a espai per a promoure que les nostres pimes s’in-
teressin en millorar la seva RSE, vam considerar que calia recu-
perar el format de 2008 i poder oferir-lo amb periodicitat anual i 
de manera sostenible. 

Llegint les bones pràctiques de les setze pimes que han pres part 
en aquesta edició de 2015, estem convençuts que ha estat un en-
cert fer aquest esforç i, sobretot, garantir-lo per als propers anys, 
fent que pimes de tot Catalunya i de sectors ben diversos puguin 
optar-hi.

Com a Consell de Cambres, ha estat i és un autèntic orgull haver 
ajudat a promoure Respon.cat com a iniciativa empresarial de refe-
rència en RSE a Catalunya, i haver facilitat que pugui liderar l’or-
ganització del programa RSE.Pime, amb el valor afegit del nombre 
creixent de pimes que van formant part d’aquesta associació. 

El naixement de Respon.cat permet visibilitzar que l’RSE és una 
matèria d’alt interès empresarial, ja avui dia, superant models an-
teriors, ajuda a combinar la creació de valor econòmic amb la crea- 
ció de valor social, el que es coneix com valor compartit.

Volem agrair a les pimes participants el seu esforç per haver-nos 
fet partícips de l’experiència, i per fer del programa un espai d’en-
riquiment mutu. Ara les convidem a perseverar en aquesta línia 
i a contribuir a fer de Catalunya un país que sigui valorat pel seus 
atributs de qualitat, de feina ben feta, de rigor, però també de com-
petitivitat sostenible i de responsabilitat envers la societat.

I agraïm també a la Generalitat de Catalunya el suport decidit a 
la recuperació d’aquest programa i l’impuls en general de l’RSE, 
facilitant un espai de complementaritat entre la iniciativa públi-
ca i la privada en el foment d’aquest enfocament de gestió. Amb 
aquesta col·laboració se sumen esforços i es multiplica el potenci-
al de fer arribar tant el missatge com els recursos. 

Presentació
Excm. Sr. Miquel Valls i Maseda

President 

Consell General de Cambres de Catalunya
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Fa dos anys posàvem en marxa Respon.cat, iniciativa empresarial 
per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya. 
D’aquelles 36 empreses inicials avui ja som gairebé seixanta i cal 
remarcar que un terç correspon a empreses mitjanes i un altre 
terç a empreses de dimensió petita, fet que evidencia la importàn-
cia que les pimes atorguen a la responsabilitat social empresarial.

Hem nascut per a ser l’organisme empresarial de referència en 
RSE a Catalunya i, en aquest sentit, ens anem configurant com 
el gran punt de trobada de l’RSE a Catalunya per a tota mena 
d’empreses. I des d’aquí pretenem ser un agent afavoridor del 
compromís empresarial i del canvi en la cultura empresarial. 

Ens calen moltes més empreses de tots els sectors d’activitat 
econòmica que apostin desinhibidament per una actitud de res-
ponsabilitat envers la societat i que aporti sostenibilitat al nostre 
entorn social, ambiental i econòmic. I també ens cal millorar la 
qualitat de la pràctica de l’RSE, per assegurar que creï els mi-
llors impactes i que, alhora, estigui alineada amb els objectius de 
l’organització, de manera que formi part del model d’empresa i 
sigui una base de generació de competitivitat.

A Catalunya són moltes les pimes que estan portant a terme bo-
nes pràctiques d’RSE, en el marc d’un model d’empresa cada cop 
més conscient. Aquesta és la nostra contribució per ajudar a fer-
les emergir, que siguin reconegudes, que millorin la seva pràcti-
ca a partir del coneixement i el treball en xarxa. 

Per això, hem posat en marxa el programa RSE.Pime, gràcies a la 
Generalitat de Catalunya i el Consell de Cambres, que en aquesta 
edició del 2015 ha permès que setze pimes hagin après a gestionar 
l’RSE, amb el resultat d’un pla d’acció a mida i una identificació de 
les bones pràctiques que porten a terme i que avui posem en valor 
a partir d’aquesta publicació que els dóna reconeixement públic.

L’ideari de l’RSE que hem promogut, un cartell que pretén ser 
inspirador dels valors que ens mouen, comença dient: Cada  
organització és coresponsable del seu entorn social, ambiental, econò-
mic i emocional. Decidim ser part de la solució. Volem contribuir al 
bé comú. Som empreses, som societat. Voldríem que el conjunt del 
teixit empresarial català es fessin seus aquests valors i, des d’un 
compromís conscient, abordessin els reptes de sostenibilitat que 
la societat i el món ens reclamen.

Presentació
Sr. Josep Santacreu Bonjoch

Conseller delegat del Grup DKV

President de Respon.cat
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RSE.Pime, un pla d’acció d’RSE  
a mida per a cada empresa

Aquesta publicació recull les fitxes de bones pràctiques de les setze 
empreses participants en el Programa RSE.Pime 2015. Tot seguit 
s’explica en què ha consistit aquesta iniciativa, que té la voluntat de 
tenir caràcter anual i estar obert a empreses de dimensions petites 
o mitjanes que vulguin fer un salt en la gestió de la seva responsa-
bilitat social.

•  RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació de la Respon-
sabilitat Social a les Pimes catalanes

•  Les empreses participants disposen d’un Pla d’acció a mida per 
mitjà d’un procés de 5 tallers grupals i dues consultories a l’em-
presa

•  Està promogut per Respon.cat, el Consell de Cambres de Co-
merç i la Generalitat de Catalunya.

El programa RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenen-
tatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sos-
tenibilitat en les pimes seleccionades com a participants. 

Durant mig any, directius de pimes es reuneixen un cop al mes 
en un grup amb totes les organitzacions participants per apro-
fundir en el sentit empresarial de l’RSE i desenvolupar el propi 
Pla d’acció. Facilita eines i procediments de millora en la gestió 
econòmica, social i ambiental a partir de la implantació dels va-
lors d’RSE a la cultura empresarial de l’organització.

La força d’RSE.Pime és que ofereix a les empreses de manera 
àgil un programa complet d’aprenentatge sobre l’RSE amb 5 ta-
llers en grups reduïts de nivell directiu, més dues sessió de con-
sultoria a l’empresa, i una darrera trobada general per avaluar, 
tot orientat a l’acció.

Després d’una introducció al marc conceptual i una autoavalua-
ció, una anàlisi de la sostenibilitat segueix en què cada empresa 
reflexiona sobre l’impacte social de la seva activitat principal i 
busca solucions que poden tenir un efecte positiu en les perso-
nes, el medi ambient i la comunitat. El resultat és un pla d’ac-
ció que es discuteix amb altres gestors que participen a la xarxa 
d’aprenentatge. Al final del programa, els participants han com-
près què significa la sostenibilitat per als seus negocis, han tin-
gut l’oportunitat d’experimentar i han conformat un pla d’acció.

Organització

Aquesta és la segona edició de l’RSE.Pime, que s’ha fet amb un 
nou format que recupera del programa que tingué lloc el 2008/09 
amb la mateixa marca i una programació molt més extensa. La 
reformulació ha suposat una simplificació respecte a la primera 

Sessió d’avaluació que va acabar amb una 
calçotada a l’Alt Camp, per gentilesa d’una 
de les empreses participants a l’RSE.Pime.

Iniciativa empresarial per al 
desenvolupament de la responsabilitat 
social a Catalunya

r es pon. c at
GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE



16

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

edició, cosa que la farà accessible a més empreses, alhora que 
permetrà la sostenibilitat per a convertir-la en un programa de 
periodicitat anual.

Aquesta edició ha estat organitzada pel Consell de Cambres amb 
el finançament de la Generalitat de Catalunya, igual que en l’edi-
ció del 2008/09, però en aquesta ocasió sense els fons europeus i 
amb un altre canvi organitzatiu: la presència de l’associació em-
presarial Respon.cat, que ha assumit per delegació del Consell 
de Cambres l’organització del programa.

Respon.cat és l’organisme empresarial de referència en RSE a 
Catalunya i pretén implicar les empreses i les organitzacions 
empresarials més compromeses amb la Responsabilitat Social, 
amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de 
l’RSE a Catalunya. 

A més de les accions dirigides a les empreses membres, Respon.
cat porta a terme moltes iniciatives obertes al teixit empresari-
al, amb l’objectiu d’implicar un nombre creixent d’empreses a la 
gestió ètica i sostenible. En concret, en la seva Línia 3: Foment 
de l’RSE, pretén promoure l’RSE entre el conjunt del teixit em-
presarial, amb especial focus en les pimes i les microempreses. 
El programa RSE.Pime és l’acció més important que porta a ter-
me en aquest sentit, juntament amb accions de reconeixement 
de bones pràctiques, premis, o espais de sensibilització, debat i 
treball en xarxa. 

Justificació del programa

El teixit empresarial català està conformat per una gran quanti-
tat de pimes, que operen en tots els sectors d’activitat i suposen 
un gran vector de creació de llocs de treball, d’innovació, de cre-
ació de valor.

Per a moltes empreses petites i mitjanes, la responsabilitat soci-
al (RSE) ja forma part de la seva manera de treballar tradicional 
amb un seguit de bones pràctiques diverses tant en relació amb 
les persones, amb clients i proveïdors, o amb l’entorn, si bé sovint 
no han fet el pas a gestionar-ho activament com una política de 
responsabilitat social, establint uns compromisos, identificant 
correctament les matèries, dialogant amb els grups d’interès, 
rendint comptes i posant en valor les accions portades a terme.

Estructurar la política d’RSE és fonamental per gestionar-la de 
manera conscient, que pugui generar uns bons impactes i aporti 
un retorn per a la pròpia organització, en forma de generació de 
confiança i de sostenibilitat empresarial. Per això parlem d’em-
presa sostenible, competitivitat responsable.

A moltes empreses no els cal accedir a un nivell de consultoria 
d’RSE especialitzada o intensiva perquè en primer terme allò 
que els cal és endreçar el que ja fan. Tanmateix, en el dia a dia, 
pot succeir que mai es trobi el moment de fer el pas. Per això, 

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Narcís Bosch, gerent del Consell de Cam-
bres de Comerç, Joan Piñol, secretari de 
Respon.cat, i Xavier López, director gene-
ral d’Economia Social i Cooperativa i Tre-
ball Autònom del Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
en la sessió d’inici del programa.
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Respon.cat, la iniciativa empresarial per al desenvolupament de 
l’RSE a Catalunya, vol posar un marc de trobada entre persones 
de nivell directiu de pimes per a facilitar que puguin fer aquest 
pas, amb un acompanyament expert, en un entorn de confiden-
cialitat i amb una metodologia molt pràctica i uns resultats im-
mediats.

El fet que aquest programa RSE.Pime rebi el suport de la Gene-
ralitat de Catalunya i la col·laboració del Consell de Cambres fa 
possible que pugui arribar a oferir-se amb un cost assumible. 

OBJECTIUS

•  Augmentar el nombre d’empreses compromeses i alineades 
amb els reptes de la societat, facilitant que moltes més pimes 
incorporin la gestió de l’RSE (+quantitat, +qualitat).

•  Es pretén que les empreses participants acabin disposant d’un 
Pla d’acció d’RSE elaborat per elles mateixes, seguint la meto-
dologia proposada i gaudint de l’acompanyament expert i es-
pais de trobada amb les altres empreses participants.

RESULTATS CONCRETS

•  Disposar d’un Pla d’acció elaborat per la pròpia empresa per 
mitjà d’un procés àgil i pràctic.

•  Començar immediatament a gestionar la pròpia RSE mitjan-
çant un programa adaptat a les característiques de les pimes.

•  Disposar d’un acompanyament expert i la possibilitat de com-
partir els progressos amb altres directius de pimes, creant si-
nergies.

•  Participar d’una xarxa de coneixement més enllà del període 
inicial.

•  Gaudir de visibilitat del compromís i del reconeixement d’ha-
ver participat en el programa

BENEFICIS DE L’RSE

•  Competitivitat empresarial

•  Gestió actius intangibles

•  Posicionament i diferenciació de marca

•  Millora del clima laboral i la productivitat

•  Desenvolupament professional i personal

•  Garantir la igualtat d’oportunitats dins l’organització

•  Conciliació de vida personal i laboral

•  Fidelització i motivació de les persones treballadores

•  Atreure i retenir talent

Iniciativa empresarial per al 
desenvolupament de la responsabilitat 
social a Catalunya
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Silvia Ayuso i Xavier Carbonell, de la Cà-
tedra Mango, presentant estudi sobre la 
integració del desenvolupament sostenible 
a les pimes catalanes, en l’acte de llança-
ment del programa RSE.Pime que va tenir 
lloc el 13 de maig del 2015.
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•  Millora de la comunicació interna

•  Fidelització de la clientela

•  Millora de la relació amb l’entorn

•  Contribuir al desenvolupament sostenible 

Funcionament

SELECCIÓ DE PARTICIPANTS

Una comissió tècnica integrada per Respon.cat, el Consell de 
Cambres de Comerç i la Generalitat de Catalunya van seleccio-
nar les empreses participants a partir de les que havien presen-
tat la sol·licitud.

Els destinataris són les pimes, amb el focus posat en les empre-
ses petites, i empreses amb sensibilitat en temes ambientals, so-
cials, laborals, bon govern… que no han fet el pas a estructurar 
la gestió de la Responsabilitat Social i que estiguin interessades 
a iniciar un procés en aquest sentit. En els criteris de selecció 
també s’han tingut en compte la diversitat territorial i de sectors 
d’activitat.

DESENVOLUPAMENT

S’han realitzat 5 tallers conjunts a un ritme mensual, en cincs 
dimarts al matí de juny, juliol, setembre, octubre i novembre de 
2015. Aquestes sessions han tingut lloc a la seu de la Cambra de 
Comerç de Barcelona i s’han abordat els aspectes més impor-
tants de la gestió de l’RSE per a fer possible que cada empresa 
desenvolupés el seu propi Pla d’acció.

A la tarda de dies de sessió, s’han programat unes càpsules de co-
neixement, amb caràcter complementari i d’assistència voluntà-
ria, que eren obertes a altres empreses. En aquestes sessions s’hi 
han tractat continguts concrets d’RSE, que no formaven part de 
l’enfocament més metodològic de les sessions troncals del matí. 
S’hi han abordat temes com les normes de gestió, la relació amb 
la comunitat, o la rendició de comptes. 

Acabat aquest període, cada empresa ha rebut la visita d’un con-
sultor, que en dues visites ha permès elaborar una identificació 
de les bones pràctiques –publicades en aquest llibre–, les àrees de 
millora, i el Pla d’acció de cada empresa.

Finalment va tenir lloc una darrera sessió conjunta per a fer 
l’avaluació del programa, compartir els aprenentatges, i aportar 
unes darreres reflexions sobre com posar en valor els compromi-
sos i bones pràctiques. Aquesta sessió, convidats per una de les 
empreses participants, es va fer prop de Valls, i va concloure amb 
una calçotada, un final festiu per a un gran procés d’aprenentat-
ge compartit.

Imatge d’una de les sessions de l’RSE.Pime 
a la Cambra de Comerç de Barcelona.
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Aquesta publicació, com la que es va fer al 2014, pretén reconèixer 
el paper actiu i compromès que porten a terme les empreses peti-
tes i mitjanes en matèria de responsabilitat social. En aquella oca-
sió es va fer una tria diversa de casos de bones pràctiques, mentre 
que per al 2015 hem volgut crear una sinergia amb el Programa 
RSE.Pime i fer públics els casos d’aquestes setze empreses.

De cara a la nova edició 2016 del Programa RSE.Pime, ja hem 
previst des de l’inici integrar-hi aquesta elaboració de fitxes, que 
permeten per una banda fer un procés d’identificació de les bones 
pràctiques que porta a terme l’empresa i, per altra banda, posar en 
valor el compromís de l’empresa i fer-ne un reconeixement públic.

Aquestes fitxes han estat fetes pels mateixos consultors que ha 
tingut cada empresa participant en aquest procés, i reflecteix 
les informacions aportades per l’empresa alhora que la mateixa 
empresa les han validat. En el procés de conversa amb l’empre-
sa també han aparegut àrees de millora, però l’objectiu no era 
reflectir-les en aquest document sinó que s’han treballat dins el 
Pla d’acció que cada empresa ha elaborat, i que ha de marcar els 
reptes que s’han fixat per a millorar en la gestió de la seva respon-
sabilitat social.

Inicialment s’havia previst que el programa acollís 15 empreses 
en aquesta nova edició i format, però donades les mostres d’inte-
rès i sol·licituds de participació, es va optar per ampliar amb dues 
organitzacions més, de manera que el grup va quedar constituït 
per 15 pimes i 2 entitats no lucratives. El cas és que també algunes 
organitzacions sense ànim de lucre hi havien optat, i es va creure 
que podien ajudar a enriquir el grup de treball. Una de les em-
preses, afectada per la situació de crisi, no ha pogut concloure el 
procés, de manera que finalment han estat 16.

Pel que fa a les dimensions, el grup va quedar constituït per 4  
microempreses, 9 empreses petites i 3 empreses mitjanes.

Presentació dels casos de bones 
pràctiques
Josep Maria Canyelles

Coordinador de Respon.cat

Iniciativa empresarial per al 
desenvolupament de la responsabilitat 
social a Catalunya
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Les empreses participants provenen de 9 comarques:

Alt Camp (1)

Berguedà (1)

Garraf (1)

Garrotxa (1)

Vallès Occidental (1)

Vallès Oriental (1)

Baix Llobregat (2)

Gironès (2)

Barcelonès (6)

Així mateix, sumen una facturació total de 35 milions d’euros 
(2014), amb una diversitat entre 0,05 i 6,4M€, i tenen un total de 
533 persones en plantilla, distribuïdes entre les 4 i les 110 per- 
sones.

La valoració del programa ha estat molt positiva i ara posem el 
focus en la continuïtat, assegurant que cada any pugui sortir una 
nova fornada d’empreses amb millors capacitats per a gestionar 
l’RSE.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

AdQualis és una empresa de serveis de recursos humans, que disposa de 
quatre divisions especialitzades:

•  Executive Search, per identificar i dotar de talent executiu i directiu les 
organitzacions de forma global

•  Talent Search, per proveir de talent individual i col·lectiu per posicions 
Middle Management, tècniques i comercials

•  HR Consultants, per optimitzar l’output de processos i persones i contri-
buir al millor resultat de les companyies

•  HR Apps, de disseny, implantació i manteniment d’aplicacions de pro-
gramari per a la gestió integrada i integral de la gestió dels recursos 
humans.

AdQualis va començar l’activitat el 1987 amb el nom MC Asociados, 
oferint exclusivament serveis diferenciats de head hunting, de manera pio-
nera en el context espanyol. Consuelo Castilla emprèn aquest model de 
negoci seguint les millors pràctiques de les consultories més rellevants 
d’Europa i Estats Units, buscant la innovació per aconseguir la més alta 
eficiència en el servei ofert a les empreses clients. El canvi de nom, efec-
tuat el 2015, és un reflex de l’evolució cap a la innovació i la tecnologia, 
l’aposta per l’excel·lència i la qualitat i la internacionalització.

AQInstitute neix amb vocació de ser un “think tank” al servei de la societat 
que porta a terme estudis de prospectiva sobre el comportament humà en 
les organitzacions per aconseguir-ne el desenvolupament integral i har-
mònic.

COMPROMÍS AMB UNS VALORS

AdQualis té dos grups d’interès preferents en la seva activitat diària, les 
empreses clients i els candidats. És en aquesta dualitat on es pot apre-
ciar el seu sentit més intens de responsabilitat social ja que un dels signes 
d’identitat de la seva cultura corporativa és precisament que, si bé són els 
primers els que contracten els seus serveis, el tracte ha de ser excel·lent 
per a totes dues parts. 

No tractar les persones com productes

En virtut del seu estil de tenir cura en el tracte de les persones, els resulta 
important que quan un candidat és descartat marxi amb la sensació que 
se l’ha tractat bé, amb respecte, amb gran professionalitat. No entendrien 
que a una persona descartada per a una posició no se l’informi. Tant és 
així que sempre que un candidat els demana retorn fan el possible per 
aportar-li la informació que li permeti millorar i sempre amb el respecte 

AdQualis
Nom de l’empresa AdQualis

Sector d’activitat Serveis empresarials

Activitat de l’empresa Consultoria de Recursos Humans (Selecció, Consultoria i Desenvolu-
pament de SW)

Plantilla 70

Pàgina web www.adqualis.com

Twitter @AdQualis

Adreça Muntaner, 479-483, àtic 4t - 08021 Barcelona  

Contacte T. 934 342 310 - adqualis@adqualis.com
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derivat del fet que cada persona pot servir per a unes posicions i no per a 
unes altres.

Forma part de la seva professionalitat comprendre també què és el millor 
per al candidat, ja que, per exemple, pot passar que una persona que vol 
abandonar una empresa on no s’hi troba còmode no sigui prou objectiu 
a l’hora de valorar opcions de canvi i es deixi portar per ofertes que no li 
permetrien donar el millor de si mateix. 

VALORS CORPORATIUS

La manera de treballar d’AdQualis queda reflectida en els seus valors cor-
poratius, però cal saber interpretar-ne la profunditat a partir del sentit 
que els seus integrants hi donen, i molt especialment la directora i funda-
dora de l’empresa, Consuelo Castilla. Entenen que la responsabilitat so-
cial corporativa és una obligació irrenunciable que dóna sentit a les seves 
actuacions. 

Excel·lència, orientada als resultats i la satisfacció del client, gestionant 
els processos amb estàndards de qualitat i buscant aliances amb els “best in 
class” per posicionar-se en el grup capdavanter dels avenços tecnològics i 
socials. Aquest estil també té una traducció interna amb els col·laboradors, 
de qui es pretén la major implicació, a través l’aprenentatge, l’estímul de 
la innovació i la millora contínua de les seves aportacions, tenint cura del 
seu desenvolupament personal i professional, i sempre mitjançant un li-
deratge inspirador.

Integritat, actuant amb honestedat i transparència en totes les relacions 
amb els grups d’interès, complint els compromisos adquirits de manera 
que es pugui conquerir la credibilitat i generar confiança a llarg termini. 
Manifesten que l’equitat i el respecte presideixen totes les relacions amb 
propis i tercers, fent sempre el més correcte fins i tot en el supòsit de con-
flicte d’interessos.

Generositat, atorgant valor a totes les persones amb qui es relacionem 
sense tenir en compte origen i condició, tenint cura de clients, proveïdors, 
accionistes i col·laboradors amb l’objectiu d’enfortir les relacions i fer-les 
més sostenibles. Comparteixen els aprenentatges i mostren agraïment 
cap els qui els aporten valor i els ajuden a créixer.

Aportar valor al client, esforçant-se perquè el valor percebut superi el cost 
del servei, oferint si cal més del que s’ha pactat abans de deixar insatisfet 
el client o refusant projectes si creuen que no hi aportarien un valor con-
trastat.

Comencen a percebre que, a mesura que les perspectives econòmiques 
milloren, el salari ja no és l’únic element motivador i les persones pro-
fessionals valoren el projecte, el desenvolupament personal, la flexibilitat 
laboral i la conciliació i el mànager de qui depenen, a més dels valors i la 
reputació de la companyia.

Ara els professionals amb talent són els que escullen novament, i el canvi 
de paradigma també es nota en les habilitats executives més demandades, 
ja que cada vegada els demanen més professionals que demostrin passió 
i entusiasme pel que fan, adaptació al canvi, capacitat d’innovació, i tam-
bé humilitat. Per identificar els candidats tenen en compte coneixement, 
l’experiència i l’honestedat.

Volen gaudir del treball i no sentir-se permanentment controlats, poder 
participar de les decisions, treballar en un bon ambient i tenir la llibertat 
de ser responsables del seu treball.

Col·laboradors d’Aqualis en el moment del 
canvi de nom d’MC Asociados a AdQualis 
(juny 2015)
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AdQualis esdevé ambaixadora de la marca de les empreses clients ja que 
les representen en el mercat laboral. Han de transmetre adequadament 
als candidats els valors i la cultura que el futur treballador es trobarà. Ho 
entenen com una gran responsabilitat perquè forma part de la reputació 
de la firma i encara que la incorporació no es produeixi estan donant una 
imatge de l’empresa.

PREMIS AQ

Els Premis AQ reconeixen la tasca dels professionals més destacats en la 
seva implicació en diferents projectes de RH duts a terme en una organit-
zació.

Els premis que destaquen les pràctiques més innovadores i més valuoses 
en la gestió empresarial dels recursos humans

Aquests premis es van constituir l’any 1999 amb l’objectiu de destacar les 
pràctiques més innovadores i més valuoses en la gestió empresarial dels 
recursos humans i així premiar la tasca i la trajectòria de directius i pro-
fessionals que les impulsen i lideren.

Un cop rebudes totes les candidatures es reuneix el jurat, compost pels 
guanyadors de l’edició anterior, qui després de l’estudi en l’anonimat de 
CV, trajectòries i projectes dels candidats, decideixen els guanyadors de 
cada edició.

A la gala de lliurament, que s’ha convertit en un dels esdeveniments més 
rellevants en la realitat empresarial del país, es fa públic el nom dels guan-
yadors.

Les sis categories que premien les contribucions excel·lents en la gestió 
dels recursos humans a les empreses són:

• General Manager

• HR director

• Talent Management

• HR Specialist

• Direcció enfocada al Desenvolupament de Persones

• Millors pràctiques en RSC

Premi a la Millor Pràctica en RSC

Des de fa 5 anys, els premis anuals compten amb una categoria de Millor 
Pràctica en RSC que reconeix un projecte innovador en la matèria, la qual 
cosa reflecteix el compromís de AdQualis amb l’RSC i la rellevància que, 
mitjançant la divulgació posterior del nom dels guardonats, es pretén do-
nar.

Els premiats en les darreres edicions han estat: Sanitas (Projecte “Pasillo 
Verde” entre Madrid i Nador), Amex Barceló Viatges (Projecte Integra), 
LG Electronics (Projecte Voluntariat Corporatiu: Life’s Good for All), NH 
Hotels (Projecte Voluntariat Corporatiu: Hotel Escola a Etiòpia) i Funda-
ció Banesto (Projecte YUZZ).

Compartir coneixement

Amb l’objectiu de compartir coneixement, han creat un blog on van apor-
tant reflexions sobre les bones pràctiques en el seu sector i les tendències 
que s’hi observen. Així, creen coneixement, comparteixen els aprenentat-
ges i mostren agraïment cap els qui els aporten valor i els ajuden a créixer.

Premi a Sanitas en la categoria de Pràc-
tica d’RSC en l’edició 2015 dels Premis. 
El Dr. Antoni Giró Royo, director gerent 
del Campus CIMA y Mileniums de Sanitas 
Hospitales, recull el premi
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Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per Josep Maria Canyelles, 
a partir de les entrevistes realitzades a Con-
suelo Castilla, directora general, i Blanca Pé-
rez, responsable de projectes. 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

AdQualis porta a terme algunes col·laboracions altruistes amb organit-
zacions socials, i molt especialment amb dues, la Fundació Èxit, amb una 
orientació local pel que fa als seus destinataris, i la Fundació Vicenç Fe-
rrer, amb el focus a l’Índia.

En el cas de la Fundació Èxit, Castilla forma part d’un patronat que es 
caracteritza per la seva proactivitat i implicació pràctica, que no es limita 
a marcar les grans directrius sinó que també presten els seus coneixe-
ments i habilitats al servei de l’operativa de l’organització. Poder ajudar a 
la inserció social i laboral de les persones que aquesta entitat no lucrativa 
atén suposa per a la Consuelo un espai de solidaritat i de compromís, que 
està perfectament alineat amb la missió d’AdQualis, i que interpreta com 
una manera de retornar a la societat allò que al llarg dels anys n’ha anat 
obtenint.

Pel que fa a la Fundació Vicenç Ferrer, la relació es remunta al moment en 
què el director d’aquesta prestigiada organització els va demanar els seus 
serveis professionals per a cobrir algunes posicions i AdQualis va prendre 
la decisió de col·laborar-hi pro bono. Aquesta col·laboració gratuïta no es 
va limitar a un procés de selecció sinó que s’ha mantingut al llarg dels 
anys de manera estable, amb continuïtat i involucració, tot i destacar que 
l’enorme projecció de l’ONG ha suposat que les necessitats de personal 
fruit del creixement s’hagin multiplicat. Consuelo Castilla va tenir, a més, 
l’oportunitat de visitar els projectes in situ, a l’Índia, i de conèixer perso-
nalment Vicenç Ferrer, fet que li permet defensar el valor de la seva tasca, 
i com les persones viuen intensament la relació amb la Fundació.

En tots dos casos la col·laboració té un sentit plenament alineat amb la 
missió d’AdQualis i, si bé es poden haver iniciat responent a un sentit de 
compromís personal, immediatament ha anat formant part d’un sentit 
més corporatiu. 

El 2006 la companyia va iniciar el projecte  
d’una llar digna per a totes les famílies,  
finançant el 40 % de la construcció d’una 
colònia de 25 habitatges al poble de M. 
Venkatampalli, Kalyandurg, Índia, i també 
apadrina 5 nens del mateix poble. Consue- 
lo Castilla va inaugurar-ne les primeres 
cases
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

És una Entitat de Base Associativa (EBA) que té per objectiu tenir cura de 
la salut de les persones que viuen en els 5 municipis assignats a aquesta 
Àrea Bàsica de Salut: Mont-ral, el Milà, Vilaverd, La Riba i Alcover, totes 
elles de la comarca de l’Alt Camp i Conca de Barberà, amb un total aproxi-
mat de 6.300 habitants. El CAP que gestionen està ubicat a Alcover.

Van iniciar l’activitat el 29 d’octubre de 2001 i actualment són un col·lectiu 
de 26 professionals, entre metges, infermeres i auxiliars, administratius i 
personal de neteja.

Les EBA van néixer a Catalunya amb l’objectiu de que equips de metges 
i infermeres, amb amplia experiència en Atenció Primària proporciones-
sin els serveis d’Atenció Primària reformada a un determinat nombre 
d’habitants del territori. Aquestes societats es van crear mitjançant un 
contracte amb el CatSalut i actuen sota la seva supervisió. La Llei 15/1990, 
d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) separa clarament les funcions 
d’assegurador públic (finançament, compra i planificació) de les de prove-
ïdor de serveis sanitaris. A la modificació parcial de la LOSC (Llei 11/1995) 
el model conegut con a “Autogestió” pren cos legal.

El ventall de gestió és ampli i comprèn des de l’apartat de recursos hu-
mans fins les proves diagnòstiques (anàlisis clíniques, radiologia, ecogra-
fia...) i la prescripció farmacèutica. També es responsabilitzen del man-
teniment del CAP i de la informatització de totes les consultes del CAP i 
dels consultoris municipals.

COMPROMÍS AMB ELS VALORS RESPONSABLES

Fa temps que van interessar-se per incorporar la gestió de la responsa-
bilitat social i ja des del 2011 que estan adherits a la iniciativa del Pacte 
Mundial de Nacions Unides.

Disposen d’un Codi de Bon Govern de l’ACEBA, que és l’organització que 
agrupa el conjunt de les EBA, i també han elaborat un Codi ètic propi, 
disponible al web, que pretén ser un document obert que enforteixi la cre-
dibilitat davant els ciutadans i l’administració sanitària.

Actualment estan elaborant el Pla estratègic, el qual preveu la integració 
de l’RSE en la gestió com una de les cinc línies acordades:

1. Assolir l’acreditació dels estàndards de qualitat del CatSalut

2. Mantenir l’equilibri pressupostari

3. Millorar els resultats de salut

4. Potenciar les noves tecnologies

5. Integrar l’RSE en la gestió de l’empresa

Àrea Bàsica de Salut Alt Camp
Nom de l’empresa Atenció Primària Alt Camp, SLP

Sector d’activitat Salut

Activitat de l’empresa Provisió de serveis assistencials d’atenció primària de salut

Plantilla 26

Pàgina web www.absaco.org

Adreça Fonts del Glorieta, s/n - 43460 Alcover (Alt Camp)  

Contacte T. 977 760 690 / 977 846 409 - administracio@absaco.org

‘Les Entitats de Base 

Associativa (EBA) són 

empreses de professionals 

sanitaris integrades en el 

Sistema Públic de Salut per 

prestar els Serveis d’Atenció 

Primària a la població de 

referència. Cada un dels  

dotze centres que hi ha 

a Catalunya té l’objectiu 

d’encarregar-se de l’Atenció 

Primària de la població 

integrada en la seva Àrea 

Bàsica de Salut (ABS)’
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Entre les accions que preveuen a curt termini:

• Adhesió a Respon.cat

• Mantenir l’adhesió al Pacte Mundial

• Recollir les bones pràctiques d’RSE en una fitxa

• Pla d’acció en RSE

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, l’Àrea Bàsica de Salut 
Alt Camp ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’asso-
ciació empresarial Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç de Cata-
lunya i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalu-
nya. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut 
identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora, i es proposa 
avançar en la gestió de l’RSE en els propers mesos. 

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

Els valors com a empresa de serveis de salut són: Accessibilitat, Qualitat 
assistencial, Implicació i Compromís. 

L’administració sanitària, estableix uns criteris de control i seguiment per 
tal de conèixer de prop la qualitat del treball que desenvolupen. Així, està 
establert un contracte anyal amb indicadors assistencials, d’organització, 
de coordinació amb els altres nivells assistencials (hospital de referència, 
Salut Mental, Centre Sociosanitari,...), d’eficiència en la capacitat gestora. 
Així mateix, periòdicament es realitzen estudis i enquestes de satisfacció 
de la població atesa i de dades sobre salut que permeten monitoritzar la 
qualitat assistencial i el bon us dels recursos.

Tal com recull el codi ètic, les persones d’Atenció Primària Alt Camp 
tenen el compromís de vetllar pel bon nom de l’empresa tot millorant 
la imatge de l’autonomia de gestió de les societats professionals sanitàries 
davant la societat. En aquest sentit, també es comprometen a obrar amb 
transparència, generant mecanismes de comunicació que permetin una bona 
informació interna (professionals) i externa (ciutadans i altres entitats cívi-
ques i sanitàries).

El conjunt de les EBAs disposen d’un decàleg de l’autogestió en Atenció 
Primària, que destaca el seu caràcter emprenedor, l’eficiència i excel-
lència del model, i també l’ètica i l’actitud respectuosa, tolerant, responsa-
ble i competent amb la comunitat, i l’opció pel desenvolupament sosteni-
ble i la preservació del medi ambient. 

Els centres renoven anualment el contracte amb el CatSalut per conti-
nuar oferint serveis de salut a la població de referència, Segons aquest 
contracte, l’Administració estableix uns objectius, que alhora esdevenen 
paràmetres d’anàlisi i avaluació dels serveis prestats. Els percentatges 
d’acompliment d’aquests objectius són indicadors de l’eficiència i la quali-
tat dels serveis de cada centre.

A banda de d’aquestes mesures d’avaluació, alguns EBA basen la gestió de 
la qualitat del centre en un dels reconeguts models d’acreditació, com són 
la Norma ISO 9001:2008, el model europeu de l’European Foundation for 
Quality Management (EFQM) o el certificat de qualitat de la Joint Commis-
sion International en Atenció Primària. Cada vegada són més els centres 
que opten per acreditar la qualitat de la seva gestió a través d’un model 
estandarditzat i universal.

Ideari Respon.cat de l’RSE en una sala del 
centre
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COMPROMÍS AMB ELS TREBALLADORS

La seva orientació a la salut també té un reflex en les persones que treba-
llen a l’empresa, i que es vehicula per mitjà de diverses accions entre les 
quals la conciliació laboral i familiar o els acords amb entitats esportives 
per a promoure internament la salut. Però la implicació de les persones 
que hi treballen té una base més àmplia.

El principal element a tenir en compte es refereix al sentiment de per-
tinença i implicació de les persones en l’organització. La fórmula d’auto-
gestió dels EBA els dóna un important marge organitzatiu, amb molta 
agilitat en la presa de decisions, ja que són els mateixos professionals que 
fan les tasques assistencials, els que decideixen en el dia a dia quines són 
les millors formes d’atendre les necessitats de salut de la població. Això 
promou la implicació i el compromís dels professionals i estableix una re-
lació de proximitat i de coneixement de la realitat, que permeten avançar 
en sistemes de treball més adaptats als constants canvis.

El codi ètic preveu, entre altres aspectes:

•  Promoure la qualitat i l’excel·lència dels professionals que hi treballen 
a partir del compromís personal i col·lectiu, la formació continuada i 
l’actualització de continguts constant.

• Gestionar els recursos humans amb honestedat, respecte i justament.

•  Assumir les responsabilitats individuals per dur a terme les tasques as-
signades en funció del lloc de treball, fomentant el treball en equip.

•  Promoure i facilitar un bon ambient laboral. Respectar les confidèn-
cies professionals, evitar assetjament, coerció i possibles discrimina-
cions.

•  Participar en l’intercanvi de coneixements i d’experiències entre els di-
versos professionals del mateix centre i d’altres organitzacions del terri-
tori o de l’entorn.

• Facilitar la conciliació de la vida laboral i personal.

• Avaluar periòdicament la qualitat de l’atenció i dels serveis.

•  Avaluar la satisfacció dels professionals vers la tasca que realitzen a la 
comunitat, les relacions entre els membres de l’equip i vers l’equip di-
rectiu.

• Vetllar per la salut laboral i per un lloc de treball segur.

•  Invertir esforços i recursos en la generació d’una cultura organitzativa 
basada en la millora contínua de la qualitat i l’excel·lència.

• Col·laborar amb altres entitats del territori.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

L’activitat de l’empresa té una base de caràcter territorial, que articula el 
sentit de compromís vers la societat. D’altra banda, el model de gestió re-
força la voluntat i necessitat d’establir una relació molt directa entre l’em-
presa i els serveis que gestiona amb la ciutadania i el conjunt del territori, 
amb les seves institucions. 

El codi ètic preveu:

•  Prendre mesures preventives per garantir la “no discriminació” per mo-
tius socials, religió, gènere, raça, nacionalitat o altres. Tenir en compte 
la diversitat de situacions, contextos i cultures dels nostres pacients i les 
seves famílies.
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•  Realitzar activitats preventives i de promoció de la salut, promovent la 
implicació i la responsabilització dels ciutadans en la seva salut.

•  Generar mecanismes de comunicació que permetin mantenir la comu-
nitat ben informada.

•  Participar i implicar-se de manera responsable en els esdeveniments 
socials i cívics de la comunitat

• Treballar per identificar les necessitats de salut de la població.

• Adoptar conductes i actituds de responsabilitat social.

A més, fan diverses col·laboracions que mostren la implicació en la comu-
nitat:

•  Col·laboració amb organitzacions no lucratives, entre les quals la Mara-
tó de TV3, el Gran Recapte o el Banc de Sang.

•  RCP a la població, Ajuts Odontologia, Banc d’Ajuts Tècnics, Programa 
“A Caminar”, Hospital de “Peluixos”, Escola de Cuidadors, Revista “Fer 
Salut”, Mas d’en Forés

•  Programa ATFAR, per donar suport al tractament farmacològic d’aque-
lles persones en situació de pobresa o greus dificultats econòmiques que 
no poden assumir el cost dels medicaments que necessiten. 

• Allotjament Estudiants

• Prestació de serveis comunitaris dictats per la Justícia (Centre de Dia).

El programa “A caminar” facilita que els pacients que necessiten fer exer-
cici ho facin caminant pels voltants d’Alcover per tal que després del pe-
ríode marcat se’ls hagi creat l’hàbit i puguin continuar fent-ho, cosa que 
no passaria amb un recurs de gimnàs tancat. Surten una hora amb una 
periodicitat de 2 cops per setmana, i un dels dos dies acompanyats per una 
infermera del centre. 

També es destacable l’esforç que han posat en les campanyes per deixar 
de fumar. Col·laboren en la campanya “Cuida’t són dos dies” (S2D)”, que 
pretén prevenir el tabaquisme i promoure hàbits saludables, utilitzant 
màquines expenedores de tabac, reconvertides amb lemes com “Jo ja no 
venc tabac” o “Gaudeix d’una vida lluny del tabac”. Els productes que es 
posen a la venda poden ser des de caramels sense sucre a preservatius 
o raspalls de dents de butxaca i van en una capsa com les del tabac amb 
missatges saludables. La part corresponent a la recaptació econòmica és 
destina a col·laborar amb la Lliga contra el Càncer del territori, sense cap 
finalitat lucrativa. 

Periòdicament fan exposicions al CAP, que permeten implicar més la ciu-
tadania i crear un ambient més proper i càlid dins les instal·lacions.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

•  Garantir el compliment de les lleis i altres normes relacionades amb 
aspectes ambientals.

•  Utilitzar i tractar els materials i residus d’una manera adequada i res-
pectuosa amb el medi ambient, així com adoptar les mesures raonables i 
necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació ambiental d’acord 
al pla de residus existent en el centre i de conformitat amb el que esta-
bleixi la normativa vigent que sigui d’aplicació (municipal, autonòmica, 
estatal i europea).

•  Establir polítiques d’estalvi energètic sempre que sigui possible i im-
plantar energies renovables de forma progressiva.
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Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per Josep Maria Canyelles, 
a partir de les entrevistes realitzades especi-
alment a Jeroni Ferrer Santaularia, Montse 
Rovira, Cap de la Unitat d’Atenció a l’Usuari, 
Ramon Descarrega Queralt, gerent en aquell 
moment, i al conjunt de l’equip de direcció de 
l’empresa en el marc de sessions de treball.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

El fet de fer una gestió privada d’un servei públic fa que hagin de vetllar 
per la viabilitat de l’explotació econòmica alhora que garanteixen i trac-
ten de millorar els estàndards públics. En el codi ètic es comprometen a 
realitzar una bona gestió dels recursos econòmics dels quals disposa, seguint 
principis d’eficiència, eficàcia, equitat, humanitat i transparència i partici- 
pació.

A més dels serveis de finançament públic, ofereixen serveis complemen-
taris de medicina naturista, odontologia i quiromassatge.

El model EBA mostra l’eficiència, segons dades publicades pel CatSalut:

• Cost mig de l’AP a Catalunya l’any 2008: 459 euros per habitant i any 

• Cost mig de les EBA l’any 2008: 329 euros per habitant i any 

Així mateix, l’any 2010 les EBA en conjunt van tenir un cost mig per ha-
bitant i any a l’entorn d’un 30 % menys que la resta de centres d’AP de 
Catalunya.

•  El 30 % d’estalvi que generen les EBA respecte la resta de CAP a Catalunya, 
hauria suposat un estalvi total de fins a 900 milions d’euros l’any 2011. 

Cal indicar que el Servei Català de la Salut va treure a finals d’octubre del 
2014 a concurs la contractació de la gestió del seu servei, però el procés de 
licitació de la gestió de l’ABS encara no s’ha resolt.

CONCLUSIONS

El col·lectiu de metges i professionals treballen per ser reconeguts en 
el territori per la qualitat assistencial i proximitat i per tal d’esdevenir 
un model de referència sanitari i social. Senten que han d’esforçar-se 
per demostrar la validesa del seu model EBA, recollit per la Llei d’Or-
denació Sanitària de Catalunya, el qual ja ha demostrat que millora la 
qualitat de l’atenció que es dona als ciutadans, sobretot perquè promou 
la responsabilització i vinculació més directe entre els professionals i 
els pacients. 

El fet que la concessió de la prestació del servei vagi a concurs públic els 
motiva a millorar la gestió de la responsabilitat social, des de la qualitat 
fins a la relació amb la comunitat, passant per les bones pràctiques labo-
rals, base dels resultats. 

•  Model assistencial proactiu amb excel·lents resultats assistencials = alt 
índex de satisfacció dels usuaris.

•  Implicació professional = major satisfacció dels professionals = menor 
absentisme laboral.

•  Capacitat de gestió i recerca constant de la millora del model organitza-
tiu.

•  Reducció de la despesa sanitària = contribució a la sostenibilitat del sis-
tema.

• Participació en projectes de recerca i investigació.
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DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT

El Col·legi es va crear mitjançant la Llei 12/2003 i és d’afiliació obligatò-
ria. Disposa de personalitat jurídica, regulada per estatuts propis, i agrupa 
persones que exerceixen la professió dins el territori de Catalunya. Els òr-
gans de govern del COAMB són l’Assemblea General i la Junta de Govern. 
També disposa de la Comissió Econòmica, òrgan de caràcter informatiu 
i consultiu i d’altres òrgans com el Consell Assessor i el Comité d’Ètica i 
Responsabilitat Social.

Missió, visió i valors

El COAMB té com a missió representar, defensar i impulsar el paper dels 
ambientòlegs, així com els professionals del medi ambient i estudiants, 
ordenar l’exercici de la seva professió, vetllar per l’ètica professional, i pro-
moure el respecte al medi ambient entre la societat.

Pel que fa a la visió del Col·legi d’Ambientòlegs, aquesta és esdevenir el 
referent dels professionals del medi ambient de Catalunya oferint els ser-
veis que aquests requereixen i mantenint la projecció institucional, social 
i ambiental del Col·legi per tal de potenciar la visibilitat de la professió.

Per projectar aquesta visió es fomentaran iniciatives centrades en l’im-
puls de la inserció laboral, l’auto-ocupació i l’emprenedoria; la promoció de 
la recerca ambiental i el posicionament dels ambientòlegs com a investi-
gadors i docents; la qualitat i la coherència dels plans d’estudis de Ciències 
Ambientals; i el debat i la creació d’opinió sobre els reptes i les polítiques 
ambientals i de sostenibilitat a Catalunya.

Els principals valors del COAMB són: compromís, fer xarxa, il·lusió, pro-
fessionalitat i transversalitat.

Els ambientòlegs i ambientòlogues

La creixent sensibilització de la societat vers les disfuncions ambientals 
a causa de l’activitat humana ha donat lloc a la necessitat de disposar de 
professionals altament qualificats en el camp de la ciència i la tecnologia 
ambiental. Es tracta d’un camp complex i multidimensional, que demana 
diferents figures professionals, una de les quals és la del titulat en Ciències 
Ambientals o ambientòleg/òloga.

El titulat en Ciències Ambientals està format amb una capacitat de visió 
àmplia, per tal d’orientar la resolució precisa dels problemes ambientals i 
coordinar i complementar el treball dels especialistes en diferents àrees es-
pecífiques.

Pel seu caràcter d’actuació transversal i visió sistèmica, no es tracta simple-
ment d’una nova professió, sinó d’una professió innovadora, que tot just les 
estructures del mercat i la pròpia societat comencen a demanar.

Col·legi d’Ambientòlegs  
de Catalunya
Nom de l’empresa Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)

Sector d’activitat Col·legi professional

Plantilla 3 (2,17 jornades equivalents)

Persones membres 1.001

Pàgina web www.coamb.cat - www.facebook.com/COAMB - http://vimeo.com/channels/coamb

Twitter @COAMBcat

Adreça Muntaner 81, 6è 1a - 08011 Barcelona  

Contacte 933 042 109 - coamb@coamb.cat
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Des de la seva creació, l’any 2003, el COAMB ha aconseguit consolidar-se 
oferint serveis als professionals i a les empreses vinculades al sector am-
biental. Actualment, a Catalunya hi ha més de dos mil ambientòlegs exer-
cint en els diferents àmbits del medi ambient, i el COAMB agrupa un mi-
ler de professionals del medi ambient.

Altrament, des del 2010 el COAMB forma part de l’Associació Intercol-
legial i de la seva Comissió de Responsabilitat Corporativa; i des del 2011, 
de l’European Network of Enviromental Professionals, la xarxa europea de 
professionals del medi ambient. 

El COAMB vol esdevenir el col·legi dels professionals del medi ambient 
a Catalunya, incrementant els serveis i la presència a nivell institucional, 
reforçant la projecció social de la professió i de la pròpia entitat. I volen 
fer-ho a través dels valors que els són propis com ara el compromís amb 
la societat i el planeta, la capacitat de fer xarxa, la il·lusió amb la qual tre-
ballen, la professionalitat, la transversalitat del seu perfil, l’ètica professi-
onal i la transparència de l’organització envers la societat.

Com a mostra d’això, l’any 2005 es va aprovar el Codi Deontològic de l’en-
titat, durant el 2010 el COAMB es va adherir al Global Compact de Nacions 
Unides, i des maig de 2012 es van introduir les qüestions de Responsabi-
litat Social en el funcionament operatiu i estratègic del Col·legi, delegant 
el seu desenvolupament en la Tresoreria i la Comissió econòmica. Fruit 
d’aquest treball, es va redactar i aprovat el Codi Ètic del COAMB, s’ha 
constituït el Comitè d’Ètica i es va iniciar la implantació d’una Estratègia 
de Responsabilitat Social.

Els col·legis tenim funcions d’alt interès social com ara vetllar perquè l’ac-
tuació dels nostres membres respongui als interessos i a les necessitats de 
la societat en relació amb l’exercici professional, i garantir la qualitat i la 
deontologia professional. En aquest sentit, es va crear el grup de Respon-
sabilitat Social, que agrupa als professionals del COAMB que es dediquen 
a aquest sector.

És per tot això que es consideren en posició de donar un gran servei a 
la societat i al país en un moment que els necessiten per al seu funci-
onament harmònic, per a l’activitat econòmica i la convivència, i per a 
garantir la confiança en les institucions socials. Avui, els Col·legis son un 
element fonamental en la creació de capital social i poden assumir el rep-
te de fomentar el sentit de responsabilitat social dels professionals, i de les 
empreses, institucions i organitzacions on desenvolupen l’activitat.

La Responsabilitat Social és un sistema de gestió orientat a la millora per-
manent, que pretén assegurar l’acompliment, i la capacitat de desenvolu-
par una organització que observa, que dialoga, que aprèn, que millora, que 
troba les millors pràctiques, que innova, que crea confiança, que genera 
sostenibilitat.
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En aquest sentit, l’actual equip de govern ha pres el compromís per treba-
llar en iniciatives concretes orientades a promoure el desenvolupament de 
la Responsabilitat Social per a exercir una funció d’enorme valor social, 
com és el foment d’aquest enfocament de gestió entre els seus membres i 
les organitzacions on s’enquadren, i contribuir així a la conformació d’un 
model apte per als reptes ambientals, socials, ètics i econòmics del segle 
XXI.

Consideren que les actuacions que venen desenvolupant i que pensen dur 
a terme en endavant poden millorar molt la relació amb els grups d’inte-
rès, augmentar la satisfacció dels membres de l’entitat i fer més fluida la 
comunicació i més intensa la participació amb les iniciatives promogudes 
de les institucions, les empreses i la societat en general. Finalment, també 
contribuiran a millorar la gestió interna i externa del propi Col·legi.

El COAMB agrupa els llicenciats, graduats o doctorats en Ciències Ambi-
entals tant provinents de Catalunya com d’altres parts d’Espanya. A ban-
da dels col·legiats, existeix la figura de la persona adherida al COAMB, 
estudiants a partir de tercer curs i professionals que, tot i no haver estudi-
at Ciències Ambientals, sí que treballen en aspectes que hi tenen a veure 
o volen participar amb les activitats de l’entitat per interessos o afinitats. 

Així doncs, i tot i que les competències i activitats del COAMB es centren 
en el territori català, també pren part en iniciatives a nivell estatal (mem-
bres de la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales CECCAA) o de 
caire internacional (conveni amb l’European Network of Environmental 
Professionals i amb la Fundación Universitaria Iberoamericana). 

En aquest sentit, el Col·legi ha participat en les diverses activitats que 
aquestes entitats li han proposat, a través de la vocalia de relacions ins-
titucionals i cooperació. D’altra banda, l’entitat també pren part en altres 
activitats, com la redacció d’esmenes per a lleis, la participació en consul-
tes públiquies de la Unió Europea, en plans i projectes o, per exemple, en 
el Llibre Verd Europeu. 

El COAMB disposa de personalitat jurídica regulada pels seus Estatuts 
i és d’afiliació obligatòria per a totes aquelles persones que exerceixen la 
titulació en Ciències Ambientals arreu del territori català. Els òrgans de 

Organització funcional del COAMB
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Govern del COAMB són l’Assemblea General anual, en què poden pren-
dre part tots aquells col·legiats que ho desitgin, la Junta de Govern, i la 
Comissió Econòmica i de Responsabilitat Social, aquesta darrera amb ca-
ràcter informatiu i consultiu. 

A més, disposa també d’un Bloc Sectorial i un Bloc territorial, amb sis 
vocalies el primer i quatre el segon. Des de l’entrada de l’actual Junta de 
Govern, el maig de 2012, es va introduir en el col·legi el concepte dels co-
vocals, figura que permet un repartiment de responsabilitats amb l’objec-
tiu final de beneficiar els projectes i exigències del COAMB. 

Cal destacar que tots els membres tant de la Junta Permanent com de les 
diverses vocalies duen a terme les seves tasques en el Col·legi de forma 
voluntària. El COAMB disposa d’una plantilla mitjana equivalent de 2,17, 
corresponent a tres persones amb jornades reduïdes, a més d’una mitja 
jornada en serveis de comunicació d’una empresa externa.

Grups d’interès 

Els grups d’interès que el COAMB identifica com a tals són totes aquelles 
persones físiques o jurídiques que hi mantenen una relació i que, per tant, 
es poden veure afectades per les decisions preses en el COAMB o poden 
afectar les activitats del col·legi, tant positivament com de forma negativa. 

Així, doncs, qualsevol persona o institució que tingui contacte amb el CO-
AMB tant si és en forma de conveni o per relació contractual com física-
ment (persones que hi comparteixen l’espai) ha passat a formar part dels 
seus grups d’interès. Podem dividir els grups d’interès del COAMB en tres 
categories diferents: organització, grups d’interès de relació directa o raó 
social i societat. 

•  Organització: personal, Junta de Govern, Comissió Econòmica i de Res-
ponsabilitat Social, Persones col·legiades que pertanyen a comissions o 
grups de treball, Persones col·legiades en general; Persones adherides.

•  Grups d’interès de relació directa o de raó social: Persones no col-
legiades; ACCA (Associació Catalana de Ciències Ambientals), CEC-
CAA (Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales); Col·laboracions 
permanents (Departament de Territori i Sostenibilitat. Observatori del 
Paisatge, Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Bar-
celona, etc.). Entitats amb conveni de col·laboració (Club EMAS, Barce-
lona Activa, Eco-Union, etc.); Estudiants de Ciències Ambientals; Uni-
versitats que imparteixen titulacions de Ciències Ambientals (graus, 
postgraus i doctorats); Professionals del medi ambient; Administració 
ambiental i Servei d’Economia i Ocupació; Respon.cat, com a membres 
dels grups de treball Focus de l’àmbit ambiental i de la Comissió Social.

•  Societat i entorn: Entorn proper a la ubicació de la seu del COAMB; Col-
legi de Geògrafs – amb qui es comparteix oficina; Col·legis professionals 
amb interessos comuns; Proveïdors de serveis (bancs, serveis jurídics, 
gestoria, informàtics, etc.); Administració; Entitats amb conveni de ser-
veis externs (formació, finances, oci, etc. ); Altres col·legis professionals: 
Associació Intercol·legial; Universitats; Mitjans de Comunicació; Socie-
tat i entitats del tercer sector ambiental; Empreses del sector ambiental

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, ha participat en el pro-
grama RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat, el 
Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà del procés de capaci-
tació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràcti-
ques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE. 
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COMPROMÍS INHERENT AMB EL MEDI AMBIENT

Gestió de recursos 

Tenint en compte que la majoria de productes que el Col·legi d’Ambien-
tòlegs de Catalunya ofereix a les persones col·legiades i adherides són 
serveis com cursos i actes, és en aquest tipus d’esdeveniments on podem 
centrar les iniciatives per a mitigar impactes ambientals. 

És per això que sempre que cal material per als assistents, es lliure en la 
mesura del possible en format digital. Quan això no és possible, tot el pa-
per utilitzat és reciclat, amb ecoetiqueta Àngel Blau. Un altre exemple se-
rien els casos de cafès tertúlia, en els quals sempre s’ofereixen productes 
de comerç just. És més, si es fa una jornada amb pausa-cafè, el proveïdor 
gaudeix de criteris socials o ambientals. Productes ecològics, locals o de 
comerç just. 

D’altra banda, quan es fan activitats on hi ha d’assistir un nombre rela-
tivament gran de persones, com els esmentats cursos o, anualment, l’as-
semblea general, aquestes es duen a terme sempre bé en la seu del CO-
AMB –situada al centre de Barcelona i, per tant, molt ben connectada pel 
que fa a transport públic- o en espais que possibilitin arribar amb facilitat 
mitjançant aquest transport públic, per tal de reduir tant com sigui possi-
ble, l’impacte i les emissions dels vehicles privats.

El COAMB no es dedica a la venta de productes materials, sinó de béns i 
serveis de formació i informació sobre totes aquelles pràctiques, persones, 
polítiques i activitats referents a les Ciències Ambientals. Per aquesta raó, 
no es tracta de productes que es puguin recuperar al final de la seva vida 
útil. No obstant, els productes consumits al COAMB o oferts en algun acte 
(carpetes, bolígrafs, obsequis) sempre tenen en compte aquests criteris 
ecològics. En aquest sentit, a la seu del Col·legi d’ambientòlegs, es reciclen 
tant el paper com el plàstic i els tòners utilitzats. En conseqüència, donada 
la localització de la seu del COAMB i l’impacte de les seves activitats, no 
es pot parlar de proximitat amb àrees d’alta biodiversitat ni ús de terrenys 
d’aquest tipus, així com amb hàbitats protegits o restaurats. 

Polítiques internes de millora 

El COAMB, com a col·legi que agrupa els professionals de les Ciències 
Ambientals, fa un esforç per tal de reduir al màxim el consum de recur-
sos en les seves activitats. Actualment es troba en fase incial pel projecte 
smartenergy destinat a reduir el consum energètic de la seu del Col·legi, 
com a primers passos s’ha modelitzat el consum per poder obtenir dades 
per la millora i s’ha contractat la comercialitzadora de l’electricitat amb la 
cooperativa Som Energia, creada a Catalunya pel foment de les energies 
renovables.

D’altra banda, el COAMB participa activament de polítiques, lleis ambien-
tals, col·loquis i actes sobre com millorar les pràctiques en relació al medi 
ambient. Per tots aquests motius aposten per la Responsabilitat Social del seu 
col·lectiu!

COMPROMÍS AMB LA TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

El COAMB disposa de mecanismes de funcionament que garanteixen la 
transparència dels seus comptes en tot moment. Per una banda, com a 
Col·legi Professional estan subjectes a la llei de transparència i, en aquest 
sentit, publiquen al seu portal de la Transparència aquelles dades econò-
miques que exigeix la normativa. Així mateix, i en compliment dels Esta-
tuts, cada any s’aproven el comptes anuals i els pressupostos de l’exercici 
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següent en assemblea, on tots els ambientòlegs hi estan convidats i poden 
exercir el seu vot. 

Com a màxima garantia de transparència econòmica, el COAMB de for-
ma voluntària es sotmet a una auditoria econòmica realitzada per una 
empresa especialitzada externa que avalua, la gestió econòmica realitza-
da i també proposa mesures per millorar-ne l’eficiència i maximitzar els 
recursos econòmics dels quals disposa el Col·legi. Finalment s’informa a 
l’assemblea d’aquesta informació juntament amb la Memòria d’activitats.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per José Antonio Lavado, 
a partir de les entrevistes realitzades a Maria 
Siuraneta, coordinadora. 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Containers del Berguedà és una SL que es dedica a la recollida i reciclatge 
tant a nivell industrial com a nivell urbà, oferint també els seus serveis als 
particulars. Recull i recicla residus industrials i urbans, runes de la cons-
trucció, i realitza la recollida selectiva de residus sòlids urbans, reciclant 
a les seves pròpies plantes les fraccions de paper i cartró, vidre i envasos. 

Disposa de dues plantes de reciclatge, a Berga i a Sallent, i un equip de 
treball del grup empresarial format per 150 persones, englobant operaris 
i administració, que treballen per millorar l’entorn, recollint i reciclant 
materials, per a la seva posterior utilització com a matèria primera, tant a 
nivell industrial com domèstic. 

Ramon Freixa i família van constituir l’empresa el 1987, que suposava la 
continuació d’una trajectòria de 40 anys dedicats al sector de la recupera-
ció de residus, i amb l’objectiu de donar forma jurídica amb la incorporació 
dels fills al negoci familiar, i crear l’estructura necessària per afrontar les 
noves exigències que la recuperació de residus i la necessitat de preservar 
l’entorn natural i el medi ambient en general comportaven. Avui l’empre-
sa disposa dels sistemes de gestió ambiental i de gestió de la qualitat.

COMPROMÍS AMB LA BONA GESTIÓ I ELS VALORS RESPON-
SABLES

La seva orientació a la responsabilitat social ha vingut marcada fonamen-
talment pels valors de la propietat, i també hi havia una expectativa res-
pecte a la possibilitat de captar oportunitats, si bé durant aquests anys 
en el seu sector sols ha prevalgut el preu. En qualsevol cas, han optat per 
aquest sentit de compromís i se’n mostren satisfets pel progrés organitza-
cional que els facilita i la possibilitat de captar noves tendències i evitar 
riscos. 

Entre els valors que el fundador ha tingut com a centrals i ha convertit 
en eix de la seva activitat empresarial, destaquen un sentit ètic, que s’ha 
concretat en un respecte a les persones i al medi ambient, i la innovació, 
que s’ha percebut en la capacitat d’anticipar-se. Per exemple, Containers 
del Berguedà va ser pionera en la recollida selectiva a la comarca, abans 
que fos obligatòria.

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, Containers del Ber-
guedà ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació 
empresarial Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i 

Containers del Berguedà
Nom de l’organització Containers del Berguedà, SL

Sector d’activitat Gestió i transport de residus

Activitat de l’empresa Recollida i reciclatge industrial, residus urbans, runes de la construcció, 
i descontaminació de vehicles fora d’ús

Plantilla 48

Pàgina web www.containersbergueda.com

Twitter @containbergueda

Adreça Polígon Industrial La Valldan - C. Serra Farriols, parcel·la 137 (Apartat de Correus 95)- 
08600 Berga (Berguedà) 

Contacte T. 938 214 555 - containersbergueda@containersbergueda.com



40

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per 
mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identifi-
car les seves bones pràctiques i les àrees de millora, i es proposa avançar 
en la gestió de l’RSE en els propers mesos.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Containers del Berguedà fa la recollida selectiva de paper, cartró, vidre 
i envasos (residus sòlids urbans) pel Consell Comarcal del Berguedà. Es 
recullen aquests residus que els ciutadans han dipositat als containers 
corresponents i es realitza la selecció a la planta per a convertir-los en 
matèria primera i traslladar-los a empreses que els convertiran en nous 
productes.

Porta a terme el servei de recollida de residus voluminosos a Berga i altres 
tipus de residus mitjançant convenis amb altres ajuntaments de la zona, i 
recollida dels diferents tipus de residus procedents de les deixalleries del 
Berguedà. Aquests residus se seleccionen i es traslladen per ser aprofitats, 
mentre que el rebuig del procés de selecció es trasllada a diferents aboca-
dors controlats.

També fa recollida industrial i de runes i de residus especials: servei de 
containers per a la indústria, servei de containers per la construcció i, a 
través de la planta de Sallent, disposa de l’autorització per l’Agència de 
Residus de Catalunya per fer el transport i emmagatzematge de residus 
especials com ara oli mineral procedent de la indústria, bateries, neveres, 
pintures, absorbents, etc.

L’empresa disposa d’un sistema de gestió ambiental conforme a la norma 
UNE-EN ISO 14001:2004 i d’un sistema de gestió de la qualitat conforme 
a la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Tant per valors com per interès econòmic els interessa aprofitar al màxim 
les deixalles, per tal d’obtenir el màxim de recursos amb productes i el 
mínim rebuig. A més, a la planta de Berga es reciclen els residus d’enva-
sos procedents de la recollida selectiva de sis comarques centrals de Ca-
talunya, operació que es fa pel sistema integrat de gestió ECOEMBES, la 
qual realitza de forma constant caracteritzacions externes pel control de 
la qualitat dels productes reciclats ja que ECOEMBES s’endú el producte 
com a matèria primera i la paga a pes. 

Recollida d’oli vegetal: “Solidaritza’t amb l’oli”

Containers del Berguedà està portant a terme un servei de recollida d’oli 
vegetal usat, que va formar part d’una proposta al Consell Comarcal del 
Berguedà. És un servei que no genera cap benefici econòmic per a l’em-
presa i que té un cost zero per a les arques públiques, però que es va consi-
derar que formava part del compromís social i ambiental envers el territo-
ri on operen i presten serveis diversos.

Es van instal·lar uns contenidors de color taronja a les vies públiques de 
la comarca del Berguedà, on els ciutadans poden dipositar-hi ampolles 
d’aigua o refresc reutilitzades plenes de l’oli sobrant de les cuines. 

Cal dir que la depuració d’aquest oli és molt complicada i afecta els rius 
perquè s’hi forma una pel·lícula difícil d’eliminar. Un litre d’oli contamina 
1.000 litres d’aigua. Per això, s’encareix i es dificulta de manera conside-
rable el procés de recuperació de les aigües residuals que recullen les de-
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puradores locals. A més, també perjudica els particulars ja que l’oli abocat 
pot afavorir que s’embussin les canonades. Per contra, si es poden reciclar, 
aquests olis s’utilitzen per a la fabricació de biocombustibles, que són molt 
menys contaminants que els combustibles tradicionals.

El programa s’anomena SOLIDARITZA’T AMB L’OLI ja que el 0,7 %  
del benefici obtingut anirà destinat a obres socials de la comarca. L’any 
passat, en concret, el Consell Comarcal ha decidit que els beneficiaris  
siguin l’Associació d’amics i familiars dels malalts mentals del Berguedà 
(ASFAM) i aquest any es destinaran a una altre associació beneficia de la 
comarca que decidirà aquesta mateixa entitat pública..

A més a més, aquest projecte no està pensat solament per als ciutadans 
sinó que també s’hi inclouen els restaurants, càterings, càmpings, resi-
dències, escoles, i altres, és a dir, empreses i associacions que són possi-
bles productors d’aquest tipus de residu i que han volgut col·laborar amb 
aquesta iniciativa solidària.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Containers del Berguedà fa moltes altres accions de sensibilització, com 
ara les visites i xerrades a les plantes de triatge, especialment escolars 
i de col·lectius de persones grans. Aquestes accions són una manera de 
combatre la rumorologia a partir de la transparència, ja que encara avui 
hi ha persones que creuen que la separació de deixalles no serveix o és un 
engany.

A més, fan diverses col·laboracions que mostren la implicació en la comu-
nitat:

•  Col·laboració en festes majors, la festa del bolet o esdeveniments espor-
tius, aportant contenidors per a la recollida o com a obstacles per a la 
cursa de trial. 

•  Col·laboració gratuïta amb el Banc dels Aliments de Càritas per a re-
collir residus de la construcció de l’obra d’adequació de les seves instal-
lacions.

•  Col·laboració gratuïta a la Fundació Rosa Oriol per a la recollida i reci-
clatge de residus. 

• Patrocini de campanyes ambientals 

•  Col·laboració econòmica al concurs de pintura ràpida dels Ajuntaments 
de Berga i de Cercs.

•  Col·laboració en els Premis de Medi ambient del Casal d’Europa de Berga 

• Divulgació de bones pràctiques per mitjà de les xarxes socials

• Visites guiades, xerrades a col·lectius: escoles, llars d’avis, associacions...

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

L’equip de treball està format per unes 48 persones, entre les diferents 
àrees, la majoria peons i operaris de cinta, però també 15 xofers i 10 en 
funcions administratives.

A més, també tenen una plantilla externa de 10 a 12 persones amb disca-
pacitat psíquica o física, contractades pel Taller Coloma (centre especial 
de treball). Disposen d’un tutor i fan triatge d’envasos. La seva eficiència 
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laboral és la mateixa, si bé en el seu cas se’ls han dissenyat unes jornades 
reduïdes de 7 hores i més descansos.

Valoren la gran evolució que ha experimentat el sector i han pogut reco-
llir els coneixements obtinguts de tants anys en el sector, envoltant-se de 
personal qualificat i amb experiència. Prenent perspectiva, aquest era un 
sector en què costava trobar treballadors: anys enrere, abans de la profes-
sionalització, per causa d’una consideració social baixa, i en tot cas sempre 
per la duresa de la feina. Amb la crisi i l’atur, s’ha normalitzat l’interès 
per a treballar-hi, ja que en els anys previs eren sobretot persones dels 
col·lectius amb major dificultat d’inserció els que hi treballaven, de ma-
nera que hi havia una gran concentració de persones d’origen immigrant, 
especialment magribins. 

L’activitat no pot aturar-se per vacances, de manera que han de fer possi-
ble que durant el mes d’agost segueixi funcionant a ple rendiment, fet que 
comporta que no s’hi poden fer els trenta dies seguits i que entre els ma-
teixos treballadors trobin la manera de combinar-s’ho A partir d’aquest 
requeriment, miren de trobar una certa flexibilitat, pròpia d’una empresa 
familiar i sensible, per a poder conciliar, si bé en la seva activitat no és 
fàcil. Quan es pot preveure una absència, es pot cobrir reubicant les per-
sones però quan alguna persona falla de manera imprevista en el cas del 
reciclatge d’envasos es veuen obligats a baixar la velocitat de la cinta per 
tal que la resta de personal pugui garantir el mateix resultat, però se’n 
ressent la productivitat. En el cas dels xofers, donat que fan horaris dife-
rents, és més fàcil de trobar maneres d’adaptar-se a demandes de canvis i 
flexibilitat. 

• Enclavament amb persones discapacitades

• Participació en el repartiment de les dates de vacances

• Facilitats i avançaments de salari en situacions de necessitat

• Sensibilització en bones pràctiques ambientals

• Mitjans per a fer la feina amb salut i seguretat

• Canal de comunicació interna a disposició dels treballadors

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Cal tenir en compte que en la seva activitat una mateixa empresa pot ser 
client i proveïdora alhora, en funció del tipus de residu que aportin. Per 
això, ens referirem a proveïdors únicament per als que en són estricta-
ment, com ara compra i manteniment de camions, etc.

La crisi econòmica dels darrers anys ha afectat de manera important la 
seva activitat, especialment pel que fa a la recollida de runes de les obres, 
que s’ha reduït en un 90 %, però també amb unes reduccions del 40% en el 
sector industrial i d’un 30 % en el domèstic. La part positiva d’aquests anys 
ha estat que empreses que no eren prou sensibles als impactes ambientals 
ara, lligat a la conjuntura econòmica, han començat a millorar la separa-
ció de residus per tal d’abaratir costos. El preu dels gestors s’han mantin-
gut estable en aquest període, però la preocupació d’alguns industrials ve 
per l’augment previst de la taxa ambiental dels abocadors, que obligarà a 
noves millores en separació i a una major aportació econòmica en el cas 
dels residus no valoritzables. 
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Pel seu sentit de compromís ambiental i de qualitat, procuren transmetre 
aquesta sensibilitat a la clientela i orientar-los en les millores que poden 
introduir, ja des del primer moment quan agafen un nou client.

Així, es preocupen de portar els residus cap a la valorització energètica, 
quan ja no és possible una major separació per al reciclatge, sobretot per a 
produir combustibles derivats de residus (CDR). D’aquesta manera, es redu-
eix el volum i el pes dels residus que no es poden valoritzar materialment 
i que anirien a l’abocador. A més, en el cas dels CDR se substitueix l’ús de 
combustibles fòssils per l’aprofitament de residus amb un poder calorífic 
elevat i un potencial més baix d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. La-
menten, però, que la situació normativa faci que els principals destinata-
ris siguin les cimenteres, actualment amb baix rendiment per la crisi, i 
que altres sectors industrials no se’n puguin beneficiar, amb la limitació 
de mercat que suposa.

Containers del Berguedà es va mostrar inicialment refractària a sumar-se 
a la tendència d’exportar residus de paper i cartró i plàstics a la Xina,  
aprofitant els contenidors de vaixells que altrament havien de retornar 
buits. El motiu era que algunes plantes europees van fer fallida per no 
poder fer front a inversions requerides per exigències normatives men-
tre que la competència xinesa s’aprofitava de la manca de taxes ambien-
tals. Malauradament, en aquest darrer exercici han hagut de sumar-se a 
aquesta via de venda per manca d’alternatives.

Respecte a la competència, i especialment a grans multinacionals, tenen 
l’avantatge d’un bon servei, de qualitat, fet de manera eficient, i la proxi-
mitat, ja que opten per la localització. 

Containers del Berguedà forma part del Gremi de Recuperació de Cata-
lunya, el qual té com a objectiu primordial dignificar professió de cara a 
la societat i difondre l’important paper que té el recuperador en la forma 
de vida actual. El gremi també permet entre altres, l’actualització tant a 
nivell jurídic com tecnològic, o la lluita contra l’intrusisme, ja que exis-
teix competència il·legal, tant a petita com a gran escala, com puguin ser 
transportistes que fan gestió de residus no autoritzada. 

•  Opció per la qualitat i el respecte al medi ambient: Sistemes de Gestió 
Ambiental i de la Qualitat

•  Assessoren i donen consells als clients industrials, ja que la separació 
en origen té més qualitat 

•  Aconsellen quan pot ser eficient instal·lar una compactadora a l’empresa, 
que suposa lloguer i manteniment però estalvi en transport i emissions

•  Elaboren un informe amb els moviments anuals de cada client per a 
facilitar la declaració, amb un programa informàtic que van encarregar 
a mida

•  Paguen les factures dins del termini acordat

•  Cerquen proveïdors de proximitat i els demanen compromís ambiental 
i de qualitat

CONCLUSIONS

L’empresa actua en un sector que ha evolucionat de manera molt impor-
tant en els darrers lustres a mesura que la societat prenia consciència so-
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Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per Josep Maria Canye-
lles, a partir de les entrevistes realitzades a 
Josep Freixa, director general, Marta Freixa, 
i Gemma Tor. 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.

bre els impactes ambientals de les activitats industrials i domèstiques i de 
la importància de no contaminar i de reciclar. Fins i tot s’ha passat dels 
drapaires de tota la vida a la professionalització dels gestors de residus, 
donant resposta a la necessitat d’una major capacitat i tecnificació, així 
com al compliment de les cada cop més exigents normatives legals en la 
matèria.

Aquest és un sector on per orígens i per model de funcionament la pica-
resca no hi és absent i seria fàcil manipular. Consideren que no poden 
anar a un entorn de desconfiança i que, per això, han de gestionar amb 
un sentit de responsabilitat, guanyant-se la credibilitat, i sent estrictes en 
tots el procediments, pesos, preus, destrucció de papers confidencials, etc. 
A pesar de les regulacions que afecten el sector, són moltes les males pràc-
tiques que encara s’observen i que l’empresa vol contribuir a eradicar per a 
poder contribuir a millorar l’entorn. 
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

L’empresa es constitueix l’any 2000 i des de llavors, han dedicat els esfor-
ços a aportar valor a les empreses en la gestió de persones, oferint serveis 
de consultoria, formació, gestió de la formació bonificada, desenvolupa-
ment de continguts, projectes d’igualtat i diversitat. 

Consideren que el canvi no és un problema, sinó una oportunitat per ge-
nerar nous projectes i idees que els permetran oferir un servei integral.

La missió corporativa de Criteria la defineixen com: Volem aportar solu- 
cions per potenciar el recurs humà de les nostres empreses clients, entenent 
les seves necessitats i donant suport per treure el màxim profit de les seves ca-
pacitats.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Es consideren un grup de professionals amb el compromís de treballar 
cada dia amb il·lusió. Fem nostres els objectius de les nostres empreses  
clients, i treballem i ens esforcem, amb entusiasme, per assolir-los.

COMPROMÍS AMB LA BONA GESTIÓ I ELS VALORS RESPON-
SABLES

Criteria creu que la responsabilitat social aglutina totes aquelles iniciati-
ves i compromisos per part de les empreses que contribueixen a la millora 
social, econòmica i ambiental, i que van més enllà de la seva àrea de ne-
goci. 

Criteria Recursos Humanos
Nom de l’empresa Criteria Recursos Humanos, SL

Sector d’activitat Consultoria de recursos humans

Activitat de l’empresa serveis de consultoria, formació, gestió de la formació bonificada, desen-
volupament de continguts, projectes d’igualtat i diversitat

Plantilla 29

Pàgina web www.criteria.es

Twitter @Criteria_RRHH

Adreça Tuset 19, 2n. - 08006 Barcelona  Contacte info@criteria.es
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El seu objectiu és integrar en la gestió interna de l’empresa, valors de res-
ponsabilitat social, com la sostenibilitat, la transparència, l’eficiència, el 
compromís i el respecte.

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, Criteria ha participat 
en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Res-
pon.cat, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà del procés 
de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones 
pràctiques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE 
en els propers mesos. 

Consideren que actuar amb responsabilitat social els ha de permetre:

•  Millorar la imatge i reputació, i la relació amb els grups d’interès afa-
vorint la creació d’oportunitats de comunicació i posicionament en el 
mercat

• Generar noves oportunitats comercials i avantatges competitius

• Afavorir la fidelització de la competència.

• Contribuir al desenvolupament sostenible

• Consolidar la cultura corporativa

• Millorar el clima laboral

• Minimitzar els riscos

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

La plantilla, l’ànima de l’empresa

L’empresa creu que l’equip humà que forma una plantilla és l’actiu més 
important de què disposa una organització. Per aquest motiu, implantar 
mesures que en facilitin i millorin la vida resulta indispensable.

A Criteria han implementat una sèrie de beneficis per a la plantilla basats 
en la flexibilitat i la gestió del temps que permeten millorar la conciliació 
del temps de treball i el temps personal.

•  Flexibilitat horària L’empresa permet la flexibilitat d’horaris d’entrada 
i sortida i l’adaptació de la jornada laboral en funció de les necessitats 
d’estudis o familiars de les persones que hi treballen.

•  Teletreball El 98 % de la plantilla de Criteria s’ha acollit a aquesta opció 
i realitza almenys un 20 % del seu temps de treball sota aquesta modali-
tat, que els permet desenvolupar les seves tasques des de casa i estalviar 
temps en desplaçaments que poden dedicar a assumptes personals.

•  Festiu el dia de l’aniversari Els treballadors de Criteria tenen la possibi-
litat de fer festa el dia del seu aniversari. Aquest dia és addicional a les 
vacances anuals de què disposen.

•  Jornada intensiva les vigílies de festiu Les vigílies de dia festiu, la plan-
tilla de Criteria pot optar per fer jornada intensiva i sortir abans de la 
feina.

El reconeixement a les bones pràctiques

Per la seva aposta ferma i convençuda per la conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar de les persones que treballen a l’empresa, Criteria han 
rebut diferents guardons que reconeixen la seva tasca.

•  Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps El 
2013 va rebre el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i 

‘La nostra premissa és 

innovar i no parar de crear, 

aportar noves idees i nous 

enfocaments que donen 

resposta a la societat canviant 

en què ens trobem’
Mònica Sánchez

Directora de Criteria Recursos Humanos
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Temps 2013 en la categoria d’entre 10 i 50 persones treballadores, en el marc 
de la segona edició d’aquests guardons impulsats per la Regidoria de 
Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de 
Barcelona.

•  Premi Catalunya a l’Empresa Flexible El 2015 se’ls va concedir una 
Menció especial d’honor del IX Premi Catalunya a l’Empresa Flexible en la 
categoria de Pimes, atorgada per un jurat format per periodistes, direc-
tors de recursos humans, membres de la Delegació del Govern i repre-
sentants d’entitats guardonades en edicions anteriors d’aquest premis, 
organitzats conjuntament per l’empresa Comunicación de Valor Añadi-
do (CVA) i la Delegació del Govern a Catalunya.

Un compromís transversal

Per últim dins, d’aquest compromís amb la societat, la propietat de Crite-
ria ha impulsat la creació de la Fundació GoodJob, que neix per promo-
cionar, desenvolupar i gestionar un ampli ventall d’activitats i iniciatives 
socials, culturals, econòmiques i educatives amb el propòsit de fomentar 
l’increment de les competències personals i professionals, així com la in-
serció socio-laboral, de persones amb discapacitat i, en general, en risc 
d’exclusió social.

Empresa saludable

El concepte d’Empresa Saludable es refereix a un entorn de treball en que 
la plantilla i la direcció participen en un procés de millora continua per 
promoure i protegir la salut, seguretat i benestar de les persones i la sos-
tenibilitat de l’ambient de treball.

Entre les mesures destinades a assolir aquest objectiu, a la nostra empresa 
posen a disposició de la plantilla una cistella setmanal de fruita fresca, 
ecològica, de proximitat i de temporada de la qual poden disposar lliure-
ment.

Participació social

Criteria participa activament en diverses iniciatives destinades a aconse-
guir una societat més justa i democràtica.

•  Xarxa NUST La Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps) es una 
iniciativa creada per l’Ajuntament de Barcelona i formada per empreses 
compromeses a facilitar una millor gestió del temps i la conciliació de la 
vida laboral, familiar i personal.

•  Pacte Mundial El Pacte Mundial és una iniciativa internacional promo-
guda per les Nacions Unides que promou la implementació de 10 princi-
pis universalment acceptats per promoure la RSE.

•  Pacte del Temps Resultat d’un procés participatiu organitzat per l’Ajun-
tament de Barcelona mitjançant el qual s’ha promogut el debat sobre 
com millorar la qualitat de vida i la conciliació de la vida laboral, fami-
liar i personal de la ciutat.

•  Charter de la Diversitat Es tracta d’un codi, firmat voluntàriament, per 
fomentar el compromís cap a la igualtat i la diversitat, impulsat per la 
Fundación Diversidad.

•  Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva Espai de cooperació entre 
institucions i empreses de la ciutat que treballen per crear un entorn 
més compromès amb la inclusió social i la qualitat de vida.

Dins de l’àmbit de la igualtat i com exemple d’entitat que integra aquesta 
cultura, es van presentar l’any 2014 a la convocatòria de l’Ajuntament de 
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Barcelona “Premi Barcelona a l’Empresa innovadora en conciliació i temps”, 
i van rebre el guardó que reconeix el seu compromís amb la conciliació 
entre vida laboral, familiar i personal. 

El propòsit final i principal és fomentar l’increment de les competències 
personals i professionals, així com la inserció laboral, de persones amb 
discapacitat i, en general, en risc d’exclusió social.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Des de Criteria Recursos Humanos, es desenvolupen accions diverses que 
tenen un impacte directe envers la societat. Per una banda disposen d’un 
Departament amb professionals especialitzades en el camp de la igualtat 
d’oportunitats, i fan, al llarg de l’any més de 100 accions formatives a les 
nostres empreses clients, per fomentar i transmetre la cultura de la igual-
tat com eix vertebrador de la gestió de les empreses.

Desenvolupen projectes i diagnòstics de Plans d’igualtat d’oportunitats, 
fent visible els eixos del gènere, diversitat cultural, diversitat generacio-
nal, i diferent capacitat funcional. 

A part, dos cops l’any tant a les oficines de Barcelona com a les de Madrid, 
realitzen jornades obertes per poder explicar en què consisteixen aquests 
projectes i en la importància de dur-los a terme.

Col·laboren amb entitats com Calala Fondo de Mujeres que es una fundació 
feminista d’àmbit estatal, que promou els drets, la participació i l’apodera-
ment de les dones, particularment a Llatinoamèrica i el Carib, a través de 
la mobilització de persones i recursos destinats a enfortir les seves orga-
nitzacions, xarxes i moviments. Calala treballa per aconseguir una forma 
alternativa de redistribució de la riquesa entre els països del Nord i els de 
el Sud, que permeti a tothom, especialment a les dones, avançar cap a la 
justícia i el canvi social.

CONCLUSIONS

A Criteria Recursos Humanos han fet una aposta ferma per les persones 
i per la societat, principalment pel que respecta a la igualtat entre dones i 
homes i a la diversitat dels individus.

La seva experiència els ha demostrat que la incorporació d’accions de Res-
ponsabilitat Social acaba repercutint de forma positiva en l’empresa i que 
qualsevol organització de qualsevol mida pot posar, només amb una mica 
de voluntat, el seu gra de sorra que ajudi a assolir l’objectiu de crear una 
societat més justa i més respectable amb el medi ambient i el seu entorn.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per José Antonio Lava-
dos, a partir de les entrevistes realitzades a 
Georgina Gonzàlez, responsable de l’Àrea 
Tècnica. 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Economia Sensible és la marca per mitjà de la qual aquesta empresa ofe-
reix els seus serveis en l’àmbit fiscal, comptable, laboral, jurídic, consulto-
ria d’empreses i màrqueting estratègic. 

Es tracta d’un equip d’economistes i altres professionals que, a partir de 
l’experiència en l’assessorament a persones, empreses i entitats, van ini-
ciar l’activitat al 2012.

COMPROMÍS AMB LA BONA GESTIÓ I ELS VALORS RESPON-
SABLES

L’elecció de la marca ja transmet els valors corporatius i expressa la vo-
luntat d’un tipus de servei honest i basat en criteris de responsabilitat so-
cial, amb un propòsit d’acompanyar la clientela en la gestió professional, 
eficient i responsable de la seva empresa o entitat. Economia Sensible 
manifesta la seva creença en una economia diferent, integral i més intel-
ligent, capaç de fer front als reptes actuals i de futur. 

El promotor i director, Ferriol Danés, havia treballat catorze anys en una 
empresa de consultoria i va decidir fer el pas a liderar el seu propi pro-
jecte, especialment per poder gestionar l’organització d’una altra manera 
més coherent amb els seus valors i on prevalgués la sensibilitat per davant 
de l’obsessió per disminuir el pagament d’impostos.

En Ferriol considera que està en un sector molt madur, que té necessitat 
de reinventar-se. I que el plus que ofereixen des d’Economia Sensible pren 
sentit sobretot per als nous clients. La seva orientació a la responsabilitat 
social ha vingut marcada fonamentalment pels valors de la propietat, i 
també hi havia una expectativa respecte a la possibilitat de captar opor-
tunitat. 

Potser per això van triar d’estar ubicats al Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG, un indret que els permet accedir no solament a molts recursos sinó 
estar a prop del coneixement i del talent, en un ambient que els motiva i 
els permet introduir-se en aquests col·lectius i afegir emprenedors a la 
seva cartera de clients. A més, una de les decisions que van prendre des 
de l’inici va ser treballar sense despatxos, com a manera de mostrar la 
màxima transparència.

En sentit contrari, el seu estil i la mateixa denominació segurament pro-
voca que alguns possibles clients ja no els truquin a la porta, però ja es 
tracta d’un posicionament volgut, ja que prefereixen treballar per a em-

Economia sensible 
Nom de l’empresa Cercle Econòmic Gironí, SL 

Sector d’activitat Assessoria fiscal i laboral

Activitat de l’empresa Serveis fiscals, comptables, laborals, jurídics i de consultoria

Plantilla 3

Pàgina web www.economiasensible.cat

Twitter @econsensible

Adreça Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona - Pic de Peguera, 11 - Despatx 2.1 - 

Edifici Giroemprèn - Centre d’Empreses - 17003 Girona (Gironès)  

Contacte T. 972 183 237 - info@economiasensible.com
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preses alineades amb la seva sensibilitat i defugir les que puguin tenir 
actituds més insensibles. En qualsevol cas, això no els allunya de la gran 
majoria d’empreses, i no veuen risc de perdre clients tradicionals.

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, Economia Sensible ha 
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresa-
rial Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà 
del procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les 
seves bones pràctiques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la 
gestió de l’RSE en els propers mesos. 

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

En tant que despatx de serveis, tenen un impacte ambiental limitat, però 
mostren el seu compromís per disminuir aquests impactes, amb accions 
que porten a terme com el reciclatge de paper i plàstic bàsicament, o amb 
un canvi de proveïdor de consumibles per a la impressora per tal de poder 
fer servir cartutxos reciclats. A més, tot el paper que fan servir des del 
primer dia és reciclat i ecològic.

Però també intenten integrar els criteris de minimització d’impacte en el 
desenvolupament de la seva activitat, implicant la clientela. En concret, 
ofereixen portar la comptabilitat al núvol, tant a empreses com a autò-
noms, de manera que minimitzen l’ús de paper i els enviaments de do-
cumentació. Aquesta solució que van implantar fa dos anys és una opció 
preferida per molts clients. 

A partir d’ara pretenen marcar objectius ambientals, amb indicadors de 
seguiment de consums, fent una estimació de l’estalvi, incloent la digita-
lització de l’arxiu. 

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

En el marc de la seva responsabilitat social, també han desenvolupat algu-
nes col·laboracions amb organitzacions socials, com seria el cas especial-
ment de la Fundació Vicenç Ferrer i l’Associació Somnis. 

Durant la campanya de Renda van optar per destinar un 4 % dels ingres-
sos bruts a solidaritat, que es van repartir meitat i meitat per a aquestes 
dues entitats no lucratives. Es va informar la clientela d’aquesta aportació 
i també es va explicar que no suposava cap increment en els costos del 
servei.

L’associació Somnis, precisament, va ser promoguda en part per ells, i en-
cara avui Economia Sensible forma part de la junta directiva, amb la vi-
cepresidència a càrrec de Carol Zurriaga i la tresoreria a càrrec de Ferriol 
Danés. Així, a diferència d’altres entitats que puguin rebre el seu suport 
en campanyes puntuals, en aquest cas, a més del suport, la seva vinculació 
forma part del seu dia a dia.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Economia Sensible està conformat actualment per un equip de tres perso-
nes més dues col·laboradores externes, i van fent equips amb experts per 
ampliar serveis.
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En tant que microempresa, els temes de conciliació i flexibilitat els por-
ten amb molta naturalitat, però sense haver tingut necessitat fins ara de 
codificar-los.

A més, l’empresa ofereix la possibilitat de passar a integrar-se com a soci 
quan una persona que desenvolupi funcions clau per a l’empresa, després 
d’un cert període, hagi mostrat implicació en el projecte.

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Han nascut en plena crisi i han trobat un espai de mercat per poder créi-
xer i oferir els seus serveis de manera viable i sense renunciar a un estil 
propi. Això no vol dir que la clientela hagi de compartir necessàriament 
els seus valors, però pensen que en el context actual, segur que alguna 
cosa va quedant a mesura que van mostrant una manera d’actuar. 

Si bé la part fiscal ha estat la porta d’entrada de molts clients, estan equi-
librant serveis i posant en valor la seva multidisciplinarietat, que els per-
met donar una visió més integral, i sumar assessorament en Protecció de 
dades (LOPD), en Màrqueting offline i en Màrqueting digital. 

En el cas de les empreses de nova creació acostuma a ser més fàcil que es 
manifestin explícitament d’entrada uns valors més alineats amb l’RSE. 
En tot cas, perceben que obtenen la satisfacció de tota la seva clientela. 

A més, se’ls apropen clients diferents dels que podien tenir anteriorment 
a l’altra empresa, com puguin ser les del món social i fundacional, entitats 
sense ànim de lucre, que complementen el conjunt de la seva cartera de 
clients i la fan més diversa i més rica.

Tenen capacitat per col·laborar amb altres assessories i professionals, fins 
al punt que algunes els porten clients per a assessorar en protecció de 
dades per al compliment de la LOPD i màrqueting. En general, tota la po-
lítica d’aliances i treball en xarxa és un actiu i ho gestionen intensament, 
tractant de tenir un estil col·laborador. Aquest fet és una mostra que han 
sabut generar confiança i que la seva feina de qualitat es veu reconeguda.

Un acord de col·laboració singular és el que tenen amb el Parc Tecnolò-
gic, que té per objectiu captar talent. Per a atreure aquests emprenedors, 
aquestes noves empreses reben un suport i se les ajuda en els diferents 
serveis, de manera que durant el primer any Economia Sensible els por-
ta gratuïtament la gestió econòmica, laboral i també suport en cerca de 
finançament, en una acció de col·laboració on també hi vinculen la xarxa 
de col·laboradors. El seu suport, juntament amb altres que reben del Parc 
i altres empreses, com el mateix lloguer, fa possible que el Parc Tecnològic 
vagi creixent amb nous emprenedors.

Entre les organitzacions amb què es relacionen, cal indicar que formen 
part activament de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona 
(AEEG).

CONCLUSIONS

El sector on actua és certament madur i, tal com manifesten, tenen voca-
ció de contribuir a reinventar-lo. No és fàcil atès que no és estrany que els 
assessors siguin requerits per aconsellar sobre com portar a terme acci-
ons bastant allunyades de l’RSE. Però Economia Sensible ha anat fent-se 

Equip d’Economia Sensible amb el cartell 
de l’Ideari Respon.cat de l’RSE
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un forat en el seu territori, amb una bona penetració en empreses noves, i 
se senten orgullosos de la tasca que fan entre la seva clientela.

La seva capacitat de merèixer la confiança ha arribat més enllà de la cli-
entela i han sabut trobar acords amb altres despatxos amb qui, en certs 
serveis, estan competint. I un dels resultats del seu estil és que han acon-
seguit créixer en certs sectors de clientela i, sobretot, que gaudeixen de 
la seva professió, a la qual han aportat una visió de responsabilitat social.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per Josep Maria Canyelles, 
a partir de les entrevistes realitzades a Fer-
riol Danés, director general, i a Carol Zurria-
ga, responsable de comunicació. 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Ubicada a Olot, Edat 3 sccl, entitat d’iniciativa social i sense ànim de lu-
cre, va ser creada a l’any 1992 per 3 persones amb molta il·lusió formades 
en el sector, i com a conseqüència que l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal varen externalitzar els Serveis d’Assistència a Domicili (SAD).

Paral·lelament, i sorgit des d’Edat 3 sccl, es creà un Centre de Dia (Centre 
Actiu S.L.) que s’acabà convertint en Residència.

A l’any 2004 l’actual President del Consell Rector de la Cooperativa és 
contractat com a director tècnic amb l’encàrrec de dotar d’independència 
la Cooperativa (Edat 3) respecte a la Residència (Centre Actiu), tant en 
temes organitzatius i estructurals com fins i tot en la separació física o 
d’ubicació, ja que fins llavors sempre havien compartit espai.

A l’any 2005, s’ofereix al director tècnic incorporar-se com a soci, assu-
mint tota la part de gestió, davant la dimissió de la gerència existent, per 
canvis professionals. 

Entre 2005 i 2006 s’acaba de desvincular a tots els nivells el SAD i la Re-
sidència. També es decideix deixar de prestar servei al Ripollès en fina-
litzar el conveni amb l’Administració. En aquells moments la proporció 
entre client públic i privat era d’un 75 % a 25 %.

També en aquestes dates, s’inicia la col·laboració amb una altra coopera-
tiva dels sector, AD Baix Empordà sccl, dedicada a la prestació de serveis 
de SAD, així com actualment a la formació (centre col·laborador amb el 
SOC).

Al 2006 s’ha d’afrontar la situació respecte al contracte marc amb 
l’Administració, ja que fins llavors, Edat 3 sccl havia sigut l’únic proveïdor 
de SAD del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG). A causa de la 
Llei de la Dependència, es va treure a concurs el servei de SAD, que va ser 
atorgat a Edat 3 sccl i a 2 empreses noves de la comarca (dependents de 
residències ja existents). El nou contracte va entrar en vigor al 2007 amb 
una durada inicial de 3 anys, i posteriors renovacions de caràcter anual 
fins als 10 anys de prestació (octubre 2017), quan es tornarà a convocar un 
nou contracte marc.

Actualment, Edat 3 sccl disposa d’uns 180 clients/usuaris públics i privats 
(en una proporció d’un 80 % a 20 % respectivament respecte al total) atesos 
per 32 persones, entre treballadors/es familiars, netejadores i conductors. 
Aquests, a la vegada, estan gestionats per un equip de 5 persones que in-
clou les funcions de coordinació, administració, assistent social i gerència. 
Així mateix també gestionen la casa mare de la congregació de les Missio-
neres del Cor de Maria a Olot.

A part de la línia de negoci principal, han anat ampliant serveis, sem-
pre seguint els principis bàsics en coherència amb l’actuació, basada en el 
fet de dotar les persones de dignitat, identitat, i autonomia, mitjançant el 
ferm compromís amb la filosofia de romandre el màxim temps possible a 
casa, lloc agradable, conegut, amb records i vivències, on no hi ha horaris 

Edat 3
Nom de l’empresa Edat 3, SCCL

Sector d’activitat Serveis d’atenció domiciliària

Plantilla 37

Pàgina web www.edat3.com

Adreça Pl. Manel Marcillo, 3- 17800 Olot (Garrotxa)   Contacte info@edat3.com

‘Edat 3, atenció a les 

persones. Edat 3, qualitat  

de vida a la seva llar’
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i hom decideix allò que vol fer, quan, i com. Això és una part important de 
la qualitat de vida de les persones, i essència de la seva filosofia d’empresa.

És per això que, per fer evident i palpable el compromís amb la seva essèn-
cia, Edat 3 sccl no gestiona ni té cap residència, ja que consideren que el 
lloc de les persones és a casa seva.

Els serveis que han anat incorporant són:

Escola de cuidadors

Projecte en col·laboració amb la Residència Edat 3 Besalú SL (empresa 
independent de la Cooperativa Edat 3 sccl, i amb gestors diferents) i el 
Dipsalut, per tal de dotar d’eines al cuidador no professional, i així aconse-
guir una estada més quantitativa i qualitativa al propi domicili.

Parcs de salut

Els gestionen per encàrrec del C.Comarcal, en la línia d’aconseguir el 
màxim d’autonomia i autosuficiència de les persones, fet que ajuda a man-
tenir una major qualitat de vida al domicili.

Transport adaptat

Per tal de poder traslladar a les persones al Centre de Dia, de manera que 
segueixin mantenint el lligam amb la seva casa el màxim d’hores possible 
que els hi permeti el seu estat de salut.

Altres activitat

Activitats dirigides als Casals de la Gent Gran de la comarca, afavorint 
la mobilitat, el record, i la màxima normalitat en les activitats de la vida 
diària.

COMPROMÍS AMB ELS VALORS RESPONSABLES

Edat 3, atenció a les persones, Edat 3 qualitat de vida a la seva llar, aquest es 
el lema que expressa el seu compromís amb els valors. Atenen usuaris 
diversos (nens, persones amb discapacitat, gent gran...) i sempre amb el 
compromís que el millor lloc per a tothom és a casa seva, i per tant aquest 
és el seu camp de treball.

Contribueixen al manteniment i millora de la qualitat de vida dels nostres 
usuaris, respectant la seva estada al domicili propi, font de records, i en-
torn agradable i conegut, en el que ha de perdurar la seva estada la major 
part de temps possible per tal de dotar-los de la dignitat necessària i man-
tenir la seva identitat com a persones, i tot gràcies a un equip professional 
i implicat, que fa seva la filosofia de la Cooperativa. Cada treballador o 
treballadora és transmissor d’aquests valors.

I per tal de fer camí en aquests temes, estan començant a tirar endavant la 
nova norma ISO 9001:2015, com a compromís amb la qualitat.

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, ha participat en el pro-
grama RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat, el 
Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà del procés de capa-
citació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràc-
tiques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE en 
els propers mesos. 

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Des de la seva tasca de SAD, i també de transport, modifiquen cons-
tantment les rutes i fulls de treball per tal d’aconseguir una racionalitza-
ció del quilometratge realitzat, de manera que contribueixen a la dismi-
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nució del consum de carburants fòssils, i posterior contaminació de CO2. 
Així mateix, com a cuidadors de les germanes de les Missioneres del Cor 
de Maria (comunitat de 22 persones), porten, entre d’altres, la bugaderia 
i la cuina, i per tant, tenen control sobre la despesa d’aigua, els tipus de 
detergents, la despesa de gas, etc. 

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

En aquest apartat, el primer a destacar, es el grau d’implicació de 
l’administració local, gràcies a la qual cobren puntualment els serveis re-
alitzats i facturats, cosa que incideix positivament en la continuïtat de la 
Cooperativa i, per tant, en el fet de poder mantenir els llocs de treball, tot 
i la crisi. 

Des de 2009, data en què es van congelar tarifes per part de l’administració, van 
haver de congelar els sous, i igualment van mantenir, per coherència, congela-
des les tarifes dels usuaris privats.

Des del compromís amb les persones al llarg d’aquests anys de crisi han 
fet l’esforç col·lectiu de mantenir els llocs de treball. S’ha hagut de redis-
tribuir la feina, amb la col·laboració de tothom, per tal de mantenir els 
llocs de treball, i no veure’s abocats a haver d’acomiadar ningú per causes 
econòmiques.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Envers els usuaris dels nostres serveis

L’impacte social de la Cooperativa en la vida de les persones ateses i les 
seves famílies no és calculable, ja que va més enllà de simples números i es-
tadístiques, ja que l’aportació en qualitat de vida (SAD, parcs de salut, gimna-
sos), així com l’aportació en l’ajuda a donar seguretat, coneixements, empatia, 
empoderament... (Escola de Cuidadors), no es fàcilment quantificable.

La Cooperativa atén una gran diversitat de persones, contràriament a 
allò que es pot pensar, tant pel seu nom com pel sector de treball. Ate-
nen persones amb discapacitats (físiques i psíquiques), mainada, famílies 
desestructurades, famílies monoparentals, i evidentment persones grans 
(malaltes, soles...)

La seva essència i compromís rau en la defensa que la persona ha de 
restar al seu domicili el major temps possible, treballant l’autonomia 
i l’autosuficiència. La casa representa el nostre habitat natural, que ens 
aporta dignitat i identitat. 

La majoria de les relacions que s’estableixen al seu sector són relacions 
de dependència: com que no pot fer-se això, no pateixi que jo li faig, mentre 
que ells creuen fermament –des de fa més de 20 anys i així ho fan– en 
l’enfortiment i l’increment de l’autosuficiència, és a dir, dotar d’eines la 
persona per tal de que es pugui valdre el màxim possible per si mateixa.

Envers la societat

Dediquen una gran part del temps a fer difusió dels valors -concepte de 
l’estada a casa-, tant en les converses habituals, com en mitjans de comu-
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Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per José Antonio Lavado, 
a partir de les entrevistes realitzades a Al-
bert Pérez, soci-president.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.

nicació com Ràdio Olot, mitjançant un programa setmanal (Escola de 
Cuidadors), finançat pel Dipsalut.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Gènere

Edat 3 té actualment una plantilla de 37 persones, de les quals, un 80 % 
són dones, i la resta homes; i en el nivell de l’equip de gestió / direcció, el 
75 % son dones.

Conciliació

En aquest apartat se senten especialment orgullosos ja que, excepte l’equip 
de gestió, tenim 32 persones i 32 horaris, que s’adapten a les necessitats 
de cadascú; i aquesta ha estat una de les característiques de l’organització 
adaptada al servei de les persones, tant internament (treballadors/es), com 
externament (usuaris). 

A nivell de despatx, inicialment es feia un horari partit (9-13 i 15-19), que 
des de fa anys es va canviar, previ acord, a intensiu de 9 a 15 h. Es fàcil 
observar que hi ha una disminució en la quantitat d’hores realitzades “in 
situ”, però això obeeix a un canvi de model per part d’aquesta direcció, en 
que, evidentment sense disminuir sou, es contempla que les persones de 
despatx (equip de gestió) cobren per una tasca i una responsabilitat, més 
que no pas per un horari concret. Això es tradueix en una major qualitat 
de vida, i una major implicació, ja que no volen perdre de vista el tema 
familiar. 

Igualtat

Al marge del que ve sent habitual en d’altres empreses i sectors, tothom es 
regeix pel conveni del sector, de manera que independentment del sexe de 
la persona, la nòmina final és la mateixa.

Llocs de treball

Un dels reptes que han superat durant aquests anys de crisi ha estat 
el manteniment dels llocs de treball. S’ha redistribuït la feina, amb la 
col·laboració de tothom, per tal de mantenir els llocs de treball. Menys 
ingressos, menys feina, però zero acomiadaments per motius econòmics.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Educaweb i DEP Institut són dues empreses que formen part del mateix 
Grup empresarial i que tenen una missió compartida: oferir als clients i 
persones usuàries el millor acompanyament en el seus processos de presa 
de decisions. 

•  DEP Institut, a partir de les activitats de recerca sociològica, consulto-
ria i serveis relacionats amb l’obtenció, gestió i difusió de la informació, 
té com a finalitat donar suport a les empreses, institucions públiques 
i entitats sense afany de lucre en la seva presa de decisions tàctiques i 
estratègiques.

•  I Educaweb, per la seva banda, té com a principal objectiu orientar i 
acompanyar les persones, de qualsevol edat, en qualsevol moment de la 
seva vida, en el procés de tria de la formació i de construcció de la carre-
ra professional. 

DEP Institut i Educaweb, van néixer de la mà d’un sociòleg i d’una psicò-
loga, Enric Renau i Permanyer i Montserrat Oliveras i Bagués. El 1995 es 
va constituir DEP Institut i el 1998, quan començava a estendre’s Internet, 
i s’intuïa la gran revolució de la xarxa, es va crear el portal Educaweb.
com amb la voluntat de reunir continguts, serveis i recursos sobre estudis 
i professions. Des de l’any 2000, DEP Institut concentra la seva activitat 
en la recerca, la informació social i la consultoria estratègica, mentre que 
Educaweb ofereix informació i serveis d’orientació acadèmica i profes- 
sional.

Les dues empreses, que comparteixen seu a Barcelona, la conformen un 
equip de més de 40 professionals de diferents àmbits d’especialització (so-
ciòlegs, politòlegs, informàtics, periodistes, psicòlegs, economistes...). Un 
equip pluridisciplinar estable i altament qualificat que ha contribuït de 
forma decidida al creixement i sostenibilitat de l’organització.

COMPROMÍS AMB ELS VALORS RESPONSABLES

Enfocament de l’RSE. El compromís, la confiança, l’adaptabilitat i la inno-
vació social són valors que, des del seus orígens, han anat lligats a l’equip 
de DEP Institut i Educaweb. 

En aquest sentit, les dues empreses procuren, amb les seves respectives 
activitats, esdevenir eines de transformació en base a la innovació social, 
és a dir, situant la ciutadania, la persona, al centre. Per això en les seves 
activitats s’incorpora la tècnica, la recerca i el coneixement al servei d’un 
objectiu principal: transformar la realitat social, política i empresarial i 
ajudar a progressar a les persones. 

Educaonline
Nom de l’empresa Educaonline, SL (educaweb) - DEP Institut, SL 

Sector d’activitat Portal web en l’àmbit de l’educació, la formació i el treball - Institut d’estudis 
i consultoria estratègica 

Activitat de l’empresa Projectes educatius i d’orientació, captació de leads i publicitat de centres -  
Recerca social aplicada i consultoria

Plantilla 39

Pàgina web www.educaweb.cat - www.dep.net

Twitter @educaweb - @DEP_Institut

Adreça C. Aragó, 631-633 locals 1 i 2 - 08026 Barcelona  

Contacte T. 932 151 365 - info@educaweb.com - estudis@dep.net
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Així, doncs, en termes d’RSE, l’enfocament de l’organització esdevé una 
aproximació lògica que hauria de permetre, d’una banda, posar en valor 
i compartir amb els diferents grups d’interès les activitats i iniciatives ja 
consolidades i, d’altra banda, ser un impuls per obrir espais de reflexió 
sobre el seu impacte a la societat i la maximització d’aquells aspectes que 
generen valor. 

Durant el 2015-2016, després d’haver estat seleccionada, DEP Institut  
i Educaweb han participat en el programa RSE.Pime, organitzat per  
l’associació empresarial Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç  
de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 

A partir d’aquest procés de capacitació i consultoria, el Grup ha identificat 
una sèrie de bones pràctiques i àrees de millora amb l’objectiu de desple-
gar un pla d’acció específic en matèria d’RSE. 

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

DEP Institut i Educaweb compten amb un servei extern d’auditoria ener-
gètica per tal d’implementar sistemes que fomentin la reducció del con-
sum i l’eficiència dels recursos utilitzats (priorització de la ‘compra verda’ 
en el material d’oficina, làmpades de baix consum, termòstats de fred-
calor...).

Des dels seus inicis, també es disposar de contenidors per fer recollida se-
lectiva de paper i envasos per tal de fomentar el reciclatge i es promou l’ús 
eficient dels recursos ofimàtics per reduir el seu impacte medi ambiental 
(minimitzant l’ús del paper, implementació de l’e-factura...)

En aquest àmbit, a més de disposar d’una comissió que vetlla per promou-
re el consum responsable i sostenible, es realitzen comunicacions periò-
diques a la plantilla per tal d’incidir en la presa de consciència pel que fa 
al respecte al medi ambient i l’ús responsable dels recursos al seu abast. 

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

DEP Institut i Educaweb tenen com a un dels seus principals proveïdors 
el call center del Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múl-
tiple (FEM). Actualment l’atenció als usuaris d’Educaweb ocupa el 50% de 
la plantilla estable del CET, per això de forma continuada es porta a terme 
formació específica a l’equip d’operadors a més de l’adaptació d’eines in-
formàtiques adequades pel desenvolupament de la seva activitat. 

A més, anualment, des de DEP Institut i Educaweb es promouen diver-
sitat d’iniciatives que procuren ampliar el coneixement i l’ús dels contin-
guts i serveis a l’abast de les institucions i la ciutadania així com la seva 
participació activa. Alguns exemples: 

•  Els Premis Educaweb (www.educaweb.com/premis) que tenen com a 
principal objectiu visualitzar els projectes, materials i experiències que 
es realitzen a l’Estat i fomentar la creativitat en el disseny de propostes 
d’orientació.

•  La Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada (www.
dep.net/mencio), lliurada en el marc dels Premis Educaweb, i que neix 
amb la voluntat de ser un reconeixement a la figura i a la tasca del soci-
fundador de DEP Institut i Educaweb, posant en valor persones, projec-
tes o institucions que amb les seves iniciatives en l’àmbit de la recerca 
aplicada afavoreixin la transformació i intersecció del món de l’educa-
ció, la formació i el treball.
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 •  Els monogràfics i publicacions en obert d’Educaweb (www.educaweb.
com/publicaciones/monograficos/) així com l’agenda d’activitats (www.
educaweb.com/eventos/) posen l’accent en el coneixement accessible i 
busquen la participació activa dels diferents grups d’interès per crear  
i compartir continguts. 

L’equip de DEP Institut i Educaweb també participa en diverses iniciati-
ves que promouen la innovació social en l’àmbit de l’educació, la formació 
i el treball. Alguns exemples: 

•  Participació en el Programa FemCAT, Programa Escola i Empresa 
(www.escolaiempresa.cat).

•  Jurat de la iniciativa Richi Talent (www.richitalent.org), pel foment del 
talent entre els joves estudiants de batxillerat.

•  Membres de la junta del Clúster Edutech (www.edutech.cat), que té en-
tre els seus objectius la promoció de les TIC com a eina per a la millora 
de l’accés i el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

•  Organització i participació en Jornades i Conferències a centres educa-
tius i en l’àmbit de l’administració local (@DEP_Institut i @educaweb)

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

L’equip de treball de DEP Institut i Educaweb és el principal actiu del 
Grup per això s’han promogut diverses mesures per afavorir la conciliació 
i impulsar el desenvolupament professional dins l’organització. 

Per exemple, en l’àmbit de la conciliació i la flexibilització laboral: 

•  Horari flexible d’entrada i sortida. 

•  Jornada intensiva els divendres i durant el període estival.

•  Política de vacances que permet l’elecció de dies a convenir durant l’any.

•  Possibilitat de teletreball, sempre que el lloc ho permet.

També es disposa d’un pressupost anual de formació (per àrees i a nivell 
individual) i s’incentiva a l’equip a formar-se en base els objectius i inte-
ressos professionals. En aquest sentit, l’empresa es fa càrrec, parcialment 
o totalment, de la formació, ja sigui econòmicament o amb temps.

Tant DEP Institut com Educaweb tenen convenis de pràctiques amb di-
verses universitats catalanes i també ofereixen estades a l’empresa a 
alumnes d’ESO i Batxillerat.

Pel que fa a la integració i aprenentatge de nous treballadors s’ha imple-
mentat un Pla d‘acollida que implica les diferents àrees de l’organització. 

El personal disposa d’una bústia de suggeriments online als que es fa se-
guiment i es dóna resposta de manera sistemàtica.

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

DEP Institut i Educaweb promouen en els seus processos de compra la 
contractació local. 

A més, el Grup incentiva de manera explícita les aliances i col·laboracions 
amb altres entitats, en pro d’una relació proactiva i de col·laboració amb 
proveïdors, clients i partners a través de reunions periòdiques que tenen 
com a principal objectiu aconseguir complementarietat i coordinació en 
les accions conjuntes. 
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Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per José Antonio Lavado, 
a partir de les entrevistes realitzades a Al-
bert Gorchs, director financer de DEP Ins-
titut i Educaweb, i a Silvia Amblàs, directora 
de DEP Institut.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.

DEP Institut i Educaweb també promouen la compra solidària (productes 
ecològics, comerç just, compra en centre especials d’ocupació amb projec-
tes singulars...), especialment entorn a esdeveniments en els que s’implica 
tant l’equip de treball com clients i proveïdors (Nadal, Sant Jordi...)
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Finques Rius és una empresa situada al centre de Vilanova i la Geltrú que 
es dedica des de l’any 1988 a la compravenda i administració d’immobles. 
Amb un equip de nou persones entre gerència i equip, es tracta una empre-
sa familiar de petites dimensions però molt coneguda en el seu territori.

Té una doble especialitat: per una banda l’administració de finques i la 
gestió de patrimonis especialment en la propietat vertical (arrendaments) 
i per altra la comercialització de bens immobles tant en lloguer com en 
venda. 

El seu àmbit es comarcal en l’àrea del Garraf, si bé s’amplia a les comar-
ques de Barcelona i Tarragona pel que fa a finques singulars com masies 
o cases de poble.

COMPROMÍS AMB LA BONA GESTIÓ I ELS VALORS RESPON-
SABLES

El seu gerent i copropietari, Josep Maria Rius, es mostra orgullós de la  
filosofia que ha imprès en el negoci, que estableix en el bon servei i  
la innovació i que es podrien traduir de manera senzilla en no enganyar la  
clientela i saber-se reinventar, però que ha sabut fer evolucionar cap a un 
model de creació de valor per a totes les parts.

En els darrers anys ha optat per incrementar la formació i poder donar 
forma a una nova visió i disposar de les eines per incorporar l’excel·lència 
al servei, malgrat reconèixer que com més et formes més t’adones de tot el 
que et manca per conèixer. El pas per jornades i congressos sectorials però 
també per espais de formació sobre coaching, PNL, lideratge i altres que 
l’han interpel·lat en la dimensió més personal, han permès orientar el seu 
model d’empresa a la innovació alhora que s’han reforçat les seves opcions 
per un model socialment responsable.

El 2005 es va decidir remodelar l’establiment com a part d’una posada al 
dia del negoci i formular un projecte a quinze anys vista que assegurés la 
rendibilitat i sostenibilitat de l’empresa. El 2008 es va inaugurar el nou 
local, després d’un període de provisionalitat en la ubicació marcat per 
la perfecció fins a l’últim detall que va marcar la reforma pensant en la 
funcionalitat, l’estètica, i la comoditat tant de l’equip com de la clientela. 

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, Finques Rius ha par-
ticipat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial 
Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà del 
procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les se-
ves bones pràctiques i les àrees de millora, que li han de permetre marcar-
se noves fites en els compromisos de responsabilitat envers la societat. 

Finques Rius
Nom de l’empresa Finques Rius, SL

Sector d’activitat Compravenda i administració d’immobles 

Activitat de l’empresa Compra venda i lloguer de finques i altres serveis relacionats amb la 
propietat immobiliària, com taxacions, tramitacions d’hipoteques, gestions notarials i registrals

Plantilla 9

Pàgina web www.finquesrius.com

Adreça Av. Francesc Macià, 9 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

Contacte T. 938 936 767 - info@finquesrius.com
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‘Hem repensat el model  

de negoci per seguir  

crear valor’

REPENSANT EL MODEL DE NEGOCI

La innovació ha vingut per la via, per exemple, del home staging, una 
tècnica que pretén optimitzar l’estat de presentació dels habitatges per 
accelerar i facilitar-ne la comercialització. Així, a través de reportatges 
fotogràfics més que no meres instantànies, millores d’il·luminació o des-
personalització i neutralitat dels espais, entre d’altres, aconsegueixen una 
millora notable en la primera impressió dels compradors potencials, una 
molt important reducció del temps de comercialització, i un benefici per 
a totes les parts. No es tracta, doncs, solament de fer interiorisme moblant 
l’habitatge sinó fer que el futur habitant de l’immoble no tingui la sensació 
que està entrant a casa d’una altra família. Es tracta de tenir en compte 
les emocions dins el procés de compra, i no introduint res que pugui ser 
enganyós sinó generant comoditat emocional.

L’ètica és una dimensió rellevant en la seva feina diària, davant la gestió 
dels interessos contraposats de les parts, ja que es pot tenir informació de-
licada d’una de les parts i suggerir a l’altra part quina ha de ser l’estratègia 
de negociació. Per això, s’entén que no pots estar treballant per a les dues 
parts, fet que es considera una mala pràctica i que en altres països, com als 
EUA, és il·legal. Rius considera que el seu client és el venedor i que, de fet, 
al comprador la figura de l’intermediador li sobra ja que avui dia internet 
ja cobreix la funció de trobar oferta i demanda que abans calia estructurar.

Els nous canals tecnològics fan que totes les funcions d’intermediació 
perdin una part del seu sentit, de manera que cal replantejar la manera 
d’aportar valor, i la innovació ve donada a partir de donar un servei i no li-
mitar-se a posar en contacte. Això els ha permès passar de la comissió per 
intermediació als honoraris per servei, que es basen en l’estudi de mercat 
i els elements de home staging. Són serveis que el propietari podria arribar 
a fer per ell mateix però que se li faciliten, juntament amb el procés de 
negociació. Amb el nou model de negoci, els seus honoraris s’expressen 
com a retorn per un servei que aporta un valor real.

La seva funció els fa estar enmig de les relacions entre parts, i sovint han 
de saber ajudar a canalitzar els problemes i aportar solucions, ja que enca-
ra que es treballi per als clients, els llogaters al capdavall són els clients dels 
meus clients. Per això, sovint ha de saber actuar amb dots de mediador, 
tractant de fer que aflorin solucions i no quedar-se en la via més fàcil o 
expeditiva. De vegades cal remenar jurisprudència, però Rius afirma que 
no anirà mai contra el marc legal, sinó que es tracta de convèncer la pro-
pietat per tal de trobar vies legals i alhora que aportin sentit comú a les 
relacions entre les parts.

COMPROMÍS AMB LA COL·LABORACIÓ SECTORIAL

Fruit dels canvis provocats per la crisi i per la irrupció d’internet, per la 
pressió d’un augment d’operadors que havien aparegut en el mercat, i cer-
cant la forma de donar el millor servei a la clientela, van canviar la forma 
de treballar, adoptant una estratègia de compartir amb alguns agents im-
mobiliaris, entenent que si col·laboren tots en surten beneficiats. 

Rius compara la seva aproximació a la incredulitat que es va endur quan 
fa anys va veure que Ferran Adrià va començar a compartir els seus se-
crets de cuina en una estratègia que, lluny de fer-li perdre competitivitat 
davant els rivals, va contribuir a crear un entorn propici a compartir, a la 
col·laboració, i va aconseguir fer pujar el nivell global de la cuina catalana.

Van ser impulsor d’AICAT Garraf Associació d’Agents Immobiliaris, una 
plataforma que agrupa 40 operadors i que genera formació d’alt nivell. 



63

Iniciativa empresarial per al 
desenvolupament de la responsabilitat 
social a Catalunya

r es pon. c at
GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

També pretén millorar la imatge de l’agent immobiliari, que consideren 
desprestigiada per les accions i actituds per algunes empreses que van dur 
a l’època d’abans de la crisi. 

El seu sector s’ha vist perjudicat econòmicament per la crisi immobiliària 
però, a més, també ha tingut una pèrdua reputacional per males pràc-
tiques que s’hi han donat, especialment durant els anys del boom de la 
construcció, que va facilitar l’intrusisme professional, amb persones que 
feien de comercials sense la formació adequada.

Una de les iniciatives concretes d’AICAT és una eina de compartició que 
permet que un producte captat per una immobiliària en multiexclusiva 
sigui automàticament comercialitzada per més de 38 agencies immobi-
liàries, mentre que la propietat té un sol interlocutor però té un gran exèr-
cit de professionals treballant per a ell, amb més de 150 persones especia-
litzades focalitzades en la comercialització. Així, és més fàcil que pugui 
vendre o llogar en el menor temps possible i al millor preu. I el risc per 
a l’agent que ven en exclusiva es comparteix amb quaranta altres agents.

I els avantatges també són per al comprador, que no cal que vagi 
d’immobiliària a immobiliària ja que amb una sola agència disposa de gai-
rebé tot el producte al seu abast, i pot optimitzar temps i esforços. 

Al voltant d’aquest canvi de model, s’han especialitzat a donar molts més 
serveis als clients, com fer un estudi comparatiu de mercat, fer un pla de 
màrqueting especialitzat per a cada immoble, preparar l’habitatge per a la 
seva venda, i molts altres serveis especialitzats sense perdre mai de vista 
la formació constant i el centre que són les persones, no els totxos.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP

En la reforma de l’oficina va preocupar-se per assegurar que tota la 
instal·lació fos molt ergonòmica, amb les millors cadires, i que tothom po-
gués treballar en les millors condicions de llum o temperatura.

Fan formació, procuren incorporar criteris de flexibilitat i la rotació labo-
ral és molt baixa.

També va preocupar-se per la privacitat i va instal·lar unes barreres sòni-
ques entre els clients, amb un sistema d’altaveus musicals entremig.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Les noves oficines remodelades han incorporat criteris d’eficiència ener-
gètica, i en les reformes de finques fa servir pintures innòcues i els pro-
ductes disponibles menys nocius.

Pel que fa a l’urbanisme local, li agradaria una Vilanova més eficient i 
ecològica, i pel que fa a la construcció, per tal d’aconseguir major eficièn-
cia, proposaria tendir a concentrar en grans edificis allà on sigui possible. 

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Fan diverses col·laboracions que mostren la implicació en la comunitat, 
tant en festes populars com la Festa Major, com amb l’Associació Alfa, de 
discapacitats, amb Creu Roja Vilanova, o també està implicat en entitats 
esportives, amb el convenciment que cal ajudar a mantenir les institu-
cions locals entre tots, com a acte de filantropia i de coresponsabilitat amb 
l’entorn comunitari.

‘Compartint entre agents  

fem un millor servei tant  

a venedor com comprador  

i generem una cultura positiva 

de la col·laboració’

20 de febrer 2014. Curs de formació 
organitzat per AICAT Garraf: “formant-nos  
aconseguim donar un millor servei als  
nostres clients, i col·laborant amb 
companys locals podem portar grans 
formadors a Vilanova”
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Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per Josep Maria Canyelles, 
a partir de les entrevistes realitzades a Josep 
Maria Rius, gerent.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.

CONCLUSIONS

Josep Maria Rius no va iniciar-se en la feina d’administrador per vocació 
sinó per necessitat però ha esdevingut un apassionat de la feina. Viu in-
tensament tot allò que li permet innovar i millorar, i no nega que el que 
realment el motiva és crear projectes i, en canvi, s’avorreix en la gestió 
més quotidiana.

La crisi que ha passat el seu sector li ha donat espai per liderar un canvi 
en el model de negoci, que ha comportat també un estil més responsable 
socialment, tant per l’estratègia col·laborativa, per la voluntat de crear va-
lor per a totes les parts, pels condicionants ètics, i pel sentit de compromís 
amb la comunitat.

La seva agència està entre l’aproximadament vint per cent dels operadors 
immobiliaris que han reaccionat i estan tractant de reinventar-se a partir 
de valors més sòlids. 
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Fundació Viver de Bell-lloc és una entitat sense ànim de lucre del Vallès 
Oriental, constituïda l’any 2010, que té com a missió promoure el creixe-
ment personal i la inclusió social i laboral de persones en risc d’exclusió, es-
pecialment aquelles amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever, 
desenvolupant i participant en projectes empresarials i socials sostenibles.

Els seus orígens es remunten a l’any 1983 quan un grup de familiars de 
persones amb discapacitat intel·lectual, que havien finalitzat el seu pe- 
ríode escolar, van crear l’Associació per a la Integració Social del Deficient 
amb l’objectiu de crear llocs de treball per aquestes persones.

L’activitat inicial va ser la de viver de planta ornamental. Amb el pas de 
temps aquesta activitat va anar donant pas a d’altres activitats empresari-
als que podien donar resposta als objectius plantejats de creació de lloc de 
treball sostenibles per a persones amb capacitats diferents. L’any 1990 es 
va iniciar el servei de manteniment i construcció de jardins, i amb poste-
rioritat es van anant creant d’altres serveis que són els que es desenvolu-
pen en l’actualitat: agricultura ecològica (2007), vigilància (2009), serveis 
industrials (2011), ramaderia ecològica (2012), lloguer d’espais i activitats 
per a empreses i col·lectivitats (2014) i neteja (2015).

FVB s’ha especialitzat durant els darrers anys en oferir serveis de qua-
litat, adaptats a les necessitats de les empreses. Des de l’any 2002 comp-
ta amb un sistema integral de qualitat segons les normes ISO 9000, ISO 
14000 i OSHAS.

COMPROMÍS AMB EL BON GOVERN

FVB està compromesa amb una gestió responsable i transparent marcada 
pel valors definits al pla estratègic de l’entitat: 

1) Solidaritat

Ens definim com una organització que respecta la diversitat (funcional, cultu-
ral, social, d’origen,...). Les accions, activitats, serveis i projectes que desenvolu-
pem van dirigits a aquells col·lectius de la societat que necessiten més suport, 
incorporant aquelles persones que per les seves condicions tenen dificultats en 
la seva inclusió social, buscant l’equitat, la normalització i la justícia social.

2) Compromís

La nostra organització està compromesa amb les persones i amb el territori. 
Assumim les nostres obligacions i responem davant d’elles, cercant les millors 
solucions a les necessitats que apareixen i responent de forma proactiva davant 
dels altres i de la societat. 

Fundació Viver de Bell-lloc
Nom de l’empresa Fundació Viver de Bell-lloc

Sector d’activitat Integració laboral de persones en risc d’exclusió social 

Activitat de l’empresa Serveis de jardineria, viver de planta, serveis industrials, enclavaments 
laborals, serveis de vigilància i neteja, agricultura i ramaderia ecològica, i lloguer d’espais per 
celebracions i activitats

Plantilla 110

Pàgina web www.vivelloc.cat - www.creixemambtu.vivelloc.cat

Twitter @Vivelloc

Adreça Barri Rieral, s/n - 08440 Cardedeu (Vallès Oriental) 

Contacte T. 938 444 105 - vivelloc@vivelloc.cat
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3) Professionalitat

Com organització mantenim un comportament responsable, ètic, honest i cohe-
rent, exercint les nostres activitats de manera eficaç, competent i amb qualitat. 
Tenim en compte el que necessiten els nostres clients (persones, empreses, terri-
tori i societat). Apostem pel treball en equip i cooperatiu que inclogui també les 
accions individuals.

La gestió està basada en un sistema de direcció per objectius a través del 
qual els diferents públics de l’organització participen en l’establiment dels 
objectius, indicadors i accions. En la realització del pla estratègic 2016-
2018 han participat activament representants dels treballadors, usuaris, 
familiars, patrons i directius, clients, proveïdors i col·laboradors (un to-
tal de 35 persones). Durant la posterior implementació del pla es posa en 
marxa un sistema de derivació d’objectius i accions que pretén arribar a 
tots els nivells de l’entitat.

La transparència és un dels seus senyals d’identitat de manera que, a ban-
da de l’obligació de tenir un apartat específic de transparència al web, rea-
litzen una sèrie d’accions obertes als diferents públics que faciliten d’una 
forma directa i participativa l’accés a la informació i a la gestió: presen-
tació de la memòria anual, publicació del pla estratègic, presentació dels 
tancaments econòmics anuals a comitè d’empresa, treballadors i fami- 
liars, informació dels diferents indicadors econòmics i de gestió...

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

El compromís de l’organització amb el medi ambient és un dels senyals 
d’identitat. Les activitats principals sempre han estat vinculades a activi-
tats de viverisme, jardineria, agricultura i avicultura ecològica.

Certificats amb un sistema de gestió d’acord amb la ISO 14000, dintre del 
quadre de comandament del Pla estratègic, els objectius i indicadors am-
bientals són essencials per a la gestió integral de l’entitat. Així, objectius 
de reducció dels consums energètics, sistema de reciclatge de residus en 
tots els nostres centres i establiments, formació específica sobre estalvi 
energètic a la llar dirigit a tots els treballadors de l’empresa, formació so-
bre conducció eficient i ús eficient de la maquinària... són exemples d’ac-
cions que es realitzen anualment.

Un projecte destacat dins de l’activitat de jardineria ha estat la posada en 
marxa des de l’any 2009 d’un sistema de compostatge de totes les restes 
vegetals que es generen als diferents manteniments de jardins que realit-
zen. En l’actualitat aproximadament 1000 tones de residus vegetals son 
compostats a una de les finques de la seva propietat i les transformen en 
terra vegetal que la tornen a reutilitzar. En aquets moments s’està treba-
llant en un projecte per poder donar un valor econòmic a aquesta terra i 
generar algun lloc de treball per a persones amb discapacitat.

L’any 2007 van iniciar l’activitat d’agricultura ecològica, amb el nom co-
mercial de La Tavella, com un projecte que a banda de generar directa-
ment ocupació per a persones amb discapacitat i trastorn mental, fos una 
forma de recuperar els valors de l’agricultura tradicional i de respecte del 
medi ambient. La Tavella abarca tota la cadena de valor des de la pro-
ducció agrícola, la comercialització a través d’internet, el muntatge de les 
comandes dels clients en format de cistelles i la distribució, per tal d’asse-
gurar la transmissió de la missió social i ambiental al client final, garan-
tint una alta qualitat en el producte i el servei, i obtenir els millors marges 
possibles. També s’ha incorporat una granja de 2.600 gallines ponedores 
d’ous ecològics. De forma paral·lela a La Tavella s’està desenvolupant el 
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Parc d’Activitats Agroecològiques, que ofereix activitats i visites a empre-
ses, famílies i escoles a través de les quals, en un espai natural i lúdic, es 
treballen i ensenyen els principals valors i principis de l’agroecologia, el 
manteniment dels ecosistemes i la millora del medi ambient.

S’ha de destacar que des de l’any 2014 gestionen una finca de 40 hectàrees 
al Montseny (Can Lluís), tota ella certificada ecològica, en la qual es fa una 
gestió forestal per obtenir biomassa que després es pot comercialitzar i 
s’utilitza per la calefacció dels immobles que existeixen: 2 cases i unes 
quadres que s’han reconvertit en sales polivalents per a la realització d’ac-
tivitats.

Finalment a tots els seus establiments disposen de sistemes biològics de 
depuració d’aigües residuals.

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

L’organització te un clar compromís amb la sostenibilitat econòmica. Per 
aconseguir-ho tots els projectes que es desenvolupen han de ser sosteni-
bles econòmicament, i cadascun ha de disposar d’un pla de viabilitat, tant 
a nivell social com econòmic. Disposen d’un sistema d’anàlisi financer de 
costos que analitza mensualment el resultat de 25 unitats de negoci. Aquest 
anàlisi de costos es trasllada a un pressupost per a cada unitat que després 
es trasllada a cada un dels responsables perquè ho gestionin directament.

La crisi econòmica dels darrers anys ha implicat un important ajustament 
de costos que ha afectat a tots els nivells de l’organització. L’any 2011, quan 
la crisis va afectar de forma mes intensa l’entitat, de forma consensuada 
entre direcció i treballadors es va acordar fer un ajustament econòmic del 
salari de tots els treballadors per tal d’aconseguir el manteniment de tots 
els llocs de treball i l’equilibri econòmic. 

Per una altra banda la gestió de les compres ha estat un altre dels temes 
claus per a la sostenibilitat. No només es fan compres ajustades als reque-
riments de les necessitats de cada servei o producte sinó que això es fa 
amb una política de compra amb proveïdors locals.

L’activitat econòmica està basada en una relació de col·laboració tant amb 
clients com amb proveïdors, amb una recerca continuada no de competi-
dors sinó d’aliats, que promogui aliances amb altres operadors que impul-
sin la dinamització econòmic del territori, promovent que les empreses 
de l’àmbit social siguin actors principals: xarxa d’empreses per l’RSE del 
Vallès Oriental, Xarxa LISMIVO d’empreses socials del VO, presentacions 
de les empreses socials del territori com a possibles col·laboradors als que 
les empreses mercantils poden comprar diferents productes i serveis a di-
ferents associacions d’empresaris i polígons industrials.

Viver de Bell-lloc ha impulsat relacions de col·laboració amb les diferents 
organitzacions empresarials de la comarca: PIMEC del Vallès Oriental, 
Unió Empresarial Intercomarcal i Cambra de Comerç. 

Per últim, val a mencionar la política de respecte de la competència amb 
altres entitats socials que implica que quan una altra entitat sense ànim 
de lucre fa un servei determinat en un territori concret no es presenten 
com a competència, mantenint un principi de territorialitat. 

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

FVB es defineix com una empresa socialment responsable i arrelada al 
territori, tenint en compte que la seva missió va dirigida a buscar solu- 
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cions d’integració per un dels col·lectius mes vulnerables de la nostra so- 
cietat, les persones en risc d’exclusió social, especialment les persones 
amb discapacitat intel·lectual i les persones amb trastorn mental sever. 

Aquest col·lectiu en moltes ocasions queda totalment amagat i es fa invi-
sible a la societat en general. L’entitat busca la sensibilització social cap a 
ells, realitzant activitats que demostrin que aquestes persones son perso-
nes actives de la societat i participen activament en el seu desenvolupa-
ment. 

Per aconseguir-ho realitzen anualment activitats de portes obertes per 
explicar el que fan, on participen persones de l’entorn, clients, proveïdors, 
col·laboradors, treballadors, membres dels diferents òrgans de direcció, 
famílies i usuaris. L’any 2015 hi van participar més de 500 persones. Així 
mateix, en totes les activitats que realitzen de visites i voluntariat d’em-
preses, les persones amb discapacitat participen de forma activa i com-
parteixen amb els visitants la seva experiència i la seva capacitat com a 
treballadors donant a conèixer quin és el sentit de la seva activitat diària.

Però la seva activitat no només vol aconseguir la integració laboral de les 
persones en risc d’exclusió, sinó que persegueix la normalització de la vida 
de les persones. Així, part dels beneficis de la fundació i la seva activitat 
està dirigida a la realització de programes d’atenció a les famílies, suport 
personal, lleure i habitatge (tant a nivell residencial com de foment de la 
vida independent), i serveis de tutela i protecció quan la família nuclear ja 
no es pot fer càrrec de la persona.

La formació professional i ocupacional de les persones en risc d’exclusió 
ha estat històricament un dels grans handicaps que han afectat al col-
lectiu. En aquest sentit, les persones que mes formació per a l’ocupació 
necessiten, per tal de superar els dèficits i potenciar les seves competèn-
cies, son els que en l’actualitat tenen menys oportunitat. Aquesta realitat 
es fa molt palesa a la comarca del Vallès Oriental. Durant els últims anys 
l’entitat ha apostat per la formació dels col·lectius en risc d’exclusió com 
una de les opcions estratègiques pel futur. Anualment mes de 50 persones 
participen en diferents accions formatives professionalitzades que tenen 
com objectiu que aquestes persones puguin accedir a un lloc de treball, 
aprenguin una nova professió i/o es reintegrin al sistema formatiu reglat. 
S’ha de destacar els programes realitzats durant els darrers 3 anys amb jo-
ves que no havien finalitzat la graduació d’ESO i el programa de garantia 
juvenil per a joves amb discapacitat iniciat a l’any 2015.

Per altra banda, també participen en el projecte de Formació Professional 
Dual que s’ha posat en marxa a la comarca: Cicle de grau Superior d’Inte-
gració Social i Cicle de Grau Mig d’Activitats Agropecuàries. En tots dos 
hi participen com a empresa col·laboradora.

A l’àmbit de la formació també tenen signats convenis de col·laboració per 
tenir alumnes en pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat Oberta de Catalunya, l’Escola Castell de Sant Foix, l’IES Pla 
Marcel i el Centre de formació La Mongia, a banda dels diferents serveis 
d’inserció laboral dels municipis de la zona.

El foment de les relacions de col·laboració i les aliances és un dels factor 
claus de les seves actuacions. A més de les mencionades, també cal afegir 
la participació activa en la Taula de Salut Mental de Granollers, la Fede-
ració catalana de persones amb discapacitat (DINCAT), l’Associació Em-
presarial de l’Economia Social (AEES) i l’Associació SINERGRUP (Grup 
d’entitats amb Sinèrgies socials) on participen en els òrgans directius i de 
participació.
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Finalment s’ha de mencionar que en l’actualitat s’estan iniciant projectes 
integrats al territori en col·laboració i coordinació amb altres col·lectius 
i entitats, que pretenen la realització conjunta d’activitats que integrin 
persones amb discapacitat, amb d’altres col·lectius de joves i gent gran: 
projecte de voluntariat amb el centre de dia de la gent gran de Cardedeu, 
activitats esportives amb el Club Handbol, club de tenis taula i club de 
BTT de Cardedeu, tallers de fabricació de bombons de xocolata amb l’as-
sociació Hi Som!, participació en activitats de les Associacions de Veïns...

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Per la Fundació Viver de Bell-lloc un dels principals actius son les per-
sones. La seva activitat es fonamenta en i per a les persones, i no només 
per aquelles que estan en risc d’exclusió sinó per a totes les persones que 
treballen a l’organització.

Exemples de bones pràctiques son les següents:

•  Conciliació de la vida laboral i familiar: horaris flexibles per treballa-
dors amb càrregues familiars, permisos especials per cura de menors 
per visites mèdiques i reunions escolars, permisos especials per cura 
de persones dependents a càrrec per visites mèdiques i reunions amb 
serveis especialitzats, flexibilitat en la confecció dels calendaris laborals 
tenint en consideració les circumstàncies personals de cada treballador, 
i facilitació del transport del treballadors al seu llocs de treball o que 
pugui treballar al municipi on viu.

•  Pla de desenvolupament humà: Creació d’un sistema de perfils de llocs 
de treball per competències que comporta un projecte de carrera profes-
sional i un sistema d’incentius. S’està treballant en un sistema d’avalua-
ció per competències on puguin participar tots els treballadors establint 
els objectius a nivell personal de cadascun. A partir d’aquest sistema 
d’avaluació per competències i dels interessos professionals de cada per-
sona s’elabora el pla general i el pla anual de formació.

•  Clima laboral: avaluació anual del nivell de satisfacció dels treballadors 
establint un pla anual d’acció, tenint en compte els resultats del qües- 
tionari del clima laboral

•  Establiment dels objectius, indicadors i accions: es fomenta que els tre-
balladors participin en l’elaboració del Pla Estratègic i en l’establiment 
de les accions anuals, de forma que tinguin responsabilitat en l’evolució 
de la seva àrea d’activitat i del seu propi pressupost. Un sistema de di-
recció per objectius fomenta el compromís i la motivació dels treballa-
dors.

•  Sistema de comunicació interna: per a la FVB, la comunicació interna 
està en la base de la gestió de les persones. En aquest sentit s’està treba-
llant en un sistema que faciliti que tots els treballadors disposin d’una 
informació adequada de tot allò que es important per la correcta realit-
zació de la seva feina, de l’evolució de l’empresa, de quin son els objectius 
i els seus resultats tant a nivell social com ambiental com econòmic i de 
quina és la seva aportació.

•  Prevenció de Riscos Laborals: dintre del sistema integral de gestió de 
la qualitat disposen de la certificació OSHAS. A partir d’aquesta tenen 
establert un programa de seguretat i salut per a tota la plantilla.

•  Pla d’acollida: S’aplica a totes les persones que comencen a treballar a la 
FVB 
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•  Suport individual a les persones amb discapacitat: totes reben l’atenció 
individualitzada d’un equip de psicòleg/a i treballadora social que s’ocu-
pa directament dels seu benestar laboral, físic i emocional. Per altra 
banda, totes les persones de l’empresa que treballen amb persones en 
risc d’exclusió reben el suport d’una psiquiatra que actua com assesso- 
ra externa. S’organitzen 3 formacions específiques anuals dirigides  
per aquesta professional dirigides a la millora en l’atenció psicològica a 
les persones. Totes aquestes formacions estan incloses en el calendari 
anual del treballador/a.

•  Jornades per als treballadors: s’incentiva que els treballadors/es parti-
cipin en les activitats socials que s’organitzen durant l’any: jornades de 
portes obertes, presentació de la memòria anual, actes públics de l’enti-
tat... Durant l’any 2016 s’estan preparant 2 jornades específiques per als 
professionals.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per José Antonio Lavado, 
a partir de les entrevistes realitzades a Car-
los Sopeña, gerent, i Montse Vallverdú, res-
ponsable de l’Àrea comercial.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

IFTEM, empresa familiar fundada el 1991, desenvolupa accions formati-
ves en el sector logístic, per als operadors d’equips de treball autopropul-
sats. Disposa d’un equip de tècnics altament experts, amb més de 250.000 
hores de formació d’experiència.

IFTEM desenvolupa la seva activitat formativa i de consultoria a Catalun-
ya i a la resta de l’Estat i també a Portugal, amb seus a Barcelona, Madrid, 
i a Lisboa a través de l’associat INOVERGO - Desenvolvimento Laboral 
Lda, amb més de 10 anys d’experiència.

El seu objectiu primordial, des de la seva fundació, és la millora de les con-
dicions de seguretat i salut en el treball, a través d’accions d’informació, 
consultoria i formació especialitzades.

Tenen un gran bagatge tècnic, que van actualitzant, donat que van ser els 
primers a oferir aquesta formació, abans de la llei de Riscos Laborals. El 
fundador, Vicenç Ripoll, pare de l’actual director, va ser pioner en aquest 
servei. I el seu posicionament comporta també que participin en espais 
com ara les comissions tècniques d’AENOR per a redactar les normes.

Han esdevingut referents en la formació del personal que es dedica a 
la utilització de tot tipus d’equips de treball per al moviment de mate-
rials i serveis, avalats per la llarga trajectòria i més de 100.000 persones 
formades, així com el compromís amb la qualitat. Això els ha permès 
col·laborar estretament amb institucions publiques i privades per mi-
llorar les condiciones de treballs dels operadors i formant els professio-
nals de les empreses més representatives del teixit empresarial local. 
Sovint se’ls deriva gent que necessita informació sobre la matèria des 
d’organismes oficials.

COMPROMÍS AMB LA BONA GESTIÓ I ELS VALORS RESPON-
SABLES

IFTEM advoca per la implantació de la formació com a eina per a la millo-
ra i avanç de les persones, tant en l’àmbit professional com en el personal, 
com a eix vertebrador en la consecució de les millors condicions preventi-
ves de seguretat i salut en el treball. 

El seu àmbit afecta els equips de treball autopropulsats i que no tenen 
normativa pròpia, regulats pel Reial Decret 12/15, que determina que la 
formació és obligatòria però no la regula. El 2012, dues normes UNE defi-
neixen com ha de ser la formació, que no és una transposició de normativa 
sinó la proposta feta pel comitè tècnic d’AENOR i finalment aprovada. 
Aleshores, a manca de regulació específica, la UNE funciona com la re-

IFTEM
Nom de l’empresa IFTEM Almacenática

Sector d’activitat Serveis de formació 

Activitat de l’empresa Accions formatives per al sector logístic

Plantilla 15

Pàgina web www.iftem.com

Adreça Energia, 114-116 - Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)  

Contacte T. 933 773 370 - iftem@iftem.com
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ferència i, segons la mateixa Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, 
d’obligat compliment a manca de llei especifica.

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, IFTEM ha participat 
en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Res-
pon.cat, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà del procés 
de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones 
pràctiques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE 
tant en la dimensió interna com externa, mostrant també una millor ca-
pacitat de posar en valor els seus compromisos.

COMPROMÍS AMB LA CLIENTELA

IFTEM ofereix cursos adaptats als requeriments de la clientela, i ente-
nent que forma part de la seva responsabilitat procurar anar més enllà 
de la demanda expressada i valorar allò que el client pot necessitar real-
ment. El resultat és un servei a mida, eficient, i que mereix satisfacció tant 
per part de l’empresa client com per part dels alumnes.

IFTEM desenvolupa els processos formatius sota la norma ISO 9001:2008. 
La formació compta amb el reconeixement de l’Institut de Seguretat i  
Higiene en el Treball, de l’antiga Direcció general de Consum i Seguretat 
Industrial, per la Direcció general de Relacions Laborals i per la Direc-
ción general de Trabajo, reconeixements que li van valer el Premi Atlan-
te 2004 de Foment del Treball a les Iniciatives en la Prevenció de Riscos 
Laborals. També disposa de l’aprovació de la Federation Europeene de la 
Manutention FEM-AEM i de l’Institut Català de la Logística - ICIL.

Les accions formatives IFTEM es realitzen preferiblement a l’empresa 
client amb els equips propis d’aquesta, de manera que la formació s’adapta 
a la realitat de l’empresa i s’aconsegueix una millor assimilació dels con-
ceptes desenvolupats en el curs.

Cal dir que no es tracta d’una formació reglada sinó que hi ha marge per 
diferents propostes a partir del que estableix de manera el marc legal i 
interpretant quina és la formació que garanteix la seguretat suficient. Per 
això, han de competir amb ofertes més econòmiques però amb garanties 
menors, context de mercat que els posiciona en clau d’aposta per la res-
ponsabilitat i la seguretat laboral òptima. La seva clientela aposta per una 
formació de qualitat i molt especialitzada i valora què li aportarà la for-
mació més que no sols el mer tràmit per complir amb el requeriment. Es 
tracta, doncs, d’empreses amb un sentit de compromís i que busquen un 
soci en prevenció, que els aportin un valor. 

En aquest camí cap un major rigor tècnic i on el compromís és més relle-
vant, també han observat com els ha canviat l’interlocutor, que abans solia 
ser un encarregat de producció o de magatzem i ara cada cop més és un 
responsable de prevenció de riscos laborals. La conseqüència és que cal sa-
ber entrar en més detall, ja que demanen especialització per als accidents 
reals que pateixen, i alhora també els permet oferir consells de funciona-
ment, a mode de consultoria, que són molt ben rebuts per la clientela. La 
tasca del personal docent de IFTEM en aquest context també se centra a 
donar suport i interactuar amb el departament de prevenció de l’empresa 
en la millora de les actituds preventives del personal a formar.
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Així, la formació que ofereixen no sols està adaptada a la legislació vigent 
en matèria de prevenció de riscos laborals, sinó que consideren que té un 
nivell que la converteix en professionalitzadora, garantint que s’assimilin 
els coneixements de seguretat. Contribueixen a incrementar el nivell de 
professionalitat, seguretat i qualitat total dels treballadors de les empre-
ses amb l’objectiu d’optimitzar els resultats operatius.

Els seus alumnes són treballadors de les empreses clients, si bé també ofe-
reixen cursos oberts a particulars, que sovint han servit com a reciclatge de 
persones que provenen del sector de la construcció i que cerquen la inserció 
laboral en la logística, especialment motivats pel gran creixement que les pla-
taformes logístiques estan experimentant a Catalunya i al món en general.

El sector de la logística s’ha tecnificat molt a partir de la introducció de 
noves tecnologies, de manera que IFTEM es va adaptant als canvis i, amb 
l’avantatge de no haver-se de limitar a un temari oficial, poden introduir 
amb agilitat novetats com les lectures en codi de barres, amb làser, amb 
codis QR, etc.

El tracte és personalitzat i s’ofereix un assessorament professional, amb 
documentació acreditativa davant els estaments oficials de la formació re-
alitzada: diplomes de capacitació operativa dels assistents a la formació; 
certificats tipus Carnet dels assistents a la formació; targetes identifica-
tives per als operadors de màquines autoritzats. L’informe complet per 
a l’empresa ofereix totes les dades necessàries i també és molt necessari 
en cas que es produeixi un accident i calgui mostrar davant un jutge que 
la formació era la necessària i suficient. En ocasions han d’intervenir en 
processos judicials per a poder aportar el seu coneixement tècnic.

Resultats

Saben que el resultat de la seva acció va directament relacionat amb una 
menor accidentalitat i amb una menor gravetat. Però troben a faltar un 
retorn d’indicadors per part de la clientela, que no s’acostumen a mostrar, 
i que els permetria mesurar els impactes de la seva acció d’una manera 
més precisa que no merament a partir de la mesura de la satisfacció. 

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

A banda de treballar per al personal d’empreses, també reben moltes de-
mandes de formació per part d’institucions públiques o socials que tenen 
per objectiu fomentar l’ocupabilitat i la inserció laboral de col·lectius sen-
se feina o en risc d’exclusió social. Han col·laborat amb Càritas, ONCE, 
Creu Roja, ajuntaments, institucions penitenciàries, governs autonòmics, 
fundacions com Pere Tarrés, Intermèdia, Formació i Treball o Secretariat 
Gitano. En aquests casos, sí que disposen de resultats i poden mostrar uns 
índex molt elevats d’inserció, sovint del 80 %. 

IFTEM és centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya amb 
el número de cens 2974, i participa de les polítiques actives de formació 
i ocupació amb els agents socials, mirant de millorar les possibilitats de 
inserció al mercat laboral dels col·lectius més necessitats, i de tots aquells 
particulars i professionals amb la sensibilitat per reconèixer la oferta for-
mativa amb més suport i reconeixement institucional. 

Les accions formatives que fan per a institucions no lucratives o públi-
ques les ofereixen en unes condicions econòmiques molt avantatjoses i 
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amb la mateixa qualitat, per tal de contribuir a promoure les polítiques 
d’ocupació i perquè volen seguir treballant amb aquest sector que altra-
ment no podria fer-se’n càrrec ni, a diferència de les altres empreses, po-
den bonificar-se la formació.

IFTEM està implicat en el teixit empresarial i sectorial i forma part de 
diferents xarxes i associacions, com ara Barcelona Centre Logístic, la co-
missió de formació i logística de PIMEC, l’Institut Català de la Logística 
(ICIL), ANCED, el comitè de normalització d’AENOR en tant que membre 
de FEM-AEM, i altres.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

IFTEM és una empresa familiar composada per 15 persones en plantilla 
i una gran estabilitat, fins al punt que el formador que porta menys anys 
ja en porta 12, llevat de la incorporació enguany d’un nou treballador, cosa 
que suposa moltes hores d’experiència professional i de treball en equip. 
Tots els formadors són tècnics de prevenció de riscos laborals. Aquestes 
persones estan ubicades a la central a Cornellà i, a més, tenen 3 formadors 
més externs, que operen sobretot a Madrid.

La necessitat d’oferir un servei que s’adapti a les necessitats de les empre-
ses clients, i als seus torns i horaris disponibles, fa que donin cobertura a 
qualsevol hora, i a qualsevol lloc de la Península. Aquests requeriments els 
pateixen els formadors, que a més tenen molts desplaçament, però alhora 
la necessitat els retorna en positiu amb una flexibilitat en els horaris. Mal-
grat no tenir-ho regulat, tenen una cultura facilitadora de l’autoregulació, 
de la flexibilitat en els horaris, i del teletreball, que acaba compensant. 
Igualment, procuren ser sensibles alhora de repartir que un mateix for-
mador no es vegi afectat per massa dissabtes en un període breu.

A mesura que han crescut amb la nova oficina a Madrid i amb alguns 
professionals externs, tenen el repte de mantenir el sentit de pertinença 
a l’organització per part de tothom. En aquest sentit, fan projectes que 
permetin treballar a distància i en equips mixtos, com ara per elaborar 
material didàctic o metodològic.

CONCLUSIONS

IFTEM va néixer per cobrir una mancança que existia en la formació per 
al maneig de maquinària autopropulsada. El fet de tenir en la formació 
el seu objectiu fa que les persones estiguin al centre de la seva activitat. 
És per això que sempre han considerat que la responsabilitat social és un 
factor important a l’empresa, que han focalitzat especialment vers aquest 
grup d’interès.

D’altra banda, la manca d’un marc de formació reglada en el seu sector, 
els aporta una oportunitat d’autoregulació on poden aflorar i mostrar-se 
els valors de compromís amb les persones, i on la responsabilitat social 
pren una centralitat especial, alhora que poden portar a terme un exercici 
d’adaptació permanent a les necessitats del modernització del sector i a 
les inquietuds de la societat per la seguretat.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per Josep Maria Canyelles, 
a partir de les entrevistes realitzades a Raúl 
Ripoll Rodríguez, gerent.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Kiddy’s World S.L és una start-up nascuda al 2012 dedicada a la comercia-
lització d’experiències amb valors per a un públic infantil i familiar, amb 
voluntat de contribuir al creixement i desenvolupament infantil de quali-
tat i enfortir els vincles familiars. Disposa de dues marques:

•  Kiddy’s Box són caixes d’experiències pensades per regalar al públic in-
fantil i que permeten que el receptor esculli per catàleg entre una vari-
etat d’activitats de naturalesa i aventura, de tallers i oci urbà i finalment 
d’estàncies. El producte està presentat en una original carmanyola i in-
clou una polsera pels més petits.

•  Family’s Box són caixes d’experiències pensades per regalar a adults 
(pares, tiets, avis, amics...) per realitzar una activitat amb nens, amb l’ob-
jectiu de fomentar el temps compartit i de bona qualitat en família.

En l’actualitat, els packs es distribueixen a botigues de joguines, centres 
comercials, com ara el Corte Inglés o FNAC, agències de viatges, llibre-
ries, com Abacus, conformant una xarxa de distribució amb més de 250 
punts de venda a tot l’Estat, a més de disposar de botiga online.

Finalment, disposa d’una línia de productes adequats per a empreses 
que desitgen premiar els seus clients o col·laboradors, ja sigui a nivell de 
promoció o fidelització, i també una línia de servei a empreses (B2B) per 
donar resposta a les necessitats empresarials de conciliació de la vida la-
boral i familiar, a més de facilitar i col·laborar en accions de màrqueting 
relacional dirigides a fomentar el valor de la marca de les empreses a tra-
vés de les experiències proposades.

D’altra banda, aquest any 2016, Kiddy’s World ha obert una nova línia de 
creació d’experiències exclusives pròpies, a més d’obrir-se a l’organització 
d’esdeveniments exclusius tant per empreses com per particulars.

COMPROMÍS AMB ELS VALORS RESPONSABLES

L’origen del projecte té a veure amb un estudi sobre la infància, ja que 
moltes patologies infantils venen originades per la manca d’atenció dels 
pares. Per això, disposen d’un comitè científic integrat per una pedagoga, 
dues mestres i una doctora.

El fet de fer sortides i trobar els espais per a l’esbarjo fora de casa per-
met despertar oportunitats no només lúdiques sinó educatives. Con-
tràriament, estar tancats entre quatre parets pot afavorir l’aparició de 
més conflictes. D’altra banda, fer un regal immaterial, al costat de l’en-
focament educatiu, permet fomentar valors de sostenibilitat i que no es 

Kiddy’s World
Nom de l’empresa Kiddy’s World, SL

Sector d’activitat Turisme i oci 

Activitat de l’empresa Comercialització d’experiències per un públic infantil i familiar amb valors

Plantilla 10

Pàgina web www.kiddysbox.com - www.familysbox.com

Twitter @kiddysbox

Adreça Llacuna, 162 -164 - 08018 Barcelona   

Contacte T. 931 691 699 - alba.linares@kiddysworld.es
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valori tant la possessió d’objectes. Consideren que els valors propis de 
l’organització són

• Il·lusió i felicitat

• Compromís

• Respecte i diversitat

• Sensibilitat i creixement humà

• Qualitat i orientació al client

COMPROMÍS AMB L’EQUIP

L’organització acull un equip de deu persones. Dues d’aquestes estan ubi-
cades a Madrid, fet que ha facilitat que comencin a experimentar amb el 
format de teletreball.

El fet de ser un projecte empresarial tan recent no els ha permès encara 
estructurar plenament la política d’RSE interna, però ja han començat a 
treballar amb tot el seu equip en la priorització dels valors corporatius per 
presentar-los de manera sintetitzada i prioritzada, i treballar-los de tal ma-
nera que siguin realment els valors de l’organització i de l’estil de treball de 
totes les persones implicades. En aquest sentit, es proposen desenvolupar 
el teambuilding a partir de trobades periòdiques, crear un pla de formació, 
i desenvolupar plans personalitzats d’objectius per a cada lloc de treball.

Malgrat que era una funció inicialment no prevista, han hagut de disposar 
comercials als punts de venda, ja que és un sector en el qual les vendes es-
tan molt concentrades en campanyes com la de Nadal i comunions. Amb el 
model comercial que practiquen alguns grans centres comercials, el man-
teniment dels expositors depèn de cada proveïdor, i cal estar-hi present per 
a explicar el producte o fins i tot per a evitar el desordre i la possible desa-
parició de material comercial, cosa que suposa un gran esforç per a aquesta 
start-up. Els cal tenir una cura elevada d’aquests expositors perquè és el 
seu lligam directe amb els comprador i és un element més de comunicació.

Més enllà del seu equip directe, tenen tot el conjunt d’aliances amb  
col·laboradors d’allotjament i d’activitats. La recerca d’experiències per a 
convertir-les en ofertes els requereix molta dedicació i sovint han d’explorar 
possibilitats entre persones que no havien ofert mai una activitat turística. 
Per exemple, es pot donar el cas que ofereixin una visita a una família de 
pastors i pot passar que, com a manera complementària de guanyar-se la 
vida, aquests facin formatges i puguin aprofitar per oferir algun taller arte-
sanal. En casos com aquests, no deixen d’estar activant oportunitats econò-
miques i facilitant la interrelació entre clients i productors, i sovint fins i tot 
entre operadors diversos del mateix territori, que han de trobar maneres de 
col·laborar entre ells per a millorar la integració del paquet turístic.

COMPROMÍS AMB LA CLIENTELA

Respecte a la qualitat han establert protocols d’atenció a la clientela i ara 
van protocol·litzant altres procediments interns.

Tenen una persona encarregada d’atenció a la clientela, que alhora por-
ta els temes d’RSE. Als primers mesos de l’activitat empresarial, el tema 
principal en la relació amb la clientela era la caducitat en la vigència  
del regal, tema que per la repercussió que podia tenir en termes ètica ja 



77

Iniciativa empresarial per al 
desenvolupament de la responsabilitat 
social a Catalunya

r es pon. c at
GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

van resoldre satisfactòriament, mostrant capacitat de reacció davant les 
inquietuds del seu grup d’interès més rellevant.

D’altra banda, consideren que hi ha un factor que pot jugar a la contra 
del seu producte, i és que algú pot creure que regalar un viatge per mitjà 
d’una caixa d’experiència pot sortir més car. Per això, expliquen que fer ús 
d’una capsa regal no encareix el gaudi dels serveis sinó que, de fet, pot sor-
tir igual o més econòmic, donat que aconsegueixen pactar preus especials, 
mentre que el fet d’oferir una oferta integrada per un conjunt d’activitats, 
un pack, és un valor afegit rellevant.

Durant certes èpoques de l’any, coincidint amb temporada alta de vendes, 
fan alguns tallers en escoles i punts de venda. Es tracta d’una acció de 
caràcter comercial però on apliquen criteris pedagògics. Van començar 
fent un taller que sols s’adreçava als infants, però posteriorment van mi-
llorar-lo per tal que fos conjunt entre pares i fills. Un dels tallers que fan 
consisteix en una capsa de cartolina amb una finestra per on es veuen di-
ferents elements penjats: en diuen la family box, perquè connecta la pro-
posta de valors familiars que proposen amb la identitat de la seva marca. 
Altres dels tallers són sobre recollir en un estenedor experiències viscu-
des o construir un arbre de valors.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Allò que més els agrada destacar és que ofereixen una alternativa a regals 
materials convencionals, com són els jocs i artefactes tecnològics amb pi-
les i amb materials que requereixen una major gestió de residus. El seu 
producte integra un menor impacte ambiental i major impacte educatiu, 
segons el seu model.

Com a capsa física per als regals infantils fan servir una carmanyola apta 
per a ús alimentari, de manera que pot ser reutilitzada. El llibretó que 
conté a dins serveix per a triar el regal, però després també es pot conser-
var com a recull de propostes d’interès turístic, a les quals s’hi pot accedir 
lliurement. Així, solament es llencen els elements de la funda, amb la part 
de plàstic i la part de paper, imprès amb tinta no tòxica. D’altra banda, per 
als més recurrents es disposa d’uns Bonus sense capsa.

En tant que empresa, a banda de les capses, el seu impacte és limitat i 
estan introduint criteris d’Oficina verda.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Quan es van plantejar un model de compromís social que estigués inte-
grat en la seva activitat, van pensar en els infants amb discapacitat, ja que 
volien evitar que es veiessin bandejats en les seves propostes, però tampoc 
els satisfeia crear un recull específic, ja que suposava un tracte massa di-
ferenciat. Respecte a la solució, el primer que cal dir és que són inclusius: 
els infants amb discapacitats poden fer moltes activitats. I en segon lloc, 
no han volgut fer un dossier a banda sinó que estan indicades en el recull 
general d’ofertes.

•  Empresa inclusiva en moltes de les propostes d’activitats.

•  Col·laboren en la Cistella Solidària Mar Bella, que promou l’Obra Social 
de Sant Joan de Déu
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•  Alguna de les persones de l’equip ja fa voluntariat, un projecte que enca-
ra ha d’evolucionar.

•  Estan analitzant alguns projectes socials relacionats amb infància per a 
explorar possibles col·laboracions

En certa ocasió van tenir l’oportunitat de col·laborar amb IKEA, empresa 
que els va demanar implicar-se per a produir un espot amb missatge. A 
l’inici del vídeo podem llegir que per què ens capfiquem a no regalar als 
infants el que volen per Nadal. Estan molt satisfets del resultat, que es pot 
trobar per internet, i els agrada mostrar-lo.

CONCLUSIONS

Es tracta d’una startup, que amb poc temps ha aconseguit el seu objectiu 
de posicionar-se en el mercat en un segment que l’obliga a reforçar els 
valors de responsabilitat social empresarial, en aquest cas amb un enfoca-
ment de caràcter educatiu. 

Consideren que la gestió de l’RSE els ha ajudat a focalitzar millor els seus 
reptes per tal de poder abordar el desenvolupament empresarial i millorar 
les oportunitats de crear confiança en els seus grups d’interès. Després de 
la participació a l’RSE.Pime pretenen portar a terme un Pla d’acció que 
millori l’aplicació d’aquest enfocament de gestió, amb una millor planifi-
cació d’objectius, monitorització d’indicadors i comunicació de les bones 
pràctiques.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per Josep Maria Canyelles, 
a partir de les entrevistes realitzades a Eva 
Plaza, gerent, i Alba Linares, responsable de 
comunicació.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Formada per un grup de professionals amb una dilatada trajectòria i acre-
ditada experiència en el sector de la externalització – “outsourcing”.

Esta especialitzada en la gestió de projectes d’outsourcing per a processos 
industrials d’aprovisionament, elaboració, manipulació de productes i la 
prestació de serveis generals i auxiliars “facility services”.

Ofereix als seus clients solucions satisfactòries garantint la utilització dels 
recursos més adequats per a l’activitat a desenvolupar, ja sigui la prestació 
de serveis generals i auxiliars donant suport a l’activitat principal o core 
business, o el suport per a la fabricació, elaboració i manipulació dels seus 
productes.

Els treballadors de MISMAEFICACIA – CET realitzen la seva feina 
d’una manera independent o formant equip amb altres treballadors sense 
discapacitat i en conseqüència plenament integrats.

Mitjançant la subcontractació de serveis el personal de MISMAEFICA-
CIA realitza les seves tasques en les instal·lacions del client sota la direc-
ció, supervisió i control d’un Gestor de MISMAEFICACIA.

L’abast dels acords de col·laboració és ampli. El personal de MISMAEFI-
CACIA es pot incorporar a les instal·lacions del client sota la direcció, su-
pervisió i control d’un gestor de MISMAEFICACIA per donar suport a la 
transformació, producció i manipulació de matèries, mercaderies i béns, i 
poden fins i tot vendre’ls directament als clients.

COMPROMÍS AMB LA BONA GESTIÓ I ELS VALORS RESPON-
SABLES

Missió

Tenen com a missió la integració al treball de persones amb discapacitat 
mitjançant la formació continuada i la seva promoció personal i professi-
onal, col·laborant i donant suport en els processos de producció i comer-
cialització de béns i serveis dels nostres clients, així com prestant serveis 
integrats amb absoluta satisfacció dels usuaris.

Tot això obtenint resultats positius que assegurin la viabilitat i continuï-
tat del CET, dels seus clients i el manteniment d’ocupació.

Compromís, gestió i responsabilitat

L’orientació de MISMAEFICACIA envers la responsabilitat social és con-
seqüència i ve marcada pels valors del fundador, valors que ha anat adqui-
rint durant la seva trajectòria professional com a gestor d’empreses en que 
l’RS ja era un eix fonamental en l’estratègia de l’empresa. 

MISMAEFICACIA
Nom de l’empresa MISMAEFICACIA, SL Centre Especial de Treball

Sector d’activitat Facility Services

Activitat de l’empresa Serveis de Càtering, Comercialització d’Equips i Material Higiènic, Roba 
de Treball, Destrucció de Documents, Assistència Domiciliaria

Plantilla 25

Pàgina web www.mismaeficacia.cat

Adreça Plaça de Catalunya, 17 - 17014 Girona  

Contacte T. 607 683 392 - info@mismaeficacia.cat

‘És un Centre Especial  

de Treball d’iniciativa  

privada’

‘Actuen com un soci  

del nostre client en la  

direcció i gestió del servei 

contractat’
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La direcció d’empreses intensives amb mà d’obra poc i mig qualificada el 
va fer entrar en contacte amb col·lectius denominats de “risc d’exclusió 
social” entre els quals es troben les persones amb discapacitat legalment 
reconeguda. 

Per aquest motiu va decidir compaginar la seva activitat professional amb 
la constitució d’un Centre Especial de Treball d’Iniciativa Privada.

Els valors que guien la forma de treballar i relacionar-se de MISMAEFI-
CACIA amb els treballadors, proveïdors i clients, són impartits amb res-
ponsabilitat social per tota l’organització:

• Compromís

• Seguretat

• Confiança

MISMAEFICACIA per tal de complir amb les normatives i lleis que regu-
len l’activitat empresarial en l’àmbit social, ambiental i respecte als drets 
humans, incorpora en la gestió de la seva activitat criteris i practiques de 
responsabilitat social empresarial, generant activitat econòmica social.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

•  Serveis competitius i de qualitat, amb personal discapacitat.

•  Inserció de persones amb discapacitat. 

•  Formació, promoció personal i professional assegurant la integració al 
món laboral. Compliment de la LISMI. 

•  Els treballadors del CET treballen de manera independent o formant 
equip amb els altres treballadors sense discapacitat i en conseqüència 
plenament integrats.

• Pla d’igualtat.

Durant els últims anys, el seu fundador ha estat participant en projec-
tes solidaris promoguts per entitats financeres i institucions educatives 
i altres grups d’interès en qualitat de mentor voluntari, amb l’objecte de 
ajudar en la posada en marxa o en la millora i canvi del model de negoci 
d’empreses d’economia amb marcat impacte social (cooperatives, fundaci-
ons, centres especials de treball). 

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

El model de negoci de MISMAEFICACIA, es basa en la següent estratè-
gia. Per una part, el creixement orgànic que li ve donat per la venda de 
serveis propis de la seva activitat “facility services”. Per una altra part, per 
la via de l’economia col·laborativa. MISMAEFICACIA té aliances estra-
tègiques amb empreses ordinàries en què la Responsabilitat Social forma 
part del seu model de negoci i estratègia.

Són empreses amb les quals comparteixen l’interès i objectius de posar en 
valor les diferents capacitats que tenen alguns col·lectius de persones que 
per diverses circumstàncies es troben en risc d’exclusió social i que contri-
bueixen a general valor econòmic social competint en el lliure mercat de 
serveis i productes amb eficàcia i productivitat. 

Realitzen accions comercials conjuntes i es dirigeixen a aquelles empre-
ses que tenen interès a incorporar dins de la seva proposta de valor crite-
ris d’economia social i alhora poden ajudar a complir a les empreses amb 
mes de 50 treballadors l’obligació legal de reserva de quota del 2% de tre-
balladors amb discapacitats.
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Compromís en el proveïment

Productes i Solucions de Neteja i Higiene amb Grup Papelmatic. Des de 
la seva central de compres subministren a la clientela productes de cel-
lulosa, neteja industrial, sanitària i higiene professional. Contribueixen 
al benestar de pacients, residents, comensals, treballadors, estudiants i 
usuaris en general de les organitzacions, cobrint les necessitats d’higiene 
personal i ambiental a través de solucions sempre sostenibles pel medi 
ambient.

Destrucció, Reciclatge i Recollida documents amb DESTRUPACK. Des 
de la seva central de compres subministren a la clientela serveis de des-
trucció confidencial de documents i altres suports, així com la recollida 
selectiva de paper, cartró, o altres materials sensibles. Disposen de tot ti-
pus de contenidors.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Les persones que contracten tenen altres capacitats diferents a les habitu-
als i es tracta de conèixer-les i potenciar-les mitjançant itineraris d’ajust 
adaptats a les característiques del lloc de treball.

Per aconseguir la missió, MISMAEFICACIA col·labora estretament amb 
entitats socials que donen suport al Centre Especial de Treball. D’aques-
ta manera, treballant en xarxa i amb estreta col·laboració amb l’equip de 
MISMAEFICACIA, es dissenyen i implanten itineraris que garanteixin 
una òptima incorporació del treballador al seu lloc de treball i, en conse-
qüència, la seva efectiva integració social.

• Comunicació constant per sms, whatsapp, email i telèfon.

• Enviament d’instruccions i comunicacions pels mateixos mitjans.

•  Enviament d’horaris de treball i adreces dels centres indicant línies de 
Metro, Ferrocarrils, autobús i també la parada més pròxima. 

• Assignació del Centre de Treball mes pròxim al seu domicili.

•  Comunicació constant entre MISMAEFICACIA i el tutor de cada treba-
llador.

• Visites periòdiques als centres de treball.

• Atenció telefònica constant.

• Formació en PRL.

• Formació “in situ”.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Gestionen serveis i ofereixen productes de manera que es millori i es po-
tenciï la sostenibilitat de l’entorn.

Utilitzen productes, útils i maquinaria de fabricants certificats que acre-
diten aquesta condició.

Les aliances estratègiques els vinculen amb empreses que gestionen amb 
els mateixos criteris i exigències:

• Certificacions de qualitat

• Etiquetes ambientals

• Certificats d’origen

• Reciclatge selectiu
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Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per José Antonio Lavado, 
a partir de les entrevistes realitzades a Alex 
Bosch, soci-director general. 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.

• Traçabilitat dels serveis

• Compliment de normatives i certificats

• Etc.

COMPROMÍS D’APRENENTATGE EN RESPONSABILITAT SO-
CIAL

Per tal d’aprendre tècniques que incorporen criteris de Responsabilitat 
Social basats en una gestió ètica, MISMAEFICACIA subscriu els pactes 
de diverses organitzacions.

D’aquesta manera te accés a conèixer experiències i coneixements per im-
plantar-los en la mesura del possible i segons la conveniència a les seves 
practiques.

Entre aquestes organitzacions destaquen els compromisos amb Pacte 
Mundial de les Nacions Unides.

Aquest compromisos ens ajuden a compartir experiències i aprenentatges 
per ser responsables amb totes aquelles accions on participen i els servei-
xen de marc de referència.

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, ha participat en el pro-
grama RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat, el 
Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà del procés de capaci-
tació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràcti-
ques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

El Grup Papelmatic és un Grup d’empreses familiar propietat de la Fa-
mília Fornt Baldrich. Actualment les activitats del grup les formen les 
empreses Papelmatic, Efebé i HGS.

Papelmatic és una societat anònima que neix el 1965 al barri de Sants de 
Barcelona de la mà de Pablo Fornt Balsach, el seu fundador. Aquest any 
celebra el seu 50è aniversari. 

Davant la necessitat de trobar un paper que no es desfés amb el contacte 
amb l’aigua i de millorar la higiene, sobretot en l’àmbit professional, es 
crea Papel Automatic, el primer sistema d’assecat de mans amb dispen-
sador automàtic de paper d’un sol ús a l’estat espanyol, i el que dóna nom 
a l’empresa. 

Va començar externalitzant la fabricació, però amb el pas dels anys i amb 
l’ajuda de l’experiència i les darreres innovacions, va obrir la seva pròpia 
fàbrica per tal de vendre productes d’elaboració pròpia. 

Al llarg del temps Papelmatic va incloent nous productes al seu catàleg, 
obrint camí cap a productes de neteja i desinfecció, equipaments d’higi-
ene o sabons, entre d’altres. Les oficines de Sants es queden petites, així 
que es decideix el trasllat a un terreny bastant més gran a Cornellà on, 
en un mateix emplaçament, s’hi troben les oficines, el magatzem i la 
fàbrica. 

Tot i que els seus orígens són industrials, a dia d’avui, l’empresa no només 
es dedica a la fabricació de productes de cel·lulosa per a la higiene sinó 
que ha esdevingut una empresa especialitzada en solucions per a la hi-
giene personal, la neteja i desinfecció així com la protecció i el benestar 
personal. Els seus principals clients són les empreses de sectors com la 
indústria alimentària, farmacèutica i de l’automoció; el sector sanitari; 
els centres esportius i les escoles, entre d’altres. S’han especialitzat en 
sectors on els requeriments d’higiene són importants per a la seva activi-
tat o pel benestar dels seus usuaris, treballadors i clients. A més la llarga 
experiència de Papelmatic permet a l’empresa aconsellar a cada client 
els productes més adequats a les seves necessitats a través de la venda 
consultiva.

El 2014 Papelmatic adquireix Disnordic SL, empresa distribuïdora de pro-
ductes d’higiene i neteja professional.

El grup està format per tres empreses: 

•  Papelmatic, dedicada a l’optimització dels recursos de benestar, neteja i 
desinfecció en l’àmbit industrial, higiene hospitalària, manipulació ali-
mentària i entorns de treball en general; 

Grup Papelmatic
Nom de l’empresa Papelmatic (Papel Automatic, SA)

Sector d’activitat Solucions per la higiene professional i el benestar de les persones

Activitat de l’empresa optimització dels recursos de benestar, neteja i desinfecció en l’àmbit 
industrial, higiene hospitalària, manipulació alimentària i entorns de treball en general; les altres 
empreses del Grup ofereixen consultoria i disseny d’espais saludables

Plantilla 40

Pàgina web www.gruppapelmatic.com

Adreça Pol. Industrial Almeda - C/ del Progrés, 45 - 08940 Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) 

Contacte T. 902 500 535 - info@papelmatic.com
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•  HGS, consultoria especialitzada en aportar solucions de benestar i con-
fort que milloren la salut dels espais i dels seus usuaris, i es dirigeix a 
les organitzacions compromeses amb la sostenibilitat i el benestar de 
les persones; i

•  Efebé, especialistes en el disseny d’espais saludables, ergonòmics i 
eficients, juntament amb l’adequació, el manteniment i l’equipament 
d’aquests espais. 

Efebé és l’empresa del Grup Papelmatic especialitzada en l’adequació, el 
manteniment i l’equipament d’espais professionals. Com a especialistes 
en crear espais per viure, treballar i gaudir, els serveis que ofereix Efebé 
estan basats en una metodologia que inclou un estudi previ de necessitats, 
una proposta personalitzada i l’elaboració d’un calendari d’actuacions. 

Per donar resposta a les problemàtiques més habituals de les organitza-
cions s’han dissenyat una sèrie de Programes i Packs sectorials, que cada 
client pot adaptar a la mida de les seves necessitats i del seu pressupost. 
Efebé treballa per centres mèdics, escoles, centres esportius, llars d’avis i 
oficines de grans corporacions.

COMPROMÍS AMB UNA BONA GESTIÓ I ELS VALORS RESPON-
SABLES

Els valors responsables del Grup Papelmatic neixen de la mà dels seus 
fundadors Pablo Fornt Balsach i Ana Baldrich, actualment president i vi-
cepresidenta de la companyia. L’any 2002 van promoure el relleu genera-
cional de la direcció de Papelmatic passant aquesta a la segona generació 
de la Família.

Visió

La visió de l’empresa es centra en millorar la higiene, la salut i el confort 
dels espais i vetllar pel benestar de les persones en entorns professionals.

Els seus valors són:

Integritat: Des de la nostra fundació, actuem de manera responsable a 
partir de l’honestedat, la transparència, la confiança i el respecte.

Vocació de servei: Ens mantenim propers i atents a les necessitats dels 
nostres clients, aportant solucions competitives i de qualitat, contribuint 
al benestar de les persones.

Compromís amb el Medi Ambient: Som un Grup responsable amb l’en-
torn en el que desenvolupem la nostra activitat, amb el major respecte cap 
al medi ambient i compromesos socialment.

Innovació: Promovem la millor contínua i la innovació en processos, pro-
ductes i serveis, per assolir la màxima qualitat, contribuint a la competiti-
vitat dels nostres clients.

Confiança i compromís amb les persones: Estem convençuts que l’èxit del 
nostre Grup, descansa sobre la combinació del talent i la dedicació de les 
persones que hi treballen. Facilitem que els nostres professionals desen-
volupin les seves aptituds i aprofitin al màxim les seves capacitats i el seu 
potencial. Reconeixem la seva dedicació sobre la base del treball i la con-
tribució a l’èxit del projecte.

Model de negoci i estratègia

La Responsabilitat social forma part del model de negoci de les empreses 
del Grup Papelmatic des del convenciment que un entorn de treball salu-
dable millora el benestar de les persones en el seu lloc de treball, la seva 
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motivació i que per tant contribueix a la millora de les organitzacions. Des 
de l’any 2008, any en què elabora el seu primer pla estratègic, el Grup 
Papelmatic incorpora diferents productes i serveis amb aquesta finalitat.

El Grup Papelmatic i l’RSE

L’any 2012, amb el segon Pla estratègic incorpora la Responsabilitat  
Social com una nova línia estratègica posant en valor els valors familiars 
i empresarials. 

El 2013 s’incorpora a l’Associació +Responsables participant a la 4a, 5a i 
6a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya compartint les seves 
bones pràctiques amb jornades de portes obertes. També ha rebut el dis-
tintiu Etiqueta Responsable.

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, Papelmatic, ha parti-
cipat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial 
Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà 
del procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les 
seves bones pràctiques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la 
gestió de l’RSE a curt, mitjà i llarg termini.

A final de 2015, entra com a membre de Respon.cat, Iniciativa empresari-
al per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya, a sol-
licitud del Consell general del Grup.

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Com a empresa familiar la sostenibilitat econòmica és la garantia de la 
continuïtat del projecte empresarial.

L’any 2008 fruit de l’elaboració d’un primer Pla estratègic de la companyia 
es va definir un Marc de presa de decisions signat pet tota la propietat 
definint els diferents òrgans de govern del holding, i el 2014 el Protocol 
Familiar on queden definides la relació entre els membres de la família i 
l’empresa, la transmissió de valors empresarials a les futures generacions 
així com estableix les condicions necessàries per la futura incorporació 
dels membres de la família a l’empresa.

Es fa un seguiment econòmic constant de totes les empreses del Grup. 
S’ha elaborat i implantat un Quadre de comandament integral, incorpo-
rant tot tipus d’indicadors, per a facilitar la presa de decisions en tots els 
graus de responsabilitat de la companyia. Mensualment es reporta la in-
formació necessària a cadascun dels òrgans de direcció de les diferents 
empreses del Grup i trimestralment al Consell general del Grup per a la 
presa de decisions responsable i transparent.

Papelmatic té implantat i Certificat un sistema de Gestió de Qualitat 
ISO 9001:2008. Disposa d’un servei d’atenció al client, Customer Service, 
que s’ha estructurat com un departament intern que coordina a l’em-
presa totes les necessitats i incidències dels seus clients de manera que 
s’afavoreix el diàleg constant i la màxima eficàcia amb la resolució de 
les incidències.

Efebé està en procés d’implantació del sistema ISO 9001:2015.

A totes les empreses del Grup hi ha una política retributiva a través de 
remuneració variable amb uns objectius quantitatius i qualitatius, indivi-
duals i col·lectius, que es defineixen anualment en funció de l’estratègia 
empresarial i es valoren trimestralment.
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Es disposa de diferents beneficis socials pels treballadors, mútua mèdica, 
tiquet restaurant, i escoles bressol.

Pel que fa als proveïdors, es realitzen reunions periòdiques per a la millo-
ra dels productes/serveis, detecció d’oportunitats del mercat o necessitats 
dels clients i s’estableixen jornades de formació interna. També es parti-
cipa en diferents esdeveniments com ara congressos, cursos o jornades.

Es compleixen a totes les empreses del Grup estrictament els terminis de 
pagament establert als proveïdors que es troben per sota dels legalment 
establerts.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

El Grup Papelmatic es preocupa que les seves activitats no només es de-
senvolupin minimitzant l’impacte ambiental sinó fomentant el compro-
mís amb el medi ambient i els grups d’interès, principalment clients i 
proveïdors.

A Papelmatic el treball sostenible és un must, i per això seleccionen 
els proveïdors que són ambientalment més responsables. D’aquí és d’on 
parteix tot el procés de fabricació. A més, la matèria prima bàsica, la  
cel·lulosa, s’extreu de boscos explotats sota estrictes criteris de Gestió 
Ambiental Sostenible. Així el 100 % de la matèria primera de cel·lulosa 
de pasta verge està certificada amb Ecolabel o PEFC. També Papelmatic 
assegura que la cel·lulosa utilitzada està lliure de clor en el seu procés de 
fabricació. 

Els residus de producció, ja des dels inicis de l’activitat industrial, princi-
palment paper i cartró, es gestionen de manera que passen a ser matèria 
primera de paper i cartró reciclat, per tant es tanca el cercle del cicle de 
vida de la matèria primera restant. Els residus de plàstic provinent del 
film o envasos de productes també se seleccionen separadament per la 
seva gestió sostenible. 

Papelmatic fins i tot ha arribat a tangibilitzar la preocupació pel medi 
ambient llançant una gamma de productes ecològics, tant de cel·lulosa 
com de la resta de productes comercialitzats, que estan reconeguts amb 
certificacions ambientals com Ecolabel, el Distintiu de Qualitat Ambien-
tal o certificacions forestals com PEFC o FSC. 

Papelmatic, a més, està adscrit al programa Acords Voluntaris de reduc-
ció d’emissions de CO2 promogut per l’Oficina Catalana del Canvi climà-
tic des del 2014, per tal de reduir el seu impacte ambiental. Així, les ac- 
cions realitzades els darrers anys han estat:

•  Inversions en la millora eficiència energètica de l’edifici consistint en la 
substitució d’equips d’il·luminació halògens per sistemes de Baix Con-
sum i Leds en vàries zones de les oficines que ha suposat una reducció 
de la potència instal·lada en il·luminació d’oficines en un 37 % i un 17 % 
respecte al total d’il·luminació; i la substitució d’equips de climatització 
de fred i calor poc eficients per a sistemes de Bomba de calor Multisplit 
de Qualificació energètica A en la zona d’oficines.

•  Programes de sensibilització de la plantilla en sostenibilitat amb 
una campanya informativa de bones pràctiques de gestió i ús de la il-
luminació i la climatització en oficina incorporant senyalització a les 
diferents zones per tal de no deixar llums encesos innecessàriament i 
posar les temperatures dels termòstats de la climatització d’una manera 
correcte tant a l’hivern com a l’estiu. També s’han realitzat un Curs de 
conducció eficient per als conductors de la flota de camions pròpia.
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•  Millora de la gestió de residus incorporant la recollida selectiva a ofici-
nes incorporant nous contenidors de reciclatge a l’office i al menjador. 
A fàbrica i magatzem s’ha fet un anàlisi de tots els residus generats per 
tal d’identificar-los i gestionar-los correctament i així poder disminuir 
les Tn anuals dels residus generals. Està pendent incorporar-los al Punt 
verd de les instal·lacions.

•  Implantació facturació electrònica i enviament en format digital des 
del setembre de 2015 amb una previsió de finalització de la implantació 
amb un 95 % de les factures digitals a finals del primer trimestre del 
2016.

•  El 2015 han passat a consumir Energia Verda certificada de la mà de 
Fenie Energia S.A., cosa que permet reduir l’impacte ambiental de con-
sum elèctric en un 100%.

•  Optimització de rutes de repartiment. Ja des de fa 20 anys que Papelma-
tic ha optimitzat les rutes dels camions propis de repartiment per zones 
de la província de Barcelona per minimitzar els viatges diaris. Des del 
mes de juny 2015 s’ha impulsat l’agrupació de comandes de productes 
als clients per tal de reduir el nombre de viatges per client. A més, les 
comandes petites s’envien per agència de transport que ho incorporen 
a les seves rutes amb altres tipus de paqueteria. Amb aquesta acció s’ha 
aconseguit una millora significativa de l’eficiència en les entregues de 
paquets, amb un augment de quantitat entregada per albarà.

Des d’Efebé es contribueix que les organitzacions puguin implantar millo-
res en eficiència energètica a través de les intervencions d’adequació d’es-
pais i els programes especialitzats per sectors. Les mesures implantades a 
les oficines del Grup Papelmatic les ha executat Efebé de la mà dels seus 
professionals especialistes en Eficiència Energètica.

Efebé treballa per incloure a totes les intervencions productes de la cons-
trucció saludables, amb Certificacions ambientals i mobiliari ergonòmic 
per això disposa d’un procés permanent de recerca de nous productes dis-
ponibles al mercat. 

COMPROMÍS SOCIAL

El propòsit de Grup Papelmatic respon a la premissa de “Crear valor sen-
se oblidar els nostres valors”. Vol contribuir a la societat, tingui a veure o 
no amb el sector en el qual actua. 

És per això que el Grup Papelmatic col·labora amb entitats i projectes  
relacionats amb la Fundació Molí Paperer, Càritas i Fundació Formació i 
treball, el Banc dels aliments, la Fundació Arrels, etc.

Es realitzen campanyes solidàries internes amb els treballadors, al vol-
tant de Nadal, com la del 2012 i 2013 de recollida d’aliments pel Banc dels 
aliments (en la que es va convidar a participar també als clients facili-
tant-los el transport dels aliments recollits), al 2014 la recollida d’aliments 
i productes de neteja infantils per la Botiga solidària de Cornellà i donació 
de sang pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya, i el 2015 la “Campanya 
especial d’hivern” de recollida de roba usada i mantes del propi projecte 
de Banc de Roba. 

El 2013 des de Papelmatic, conjuntament amb el Nou Hospital Evangèlic, 
es va impulsar un Projecte de recollida de Roba usada per tal de proveir 
tota la gent que viu al carrer atesa per dues entitats de Gràcia (Centre 
Obert Heura i Associació Yaya Luisa) de roba d’abric i altres necessitats, 
recollides al Nou Hospital Evangèlic i transportada per Papelmatic. El 
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2014 s’ha establert relació amb una entitat social de Cornellà per entre-
gar-los la roba usada que es recullen a les instal·lacions del Grup Papel-
matic.

Des de 2014 Efebé promou que els seus clients quan renoven el seu mobi-
liari d’oficina el donin a la Fundació Formació i Treball que els troba un 
nou ús.

El Grup Papelmatic creu en la igualtat d’oportunitats per a totes les perso-
nes independentment de la seva condició. Per això, treballa per la inclusió 
en el món laboral de diferents col·lectius:

•  Estudiants en pràctiques: es disposa de diferents acords amb centres 
de formació de Cornellà i Barcelona per tal d’incorporar estudiants en 
pràctiques en diferents departaments de les empreses del Grup. En al-
gun cas s’ha donat l’oportunitat d’ocupar un lloc de treball remunerat 
un cop acabades les pràctiques fomentant la creació d’ocupació.

•  Persones amb risc d’exclusió social: s’han definit llocs de treball suscep-
tibles de ser ocupats per persones en risc d’exclusió o amb algun tipus de 
discapacitat. 

S’ha signat un acord estratègic amb MISMAEFICACIA Centre Especial 
de Treball, empresa amb la que es comparteix l’interès i objectius de posar 
en valor les diferents capacitats que tenen alguns col·lectius de persones 
que per diverses circumstàncies es troben en risc d’exclusió social i que 
contribueixen a general valor econòmic social competint en el lliure mer-
cat de serveis i productes amb eficàcia i productivitat. Papelmatic i MIS-
MAEFICACIA tenen l’objectiu de realitzar accions comercials conjuntes 
per poder oferir un servei que pugui englobar l’experiència d’ambdues 
companyies. Periòdicament i sota la direcció, supervisió i control d’un 
Gestor de MISMAEFICACIA, el seu personal dóna suport a PAPELMA-
TIC i realitza feines per a la transformació, producció i manipulació de 
matèries, mercaderies i béns, per vendre’ls i distribuir-los directament als 
seus clients.

A més, Papelmatic ha estat reconeguda amb el Certificat DisCert, com a 
empresa responsable amb la discapacitat. 

COMPROMÍS LABORAL

Pel Grup Papelmatic és fonamental l’equip de persones que el formen 
part. Des de la família propietària estan convençuts que els 50 anys d’his-
tòria han estat possibles gràcies a la implicació, compromís i bon treball 
de totes les persones que n’han format part.

Per això disposen d’una política escrita de RH on defineixen els principis 
bàsics de les gestió de les persones del Grup fonamentats en la confiança, 
la transparència i la responsabilitat compartida. 

Transmissió de valors: Disposa d’un Pla d’acollida per facilitar la inte-
gració de les persones que s’incorporen al Grup on s’explica l’activitat i 
estratègia de la companyia, els valors, les especificitats del lloc de treball  
i altres aspectes organitzacionals.

Conciliació laboral: promou la conciliació entre la vida personal i profes-
sional estudiant, de manera personalitzada, la conciliació entre la vida 
familiar i laboral dels col·laboradors de manera que donin resposta tan a 
les seves necessitats com a les de l’empresa. A més, el calendari laboral del 
Grup estableix en els períodes de vacances escolars jornada intensiva, de 
manera que les persones que tenen fills ho puguin compaginar i s’afavo-
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reix que les vacances es reparteixin entre el mes d’agost, Nadal i Setmana 
Santa.

Un 15 % dels treballadors tenen un horari reduït o flexible per poder-lo 
compaginar amb la seva vida personal i familiar. Cadascuna de les perso-
nes té un horari totalment personalitzat a la seva situació dins d’uns certs 
marges compatibles amb les necessitats dels departaments corresponents.

Igualtat d’oportunitats:

La Política de Recursos Humans incorpora un capítol de Respecte i Con-
fiança on s’explicita que:

•  Qualsevol forma d’intolerància o discriminació detectada serà conside-
rada una falta de respecte i serà degudament tractada. 

•  La relació entre homes i dones ha d’estar basada en la igualtat.

En els criteris de selecció de personal es presta especial atenció en l’ade-
quació entre les qualitats del candidat i els valors de l’empresa. El seu 
origen, nacionalitat, religió, raça o sexe no formen part en cap cas dels 
criteris de selecció.

Durant el 2015 s’ha elaborat un Pla d’Igualtat del Grup actualment en pro-
cés d’implantació, a partir del qual s’estableix:

•  Un Manual de llenguatge no sexista per tenir-lo en compte a les comu-
nicacions tan internes com externes.

•  Realització del catàleg escrit de mesures de conciliació i foment de la 
conciliació entre els homes.

•  Protocol d’actuació per assetjament.

Promoció professional i formació:

Es disposa d’un Pla de formació a totes les empreses del Grup i es procura 
que totes les persones hi tinguin accés. Periòdicament es va revisant e 
incorporant la formació necessària per a poder desenvolupar professio-
nalment les capacitats de les persones al seu lloc de treball. 

El 2015 s’ha realitzat una mitjana d’hores de formació per treballador de:

•  PAPELMATIC: 21,69 h

•  EFEBE: 7,76 h

•  HGS: 9,45 h

Innovació i creativitat: Pla estratègic

Es fomenta la participació de les persones de l’organització en el procés 
de reflexió, redacció e implantació del Pla estratègic de les empreses del 
Grup que es desenvolupa per projectes.

Al novembre del 2015, s’ha realitzat un Concurs d’Innovació en el marc 
de celebració del 50è aniversari, amb dues temàtiques de participació: mi-
llora del benestar dels treballadors i millora de la satisfacció dels clients. 
Es van rebre 17 propostes i els premis es van atorgar al sopar del 50è ani-
versari celebrat el 27 de novembre de 2015. El jurat va estar format per 
dos membres de la Família Fornt i dos col·laboradors externs. Durant el 
2016 s’implantaran les idees guanyadores en 1r, 2n i 3r lloc i es tindran en 
compte la resta de propostes.

Seguretat i salut laboral 

Com a Grup compromès amb el benestar i la salut de les persones al lloc 
de treball es realitza un seguiment actiu de la Prevenció de riscos laborals. 
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S’ha elaborat un Pla de millores de l’edifici a 3 anys tenint en compte no 
només l’estat de conservació sinó aquells aspectes que milloren la salut i 
el confort de les persones al lloc de treball. 

Grup Papelmatic promou els hàbits saludables a l’equip de persones facili-
tant, cada 15 dies, una cistella de fruita ecològica de “La Tavella” (empresa 
d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual o tras-
torn mental sever promogut per la Fundació Viver de Bell-lloc) disponible 
al menjador per tal de que totes les persones del Grup hi puguin accedir.

Es promou els entorns de treball saludables amb el bloc Entorno Saluda-
ble (www.entornosaludable.com) amb articles, consells i recomanacions 
per a la millora del benestar, la higiene i el confort a les organitzacions.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per José Antonio Lavado, 
a partir de les entrevistes realitzades a Mòni-
ca Fornt, responsable RSC. 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per José Antonio Lavado, 
a partir de les entrevistes realitzades a Mòni-
ca Fornt, responsable RSC.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Pintados y Derivados S.L. neix al 1980 amb el nom de Derivados de la Pin-
tura S.A. i pren la denominació actual a l’any 1993 quan passa a ser diri-
gida per Carlos Rodríguez. En aquell moment l’empresa tenia nou treba-
lladors i estava a punt de tancar, quan Rodríguez, que era un treballador 
més, va agafar la direcció i amb gran tenacitat i implicació de tot l’equip 
van saber reflotar-la i fer-la créixer intensament.

Actualment és una empresa abanderada en el sector de l’aplicació de pin-
tura en pols i líquida, amb un èxit que es pot explicar per un equip alta-
ment compromès i una clara opció per la qualitat. Així mateix, els com-
promisos de responsabilitat social tenen una llarga trajectòria a Pinter, 
tant en les preocupacions ambientals i socials, com especialment en tot el 
que fa referència a l’equip humà.

Pinter disposa de cinc naus que ocupen una superfície d’uns 10.000 m2. La 
capacitat de producció els ha permès pintar en un any més de 17 milions 
de peces amb pintura en pols i 6 milions amb pintura líquida.

Disposen d’un codi de conducta amb els principis de conducta ètica, pro-
fessionalitat i confidencialitat, que s’aplica a tots els empleats, alhora que 
s’anima les empreses proveïdores i clients perquè se’n sentin partícips. El 
sentit de compromís de Pinter es pot analitzar sobretot a partir de la relació 
amb l’equip de persones, el medi ambient, la societat, i l’opció per la qualitat.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP

PINTER disposa d’un equip professional de 45 persones. La formació i 
l’alta motivació són claus per a entendre el creixement que ha experimen-
tat l’empresa a partir del 1993.

Rodríguez considera que el factor humà és fonamental, i que cal crear un 
bon ambient de treball, amb respecte, amb l’exemple, amb proximitat, i 
també amb la sensibilitat per la vida de cadascú ja que finalment és a l’empre-
sa on passem la major part del dia i és bo compartir les alegries i les penes de 
cada persona.

Intenten contractar sempre que és possible persones procedents de l’en-
torn local. 

•  Les reunions de coordinació entre qualitat, R+D+i, producció i comer- 
cials són constants i resolutives.

•  Sensibilitzats en la formació contínua del personal impartint cursos es-
pecialitzats en la pintura i la seva aplicació, adaptant-se a les últimes 
tecnologies del mercat.

Pinter
Nom de l’empresa Pintados y Derivados, SL (Pinter)

Sector d’activitat Serveis industrials 

Activitat de l’empresa Pretractament , recobriment i pintat de peces per tots els sectors

Plantilla 45

Pàgina web www.pinter.es

Adreça Monturiol ,13-19 - 08210 Barberà del Vallès  

Contacte 93 718 45 11 - gerencia@pinter.es
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•  Sistema de prevenció de riscos exigent, amb tots els registres per al 
compliment de la norma OHSAS, si bé no hi estan certificats.

•  Es realitzen múltiples activitats per elevar la motivació i el bon ambient 
entre els treballadors, i per respectar la diversitat, entre les quals:

 – estructura jeràrquica plana, amb direcció sempre accessible, 

 – premis de viatges per a qualitat, ordre i neteja, 

 – premis a puntualitat i absentisme zero, 

 – sessions i xerrades de sensibilització, 

 – pla d’acolliment nous treballadors, 

 – jornades culturals i tècniques de formació, 

 – celebracions Sant Jordi i Sant Joan, sopar de Nadal, 

 – esdeveniments esportius, 

 – furgoneta a la disposició dels treballadors per a qüestions personals, 

 – fons de 6.000 € per a bestretes en cas d’urgència, 

 – comunicació interna per plafons lluminosos, 

 – bústia de suggeriments, 

 – integració treballadors immigrants, amb 12 nacionalitats diferents, 

 –  cistella especial Nadal per a treballadors musulmans amb productes 
permesos per la seva religió, 

Periòdicament es realitzen activitats de coaching amb els treballadors, 
per a la seva motivació, i sortides culturals amb clients, proveïdors i amics, 
l’última de les quals a la Sagrada Família.

El lema és que la porta del director està oberta les 24 h del dia, i consi-
deren que el bon clima laboral ha afavorit la implicació de la plantilla, i 
que hagin donat resposta quan ha calgut fer esforços especials per pics de 
feina. 

A final de 2015 van ser l’empresa escollida pel programa Valor afegit de 
TV3 per a fer-hi un reportatge sobre els beneficis de treballar a gust i com 
algunes empreses comencen a entendre que amb una plantilla treballant 
a gust, la rendibilitat puja. 

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

La gestió ambiental forma part de la manera com Pinter entén la bona 
gestió empresarial, i està integrada en el Sistema de Gestió Integral (SIG) 
junt amb la qualitat i els processos de millora contínua. 

El codi de conducta estableix un compromís actiu i responsable amb el 
medi ambient, complint les exigències legals i els programes ambientals 
propis, i actuant amb la màxima diligència en l’esmena de qualsevol error 
que danyi el medi ambient.

La principal característica respecte als seus impactes ambientals és que 
el 80 % de la facturació correspon a producció amb pintura en pols, la qual 
és amigable amb el medi ambient (ecològica), ja que el revestiment en pols 
produeix pocs residus i es minimitza l’impacte ambiental. 

•  Disposen de la norma 14001 implantada, si bé no està certificada

•  Instal·lacions de suport d’última tecnologia, que permeten complir amb 
tota la normativa tècnica i ambiental

‘el motor principal de Pinter 

com a empresa és el col·lectiu 

dels treballadors i, com a 

societat, el medi ambient’

‘ l’empresari ha d’estar 

prop del treballador, perquè 

l’empresa no existeix sense 

treball i tampoc no hi ha 

treballadors sense empresa. 

Tot junt ha de ser un capítol 

comú, per això, és essencial 

gaudir d’un bon ambient de 

treball. Tenir un bon equip 

humà és vital per a qualsevol 

empresa sòlida’
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•  El bany amb fosfat per deixar les peces llestes per a la pintura també és 
ecològic ja que té lloc en un cicle tancat, sense pèrdua d’aigua, i el gestor 
de residus recull periòdicament els llots del fons.

•  Actualment existeix un nou projecte d’instal·lar una nova línia automa-
titzada i robotitzada per a l’aplicació de pintura líquida a l’aigua. 

La bona gestió ambiental els ha permès disminuir costos passant d’un 
cost dels residus de l’1 % de la facturació al 2014 a un 0,5 % al 2015. Per a 
aconseguir aquest progrés, han implicat a tot l’equip, per assegurar una 
correcta separació. Temps enrere es van marcar l’objectiu de minimitzar 
els residus però ja no podien reduir més, de manera que es van plantejar 
fer la separació. Per això, ara disposen de dos compactadors, un per al car-
tró i un de general, i hi ha personal encarregat de gestionar els residus 
quan els bidons estan plens.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Igual que consideren que les persones que hi treballen han d’estar a gust, 
també consideren que la comunitat també ha de ser feliç, i per això consi-
deren que l’empresa ha de col·laborar-hi. Per això, porten a terme diverses 
accions des de fa anys:

•  Activitats socials

•  Donatius socials, culturals, esportius i per a l’estudi de malalties, i dona-
ció d’aliments per a menjadors socials

•  Inserció de personal rehabilitat

•  Contribució a la Fundació Pimec per ajudar empresaris que tanquen 
l’empresa

•  Premis als jubilats amb les respectives parelles

•  Projecte Màster Moto 3 2015 Escola Moncau

•  Voluntariat cuina i menjador a l’Església Nostra Senyora Maria Reina

•  Col·laboració en premis Nit dels Nous Emprenedors de Barberà del Va-
llès

Carlos Rodríguez explica que ha assistit a presentacions d’entitats socials 
i la que fa temps que l’ha convençut més és la Fundació Vicenç Ferrer, ja 
que les seves accions permeten ajudar persones que viuen arrelades en 
el seu entorn i que no hagin d’anar a buscar-se la vida en altres països 
per les mancances que troben al seu voltant. Així, en el seu context, es 
mantenen amb la seva cultura i tradicions i són més felices. I la plantilla 
també comparteix aquesta tria, ja que precisament va decidir fer un sopar 
solidari per Nadal per realitzar una donació a aquesta ONG. L’acte de lliu-
rament es va fer a l’empresa per part de tota la plantilla a un membre de 
la fundació.

El compromís que es mostra des de la gerència no es limita a fer donacions 
sinó que hi ha casos que mostren la implicació més gran. Així, Rodríguez 
mostra la seva sensibilitat explicant el cas del Dominique. Es tracta d’una 
persona que recollia deixalles pels carrers per viure i per poder pagar els 
estudis dels seus fills a Gàmbia. Una dona el va aturar pel carrer i va mi-
rar d’ajudar-lo. El cas va arribar a oïdes del director de Pinter, que el va po-
sar en contacte amb la Fundació Pimec, en tant que gestors del programa 

‘La pintura en pols és una 

de les alternatives més netes 

i eficients, la pintura en pols 

és un tipus de revestiment 

orgànic que s’usa per cobrir i 

protegir tot tipus de materials 

metàl·lics. Comparada amb 

les pintures líquides, és l’única 

que té components secs cent 

per cent lliures de dissolvents. 

Els recobriments en pols 

no requereixen solvents, de 

manera que pràcticament no 

tenen emissions volàtils, es 

redueixen els problemes de 

contaminació ambiental i el 

risc d’incendi’
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Incorpora de l’Obra social “la Caixa”, i finalment va optar per posar-lo a 
prova a l’empresa. Avui, el Dominique, que va arribar a Catalunya després 
d’haver passat per França i Itàlia, on va arribar en patera fa anys, és un 
treballador més, perfectament integrat en la feina i amb els companys. 

En el mateix sentit de compromís, també s’han acollit persones proce-
dents d’altres col·lectius amb dificultats, com ara persones amb discapa-
citats, o altres que han tingut problemes de dependències, amb la família 
i finalment amb la justícia i amb els quals mira de fer-los un acompanya-
ment especial per a assegurar que orientin bé la seva vida.

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

La filosofia de treball de Pinter es caracteritza per la qualitat, amb estàn-
dards exigents, i la inversió en R+D+i:

•  PINTER inverteix en R+D+i més d’un 15 % dels beneficis: 250.000 €, en 
el període 2009-2010 o 200.000 €. en el 2011-2012 

•  Són constants les inversions en innovació de maquinària, modernitza-
ció d’instal·lacions i reenginyeria de processos per a la millora contínua. 

•  PINTER col·labora amb els seus clients en tots els seus projectes espe-
cials d’R+D invertint en maquinària moderna i tecnologia que faci més 
rendible el procés, més eficient i fiable.

•  PINTER disposa de la certificació de qualitat ISO 9001:2008 i està en 
procés de certificació de la norma de qualitat d’automoció QS 9000 i de 
la Normativa ambiental ISO 14001. 

Estan certificats en la norma de qualitat 9001 i compleixen, sense certifi-
cació la norma 14001 de gestió ambiental i la OHSAS de seguretat laboral. 
Porten un control estricte de la normativa que els és d’obligació i dels can-
vis que s’hi produeixen.

El codi de conducta estableix l’orientació al client, que ha de basar-se en 
l’eficàcia, professionalitat, mentalitat de servei i col·laboració, buscant 
la màxima satisfacció dels clients, aportant-los solucions competitives i 
de qualitat, aportant-los informació clara i correcta, canalitzant les sol-
licituds i reclamacions pels canals formals, i amb un tracte amable.

Per tal de captar la satisfacció, feien enquestes de qualitat però no els 
aportava molt perquè el nivell de respostes era baix. Ara envien una carta 
demanant que si hi ha cap disconformitat els ho indiquin, però el comer-
cial té una funció més activa a l’hora de recollir expectatives, cosa que els 
permet captar amb més profunditat els punts de vista. També fan jorna-
des de portes obertes amb els clients perquè puguin conèixer les instal-
lacions i veure com s’hi treballa.

Pel que fa als proveïdors, el codi de conducta estableix que les relacions 
s’hi han realitzar-se sobre la base que són col·laboradors de la companyia, 
amb un tracte d’igual a igual i sempre dins del marc legal. Pinter té estipu-
lat que els proveïdors s’homologuen a partir de tres comandes correctes, 
sense retards ni errors, i no els cal fer ús de qüestionaris. Els demanen que 
estiguin certificats segons les exigències del sector -normes ROS, REACH 
i 9001 excepte els històrics, i que integrin criteris ambientals i de qualitat.

Pinter ha rebut diversos reconeixements i premis, i és una empresa so-
vint posada com a exemple per les seves bones pràctiques. Consideren que 
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les certificacions i premis els han ajudat a tenir millor reputació i poder 
arribar a clients importants. Entre els múltiples guardons, destaquen els 
següents: 

•  Medalla i Placa President Macià 2007, com a premi a la seva trajectò-
ria empresarial, portant la seva activitat més enllà de l’habitual i creant 
una manera de viure i de servir a la societat 

•  Cas d’estudi dins “Quinze Casos d’RSE en petites i mitjanes empreses”, 
publicat per ESADE el 2007 dins el Marc Català de la Responsabilitat 
Social de l’Empresa (RSE) a les Pimes 

•  Premi a la Millor Contribució de l’Empresa a la Societat, 2005 (8a edició 
dels premis concedits per la patronal PIMEC), en reconeixement de la 
seva política d’RSE i de la seva aportació solidària a diferents entitats i 
campanyes 

•  Premi PIMEC de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya (2002) 

•  Premi Valors d’empresa 2005, per la seva contribució social 

•  Premi Vallès 1996 a la millor empresa, atorgat per la Cambra de Comerç 
de Sabadell.

CONCLUSIONS

No es podria entendre l’esperit de l’empresa sense conèixer la persona que 
se n’ha fet càrrec des del 1993, Carlos Rodríguez, una persona amb orígens 
a Salamanca, que va arribar a Catalunya a la recerca de feina. Rodríguez 
és una persona implicada tant a l’empresa com a l’entorn empresarial i 
social. Col·labora en organitzacions empresarials i socials i està convençut 
que una empresa ha de tenir un ambient de treball òptim ja que el factor 
humà és bàsic. Per això, es mostra convençut que cal implicar els treballa-
dors i que cal mostrar solidaritat amb l’entorn, trobant la manera que l’em-
presa hi convisqui satisfactòriament, amb un benefici per a totes les parts. 

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per Josep Maria Canye-
lles, a partir de les entrevistes realitzades a 
Carlos Rodríguez, gerent, i Marian Marente, 
departament de qualitat.

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Nascuda el 1993 de la mà de tres socis, Tarannà Viatges porta més de vint 
anys enviant viatgers arreu el món, especialitzada en els viatges a mida 
o en grup, els viatges de nuvis, viatges en família, expedicions, trekking, 
viatges sostenibles i viatges d’autor. També han incorporat la faceta de 
recepció a Barcelona de viatges vinguts de fora, una activitat tot just ini-
ciada.

Treballen amb un equip professional que coneix de primera mà els in-
drets més interessants del Planeta, amb les seves poblacions, ètnies, cos-
tums i infraestructures. 

COMPROMÍS AMB LA BONA GESTIÓ I ELS VALORS RESPON-
SABLES

Tarannà aposta pels valors de la professionalitat i la qualitat, i afegeixen 
al mateix nivell la sostenibilitat, la transparència i la col·laboració. La 
responsabilitat social està plenament incorporada a la seva gestió diària i 
com a valors essencials per a la creació dels seus viatges. 

La visió corporativa és una mostra del seu compromís amb l’RSE ja que 
estableixen que pretenen oferir experiències de viatges amb cor, on el viatger, 
a més, s’identifiqui amb valors com el respecte per la diversitat, la sostenibilitat 
i la solidaritat. Volem ser un referent de mínim impacte, d’empremta positiva i 
de creació de relacions fructíferes amb tots els nostres grups d’interès.

Algunes de les mesures concretes que exemplifiquen aquest compromís 
en RSE:

•  Disposen d’un Codi ètic on expressen que valoren el suport a aquest per 
part de tots els grups d’interès. 

•  Subscriuen els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides

•  Publiquen memòria anual d’RSE des del 2011.

•  Membres fundadors de Respon.cat, iniciativa empresarial per al desen-
volupament de l’RSE a Catalunya, des del 2014.

Durant el 2015, després d’haver estat seleccionada, Tarannà ha participat 
en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Res-
pon.cat, el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

A més, amb la memòria de l’exercici 2015 és la cinquena ocasió consecuti-
va que Tarannà mostra públicament el seu rendiment en RSE, mostrant 
que el valor de la transparència també forma part del seu estil. Entre les 

Tarannà Viatges amb sentit
Nom de l’empresa Tarannà Viatges amb sentit, SL

Sector d’activitat Turisme 

Activitat de l’empresa Agència de viatges

Plantilla 25

Pàgina web www.taranna.com

Twitter @tarannaclub

Adreça Vallespir, 174 - 08014 Barcelona  

Contacte T. 934 118 373 - taranna@taranna.com
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dades que hi exposen, podem veure una infografia de resum d’algunes de 
les millores en impactes:

Amb voluntat d’implicar-se en l’agenda global de l’RSE, Tarannà es mos-
tra atenta a les fites com la Cimera de París COP21 i el llançament dels 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible, i mostra el seu compromís a 
sumar-s’hi per a fer el repte possible, donant especial rellevància als ob-
jectius del treball decent i creixement econòmic, i de la producció i consum 
responsable, i també els que es refereixen a la protecció ambiental i de la 
fauna en totes les seves expressions. 

Per a Tarannà, el procés de tenir en compte els impactes i de gestionar 
l’RSE no s’ha limitat a una mera formalitat sinó que forma part de la 
seva manera de ser i ha estat un inductor de la gestió del canvi, ja que 
els ha portat a revisar, repensar, rectificar, renovar, canviar, millorar, col-
laborar... i també a expandir aquesta visió de responsabilitat i sostenibili-
tat a tots amb els qui interactuen en el dia a dia.

La relació amb els grups d’interès és un aspecte fonamental en l’estil de 
l’organització. En aquest sentit, la direcció de l’empresa manifesta la vo-
luntat de millorar i seguir responsabilitzant-se de la repercussió de la seva 
activitat en tots els grups d’interès amb qui es relacionen: equip, clients, 
proveïdors, societat de l’entorn i de les destinacions, i el medi ambient, que 
equival a dir les generacions futures. Per tal de compartir aquests valors 
de sostenibilitat amb el conjunt dels grups d’interès, han elaborat el vídeo 
Què és l’RSE?

Entenen que fer de Tarannà una empresa sostenible en el temps significa 
buscar els nivells màxims de qualitat i d’identitat del producte i també 
adaptar-se als nous temps i innovar contínuament, oferint nous productes 
i actualitzant constantment la manera de treballar. A més, donada la seva 
preocupació per la sostenibilitat de les destinacions, fan esforços crei-
xents per contribuir que aquests es mantinguin íntegres. 

Participen en esdeveniments diversos, tant per a explicar la seva experièn- 
cia com per aprendre a millorar o dialogar amb organitzacions diverses. 
Alguns exemples de jornades d’RSE on han assistit són:

•  10a Sessió de treball Proveïment responsable, promoguda per la Comissió 
d’RSE d’Aedipe Catalunya.

•  Trobada Jornada sobre Dilemes Ètics en l’Exercici professional de la Res-
ponsabilitat Social & Sostenibilitat.
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O on han intervingut:

•  Tarannà va explicar les iniciatives del turisme responsable en l’observa-
ció de la fauna i les activitats turístiques amb animals a la sessió Biodi-
versitat, Recerca, Disseny i Turisme Responsable, a La Fàbrica del Sol. 

•  Participació al BizBarcelona 2015, amb una intervenció per a pime ex-
plicant les bones pràctiques d’RSE, de la mà de Respon.cat.

O fins i tot apliquen una transparència que va més enllà de la memòria, 
i fan una jornada de portes obertes per a qui vulgui informar-se sobre 
l’RSE i la seva aplicació a la casa. 

COMPROMÍS AMB EL CLIENT

Una empresa tan alineada amb els valors d’RSE pot necessitat una clien-
tela molt sensible, però Tarannà s’adreça a un públic ampli. T’ajuda molt 
si el client té consciència de sostenibilitat –fan notar–, però de vegades es 
troben amb el risc de trencar la il·lusió del viatger que vol determinada 
experiència i que no és coneixedor dels impactes que pot generar.

Fan esforços conjunts amb els grups d’interès per aconseguir el repte de 
produir de manera responsable. Ara per ara, entre la seva oferta, dispo-
sen d’un producte anomenat responsable, amb un important ventall d’op- 
cions, viatges solidaris, sostenibles, de cooperació o rutes amb bicicleta i 
que arriba a prop de dos-cents viatgers l’any. I volen crear més viatges amb 
aquest concepte a partir i aliances que ens permetin desenvolupar-lo en 
racons del planeta on compartir projectes ja existents amb altres ONGs o 
entitats sense ànims de lucre.

Consideren que es tracta d’un camí en el qual, cada cop més, el viatger o 
consumidor responsable apostarà per empreses implicades en els reptes 
del món i d’acord amb els seus propis valors com a individu. Al final, la 
importància estarà en la confiança en la marca, un valor afegit ric en in-
tangibles i de força superior a la del mer cost del servei.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

En el marc de la seva activitat turística no només els ha de preocupar els 
temes socials ja que transportar gent finalment genera un impacte am- 
biental. El seu compromís consisteix a ser responsables de la protecció del 
medi ambient i expandir aquesta consciència a tots els grups d’interès. 
Com a objectiu de millora, s’han proposat identificar els principals impac-
tes ambientals de cada país receptiu i cercar alternatives per evitar-los i 
incorporar tota aquesta informació al client per involucrar-los en la mane-
ra d’evitar o minimitzar aquests impactes durant el viatge.

•  Tenen una implicació directa en projectes ambientals, com ara el Bosc 
Tarannà.

•  Compensen les emissions de CO2 pròpies i faciliten una calculadora 
d’emissions CO2 per als grups d’interès. Participen dels Acords Volunta-
ris, amb certificat renovat al 2015.

•  Segueixen el Pla Oficina Verda, per gestionar un menor i millor ús de 
l’energia, passant qüestionaris, fent millores, introduint aspectes d’ergo-
nomia i lluminàries.

•  Equipaments tècnics amb criteris d’eficiència energètica.
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•  Elaboració de la Guia del bon guia i del Codi del proveïdor responsable, pro-
veïdor sostenible.

•  Premi al proveïdor sostenible de l’any.

Dins de la matèria ambiental no sols tenen com a aspecte d’interès les emissions 
de CO2 sinó que també volen preocupar-se de la protecció dels animals. Un dels 
objectius per al darrer any ha estat precisament com protegir els animals que 
intervenen en els viatges, excursions o activitats turístiques. Ho estant abordant 
per mitjà de la detecció de l’abús i avaluació, recerca d’alternativa i informació al 
client. Així, per exemple, s’informa els viatgers de la manera com es domesti-
quen els elefants mitjançant l’esgarrifosa tècnica del trencament de l’ànima.

•  Davant el risc de compres d’espècies animals o vegetals autòctones, o 
d’ivori i pells que posin en perill espècies en extinció o provoquin saque-
jos i caça furtiva d’aquestes espècies, proposen l’alternativa de no parar 
a realitzar compres en aquest tipus de botigues. 

•  Si un client, malgrat que ha estat adequadament informat de les con-
seqüències de certes activitats turístiques envers els animals, manté la 
decisió de fer la visita, Tarannà informarà el seu proveïdor local perquè 
el client pugui fer la contractació directa en destinació, ja que Tarannà 
no vol beneficiar-se d’aquestes transaccions econòmiques.

COMPROMÍS RESPONSABLE AMB ELS PROVEÏDORS

Tarannà considera els seus proveïdors com part d’ells mateixos, i amb el 
seu treball i conscienciació suposen la volguda revolució en el món del tu-
risme: el respecte per la cultura, els costums, el medi ambient i una activi-
tat empresarial ètica. Aconseguir que els proveïdors esdevinguin cada cop 
més sostenibles possibilitarà que l’activitat de Tarannà realment ho sigui, 
i que l’objectiu de preservar les destinacions i que el turisme hi generi un 
impacte positiu sigui un fet.

Volen que quan el viatger recorri el món i vagi per qualsevol racó del pla-
neta es trobi amb proveïdors locals, que contractin la prestació dels ser-
veis amb gent local i que fomenten l’economia local. 

El Codi ètic de Tarannà demana als seus proveïdors que no solament res-
pectin les normes vigents sinó que també vetllin per la qualitat i fomentin 
els valors d’RSE de Tarannà. En reciprocitat, s’estableixen els següents 
compromisos cap a aquests:

•  Gestionar la negociació de serveis amb criteris d’eficiència, transparèn-
cia, qualitat i seguretat. 

•  Involucrar els proveïdors en la missió, visió i valors de Tarannà.

•  Rigor en la contractació de serveis i col·laboracions amb empreses i en-
titats que segueixin un comportament ètic i legal. 

•  No a la corrupció, el suborn o l’extorsió.

A més, els criteris de contractació que sempre han tingut s’han centrat en:

•  Contractació de proveïdors petits, sempre que sigui possible.

•  Foment de l’economia local

•  Subcontractació de serveis addicionals (restauració, hoteleria...) a peti-
tes empreses locals, sempre que sigui possible.

•  Iniciatives en projectes socials
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La dificultat que es van trobar va venir donada per les diferències cul-
turals, amb el problema afegit de la distància geogràfica. Van optar per 
anar-los enviant informació permanent dels seus valors i també un qües-
tionari d’RSE, que van enviar a tots els seus proveïdors i no es van desani-
mar davant una resposta inicial pobra. Van fer una guia del turisme res-
ponsable i, donat que en els viatges hi havia un agent clau, el guia, també 
van elaborar un manual del guia sostenible, amb dotze consells sobre la 
difusió dels valors de sostenibilitat als clients en destí. Han seguit apro-
fundint en la sensibilització i els recursos pràctics, i al 2013 van començar 
a confegir fitxes de detecció de riscos ambientals, que es van treballar 
amb els proveïdors, i que ja cobreixen 10 destinacions.

Els objectius plantejats amb els col·laboradors i proveïdors es basa en fo-
naments com ara la anticorrupció, detecció de riscos ambientals locals, 
foment de la protecció animal i un de gran importància vinculat als guies 
del país, que són l’eina fonamental per al foment del turisme sostenible 
durant el viatge. Durant el 2015 han fet especial èmfasi en la transmissió 
i difusió de valors a la cadena de subministrament, tan diversa i estesa 
per tots els racons del món. No és una tasca senzilla, a causa de la pròpia 
idiosincràsia de cada lloc, però es mostren satisfets de veure una resposta 
cada vegada més interessada i amb ganes de treballar junts cap a un turis-
me sostenible que beneficiï les poblacions locals, que ofereixi oportunitat 
de treball a les comunitats locals facilitant el desenvolupament econòmic 
i que alhora expressi un no rotund cap a la violació dels drets humans i la 
corrupció.

Al 2015 han incorporat criteris d’anticorrupció en els objectius corporatius 
d’RSE. Seguint la Guia pràctica per a la gestió de riscos i eines d’implanta-
ció del Pacte Mundial de la Nacions Unides, Tarannà ha de tenir en consi-
deració que moltes de les contractacions que porta a terme en virtut de la 
seva activitat turística tenen lloc en països qualificats com d’elevat nivell 
de risc. Per a això, analitzen quins són els punts febles dels països amb què 
contracten serveis i estudien la manera d’evitar els riscos de corrupció.

Des del 2013, dins els reconeixements que fan anualment en el marc de la 
Gala Solidària Tarannà, van afegir un Premi al proveïdor turístic respon-
sable, que ja han rebut per exemple PRC-Tourism Ltd, Iberia, Air Mauri-
tius, i Ecoreciclat.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Tarannà atorga una gran importància estratègica a l’equip de 20 persones 
que conformen l’empresa, on tothom té contracte indefinit. Destaquen 
que 3/4 parts afirmen estar fent el que els agrada i un altre 75 % considera 
que l’empresa es preocupa per la seva felicitat.

Les dades mostren una empresa paritària en la composició amb una lleu 
major presència femenina, 9 homes per 11 dones, i també a la direcció, 
amb 2 i 3 respectivament. 
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El compromís cap l’equip:

•  Promouen la seguretat i confortabilitat en els llocs de treball, així com 
de tot l’entorn. Tenen el Pla Oficina Verda, que engloba aspectes de  
benestar climàtic, il·luminació i ergonomia en els espais de treball.

•  Promouen el treball en equip i faciliten la comunicació i la transparèn-
cia informativa, amb comunicats diaris des de la direcció amb tots els 
canvis, novetats i notícies que es generen a l’empresa. 

•  Fomenten mecanismes de participació en el procés de presa de deci- 
sions, amb la visió i valors de l’empresa.

•  Ofereixen les mateixes oportunitats de treball independentment de 
l’edat, raça, sexe, origen, creences o religió.

•  Ofereixen possibilitats de formació perquè l’equip millori els seus co-
neixements en la professió. La formació i informació en matèria d’RSE 
es realitza durant tot l’any, compartint i dinamitzant objectius en les 
reunions o comitè d’RSE.

•  El 29 % practica la conciliació familiar.

•  Contractes indefinits en tota la plantilla.

Per la seva banda, l’equip també manté uns compromisos de compliment 
i responsabilitat cap a l’empresa, que es concreten en algunes bones pràc-
tiques com:

•  Treballar sota paràmetres de qualitat, eficiència, igualtat i transpa- 
rència.

•  Respectar els companys/es de treball.

•  Actualitzar-se en els seus coneixements del lloc de treball que ocupen.

•  Valorar i respectar la informació i confidencialitat dels clients.

•  Rebutjar tota forma de suborn o corrupció.

•  Seguiment del Pla d’Oficina Verda. Minimitzar o millorar l’ús d’energia, 
paper i material d’oficina. 

•  Transmetre valors, missió i visió de l’empresa a tots els grups d’interès 
amb els que interactuïn

Fan una enquesta de clima laboral externa, i s’han marcat objectius de 
millora en matèries com la formació o la conciliació, i sempre amb el rep-
te d’implicar tot l’equip en el compromís amb els valors corporatius i la 
millora permanent.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Al llarg d’aquests anys, Tarannà ha col·laborat en més de 120 projectes so-
cials i ambientals. Ho fan perquè consideren que el món de viatge és deu 
a un sentit humanista i que cal ser partícips de la realitat dels països que  
visiten. Els fa sentir una empresa conscient i implicada en la realitat social  
i ho fan des de sempre, no perquè ara pugui ser una moda o una manera 
de marcar diferències. A més, creuen -i en són una mostra- que la mida de 
l’empresa no importa per a desenvolupar aquesta filosofia.

Però les seves col·laboracions no serien factibles sense les aliances, i Ta-
rannà manté relacions amb moltíssimes entitats sense ànim de lucre com 
ara ASDENT, AVAN, Cáritas, Creu Roja, Casal dels infants, CiviClub, 
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Guardería Cinai Vargas Araya, Escuela Bindougousso, FAADA, Madagas-
car, Malaria 40, Malayaka House Casa d’acollida, i el seu Bosc Tarannà, 
entre molts d’altres.

A més de les ONG, també cal destacar entorns acadèmics, com la col-
laboració amb la Universitat de Girona en l’acció Alumnes de Turisme, fu-
turs professionals, o en aplicacions professionals com la col·laboració en els 
dissenys de les Rutes del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter 
amb motiu del Curs de Guies i Informadors.

Anualment celebren la Gala Solidària Tarannà, un esdeveniment que 
porten a terme des del segon any de l’empresa i que ja ha arribat a les vint-
i-una edicions. A l’edició del 2015, amb gairebé 24.000 euros, van duplicar 
la recaptació de l’any anterior, destinada a projectes de les ONG amb què 
es vinculen. Aquest esdeveniment acull un miler llarg de persones cada 
any, units per la solidaritat i la passió pel viatge, i és possible gràcies a prop 
d’un centenar de voluntaris entre col·laboradors, tècnics, artistes, i a col-
laboració de la Sala Apolo. Dins aquest gran esdeveniment hi lliuren els 
Premis Tarannà Responsable, donant suport a projectes d’ONGs.

A més, mostren capacitat de reacció ràpida per a articular la solidaritat 
envers desastres naturals que senten propers, com el suport i la recaptació 
d’ajuda als afectats pel Terratrèmol de Nepal que van fer per mitjà de la 
projecció del documental Gire Himàlaia, tant a Barcelona com a Madrid, 
juntament amb els Amics del Nepal.

Tarannà ha rebut diferents premis i reconeixements per la seva trajectò-
ria i compromís responsable, com ara:

• Premi Corresponsables per la Gala Solidària 2011

• Premi al Turisme sostenible i alternatiu. Generalitat de Catalunya 2012

• Premi CETT 2012

• I Premi Turisme Responsable de Catalunya 2013

• Premi Fem.talent 2014

• Premi CETA a l’Excel·lència turística 2014

• Etiqueta socialment responsable 2015

• Premi “80 empreses vinculades a l’RSE” de Corresponsables

• Reconeixement “Corresponsables 10è Aniversari”

CONCLUSIONS

El turisme és una experiència i cada cop més les agències busquen trans-
metre aquest valor afegit, igual que alguns tòpics de sostenibilitat poden 
començar a aparèixer. Però en el cas de Tarannà, aquests valors són in-
nats, fins al punt que és molt més que una agència de viatges. És una em-
presa compromesa, que posa els valors de sostenibilitat i una visió huma-
nista al centre de la seva activitat des del primer dia. 

Ja són més de 20 anys treballant amb passió per poder oferir viatges amb 
sentit. Tarannà és una empresa conscient des dels seus inicis i ja fa anys que 
gestiona activament la responsabilitat social. Des de fa anys, aquesta em-
presa s’ha convertit en una de les pimes de referència en el compromís en  
RSE, per la seva proactivitat a l’hora de fomentar valors de compromís 
amb el medi ambient i la societat.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de 
desembre de 2015 per Josep Maria Canyelles, 
a partir de les entrevistes realitzades a Felisa 
Palacio, directora de Recursos i RSE. 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes corresponen a em-
preses participants en el programa RSE.
Pime, coorganitzat amb el Consell de Cam-
bres de Catalunya i amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya.
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