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Bones pràctiques de Responsabilitat Social

9 assessors
Nom de l’empresa 9 assessors
Sector d’activitat Gestoria
Activitat de l’empresa Serveis d’assessoria a empreses
Plantilla 10 persones
Pàgina web www.9assessors.com
Twitter @9assessors
Adreça C. Doctor Fleming 27 08800 Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Contacte T. 938 934 611 – hola@9assessors.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
9 assessors és una assessoria empresarial amb una àmplia experiència en
el seu sector. Creada per Josep Maria Escofet i Susana Cerdán, té la seu a
Vilanova i la Geltrú i duen a terme els seus serveis a clients del Garraf, el
Baix i l’Alt Penedès.
Amb més de 20 anys de trajectòria i diversos canvis de nom, durant l’any
2017 s’ha culminat una fase de transformació que els ha portat a inaugurar noves oficines, a ampliar l’equip de professionals i renovar la imatge
corporativa. Després de molts anys com a 9 Tràmits Vilanova S.L. estrena
el nou segell, 9 assessors.
Entre els serveis que ofereix, es pot diferenciar la part d’assessoria tradicional a empreses, en la qual s’inclou:
1.

Assessoria comptable: gestió comptable d’acord amb la normativa
mercantil i fiscal vigent referida a societats limitades, societats anònimes, comunitats de bens, societats civils, empresaris individuals i
altres entitats.

2.

Assessoria fiscal: anàlisi, planificació i liquidació de tots els tributs
relacionats amb l’empresa.

3.

Assessoria laboral: gestió dels recursos humans de les empreses, des
de la realització de les nòmines i la contractació a expedients de regulació d’ocupació.

4.

Assessoria RGPD: assessorament i gestió dels procediments de protecció de les dades personals.

5.

Assegurances: assessorament de la cobertura dels riscos empresarials, personals i familiars.

6.

Altres: gestions davant les administracions públiques. Gestions de
trànsit, contractes de lloguer, certificats penals i de naixement entre
altres.

I una segona part, que han estat potenciant durant els últims 5 anys, en
la qual s’involucren més amb els clients per desenvolupar el seu negoci:
1.

Mentoring: eina que permet desenvolupar el potencial de les persones
i dels equips mitjançant l’intercanvi de coneixements entre persones
amb experiència amb d’altres que no en tenen tanta i on s’estimula a
aprendre per tal de poder aportar el millor d’un mateix a nivell personal i professional.

2.

Emprenedoria: programes d’ajut i suport a aquells emprenedors en
procés de crear una empresa. Des de les primeres etapes, durant la
creació del pla de negoci fins el llançament del projecte.
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3.

Outsourcing directiu: es treballa per tal de poder donar una resposta
ràpida a les necessitats de gestió per part de la directiva empresarial,
a qualsevol nivell i àmbit.

COMPROMÍS AMB ELS VALORS I LA GESTIÓ RESPONSABLES
9assessors és una petita empresa que ha anat creixent al llarg del temps,
però continua tenint els valors i el sentit d’equip que sempre l’ha caracteritzada, una empresa honesta, innovadora i eficaç.
L’empresa disposa de declaracions de missió, visió i valors corporatius:
Missió
Col·laborar amb els nostres clients, bàsicament empreses i empresaris,
a portar a terme els seus projectes empresarials. Aquesta col·laboració
es realitza mitjançant l’assessorament pel compliment de la legislació
aplicable, especialment dins de l’àmbit laboral, comptable, fiscal i legal.
L’assessorament serà amb les eines més adequades, tenint en compte
l’evolució tecnològica i els nous sistemes de comunicació i treball.
Visió
Consolidar l’empresa en l’àmbit local i comarcal com a referent de despatx
professional en l’assessorament empresarial. Tenir i mantenir un equip
de treball cohesionat, il·lusionat i format pels reptes que es puguin presentar en els nostre sector.
Valors
Aconseguir els màxims beneficis personals a traves de la nostra feina. Entenent que duent a terme la nostra feina ben feta, col·laborem amb altres
persones a fer realitat els seus projectes.
Un dels valors corporatius i que expressa clarament el seu director és la
voluntat de realitzar un tipus de servei honest i basat en criteris de responsabilitat social, sensibilitzant als clients respecte a la visió predominant de la reducció del pagament d’impostos vers el compromís de pagar
el que a cadascú li pertoca. En el mateix sentit, un objectiu primordial és
fomentar la implicació de tot l’equip en la definició i consecució dels objectius de sostenibilitat.
Fins ara no han entrat a fons en un model de gestió de l’RSE, és a dir que
no disposen de codi ètic o de memòria d’RSE, per exemple, tot i que sí que
des de sempre han tingut en compte d’una forma intrínseca els principals
àmbits de la responsabilitat social. Durant l’últim any, després d’haver estat seleccionada, 9assessors ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. 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,
identificant els seus grups d’interès i les línies estratègiques en matèria
de responsabilitat social.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES
9assessors està formada per dos socis-directors i vuit treballadors, cadascú especialitzat en els seus àmbits i sectors. Des de sempre s’ha donat una
gran importància a un enfocament basat en les persones (tant els treballadors com els clients), ja que són el pilar principal en què es fonamenta
l’èxit de l’empresa.
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Optimitzar les condicions de treball i potenciar un bon clima laboral són
aspectes prioritaris per a la direcció. Un punt essencial en aquest àmbit és
disposar d’una comunicació interna molt fluida entre tots els integrants
de l’equip humà, la qual ja s’ha aconseguit tot i que no s’ha sistematitzat.
Com a la majoria de les empreses, els clients són el centre de l’activitat,
sense els quals la seva funció no tindria cap sentit. Per això, i seguint amb
la importància que la direcció dona a les persones, es garanteix un tracte
directe i personal que aporta la confiança necessària a la clientela.
Ser pocs treballadors ha facilitat apostar per la participació de tots ells en
el projecte empresarial de 9assessrs, a través de la seva implicació continua mitjançant reunions on assisteix tot l’equip i es prenen decisions. A
més, aquest fet també ha propiciat que existeixi una estreta relació entre tots ells i es desprengui en l’ambient un clima positiu i amb esperit
col·laborador, el qual es trasllada a la clientela transmetent-li una sensació de confiança.
Per tal de fer possible la conciliació s’han modificat els horaris en què
l’oficina estava oberta, tancant més aviat a la tarda, i s’ha modificat la
metodologia de treball amb la clientela, reduint les hores presencials
a l’oficina, però amb la suficient flexibilitat per tal de poder atendre a
tothom mantenint un servei de màxima qualitat. Tots aquests punts aporten un alt grau de confiança i estabilitat i això es reflecteix en la poca
rotació de treballadors i al fet que tots ells ja fa molts anys que hi són.
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT, EL MEDI AMBIENT I LA
INNOVACIÓ
El fet de canviar la seu de l’empresa a unes noves oficines ha facilitat que
el disseny d’aquestes sigui el més sostenible possible per minimitzar els
impactes ambientals que, tot i ser molt limitats, es generen. Actualment
s’està en procés de canvi d’algunes lluminàries per leds per reduir el consum d’energia. La utilització de les noves tecnologies, també és i serà un
dels eixos principals de desenvolupament dels propers anys.
L’impacte més significatiu que genera l’activitat és el de consum de paper, en aquest sentit s’està treballant per tal de reduir-lo mitjançant dues
línies bàsiques:
• La utilització del correu electrònic i altres eines informàtiques per la comunicació amb els clients.
• La digitalització de molts processos que actualment es fan amb paper.
Aquestes línies, que poden semblar senzilles d’aplicar, poden suposar, en
alguns casos, més problemes dels previstos en funció de la tipologia de
client ja que encara hi ha una certa desconfiança en col·locar segons quina informació al “núvol” i n’hi ha que continuen volent treballar amb el
format tradicional.
En referència als residus generats, bàsicament es tracta de paper, el qual
es destrueix i recicla mitjançant una empresa gestora.
En un altre àmbit d’actuació, 9 assessors està invertint en innovació dels
programaris utilitzats per a la gestió, per tal de facilitar la comunicació i
l’intercanvi d’informació amb la clientela.
Com s’ha comentat, l’aposta per la honestedat, la qualitat, la innovació i la
responsabilitat és un punt característic de l’estil de l’empresa. Per això, la
potenciació de l’emprenedoria i la diversificació de serveis que s’ofereixen
estan agafant força dins de la organització. Per donar un millor servei als
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seus clients, 9assessors té capacitat per treballar amb altres assessories i
professionals del sector, fins al punt que tenen dos partners que aporten
una especialització en alguns dels serveis que ofereixen. Un dels partners
és Windat-aislopd, assessoria especialitzada en protecció de dades.
9 assessors està implicada amb associacions del sector a fi de crear aliances i millorar l’impacte econòmic sobre el territori:
• Forma part de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP).
• Forma part de l’Associació Professional d’Experts Comptables i Tributaris
d’Espanya.
COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
9assessors ha col·laborat amb clubs esportius municipals mitjançant
aportacions econòmiques o també d’assessorament. Al voltant de la
col·laboració amb organitzacions o entitats socials, l’empresa no ha desenvolupat, fins al moment, cap planificació a seguir. Les col·laboracions que
s’han fet han estat a nivell personal de cadascun dels treballadors o per
amistat amb els responsables d’algunes organitzacions.
Un objectiu per aquests propers anys és la planificació anual, mitjançant
la participació de tots els treballadors, de possibles col·laboracions de 9
assessors a organitzacions i entitats locals.
CONCLUSIONS
9 assesors és una empresa amb més de 20 anys de presència al món de
l’assessorament empresarial, que acaba d’iniciar el seu trajecte en l’RSE
amb la intenció que sigui un procés de millora constant en el qual es vagin
incorporant nous criteris de responsabilitat social als que ja venien duent
a terme de manera intuïtiva, donant una importància cabdal a la participació de tots els seus empleats en aquest repte.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data
de gener de 2018 per Josep Sanabra a partir de les entrevistes realitzades a Josep
Maria Escofet, soci-director de 9 assessors.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE és una
iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament
de la responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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Codmar
Nom de l’empresa Codmar, S.L.
Sector d’activitat Tancaments metàl·lics i de vidre
Activitat de l’empresa Fabricació, venda i instal·lació de finestres, persianes, etc.
Plantilla 5 persones
Pàgina web www.codmarsl.com
Twitter @Codmarsl
Adreça C. Sant Joaquim, 54 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Contacte T. 938143224 - info@codmarsl.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Codmar, S.L. és una empresa familiar creada el 1976 a Vilanova i la Geltrú dedicada a la fabricació, comercialització i instal·lació de tancaments
metàl·lics i de vidre. Ofereixen una àmplia gamma de productes adaptant-se a les noves tecnologies i els creixents requisits de la societat:
• Finestres i balconeres (corredisses, practicables, oscil·lobatents, amb perfils RLT imitació a la fusta, etc.)
• Persianes (d’alumini, amb motor o d’acció manual així com persianes de
seguretat).
• Mampares de bany (per a dutxa i banyera, amb vidres temperats, transparents o amb serigrafies).
• Mosquiteres (enrotllables, fixes, plissades...)
• Mallorquines d’alumini (amb lamel·la mòbil o fixa i adaptables a qualsevol
estil arquitectònic).
• Reixes i escales de ferro
Per aconseguir-ho, disposa de personal amb una dilatada experiència i de
maquinària d’última generació que assegura el compliment de les exigències i les necessitats dels seus clients així com d’un local de 219 m2 per dur
a terme aquells projectes que es proposin.
Codmar treballa amb dos grans grups de clients, per una banda empreses
constructores locals i per altra amb particulars. Durant els últims anys, on
la crisi en el sector de la construcció ha afectat greument la creació d’obra
nova, hi ha hagut una disminució en els contractes amb el primer grup
de clients que ha provocat que l’empresa hagi hagut de trobar l’equilibri
ampliant els projectes realitzats amb els clients particulars.
Tot i aquestes dificultats, l’empresa ha seguit treballant amb esperit emprenedor i innovador i amb un profund afany pel servei al client.
COMPROMÍS AMB ELS VALORS I LA GESTIÓ RESPONSABLES
Codmar és una petita empresa de 5 treballadors que s’inicia en el mon
de l’RSE. Tot i que des de sempre ha treballat seguint uns valors com la
motivació, la participació, la transparència, el sentit comú i la constància,
aquests, s’han dut a terme de forma natural, quasi instintiva i sense cap
protocol.
Actualment, amb aquesta immersió en el camp de l’RSE, estan en procés
de construir una empresa on la responsabilitat social sigui la seva marca
distintiva i l’eix a partir del qual giri l’estructura i les accions a desenvolupar. En aquest sentit, l’empresa ha definit la declaració de missió, visió i
valors corporatius:

r es pon. c at

Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

9

Missió
Oferir un servei òptim i de qualitat en tots els nostres productes i serveis,
així com millorar de forma continua per respondre a les necessitats del
mercat, col·laborant amb els nostres clients per satisfer les seves necessitats de maners adient.
Visió
Ser una empresa referent del sector i aconseguir conscienciar la societat
de la importància de la utilització de materials reciclables i sostenibles
acompanyat d’un bon assessorament.
Valors
Transparència, Constància, Responsabilitat, Qualitat i Treball en equip.
Durant l’últim any, després d’haver estat seleccionada, Codmar ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial
Respon.cat. 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, identificant els seus grups d’interès i
les línies estratègiques en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social.
COMPROMÍS LABORAL
Com a empresa familiar, la sostenibilitat econòmica és la garantia de la
continuïtat del projecte empresarial. Els gerents de l’activitat, estan convençuts que els 40 anys d’història de l’empresa han estat possibles gràcies
a la implicació, compromís i bon treball de tots els treballadors que n’han
format part.
Tot i que actualment l’equip és reduït, Codmar aposta per la participació
de totes les persones en el projecte d’empresa, a través de la implicació
continua, la proposta d’accions de millora i la presa de decisions transversals. Aquest fet també ha provocat que, fins al moment, no hagi estat
necessari disposar d’una política escrita d’RH ja que els principis bàsics
de la gestió de les persones han estat sempre intrínsecs en l’estil de funcionament de l’empresa.
Conciliació laboral. Codmar ha promogut la conciliació laboral i personal
de la responsable d’administració facilitant la realització de mitja jornada.
Així mateix, des de fa uns anys han modificat l’horari per adequar-lo a les
necessitats dels treballadors i els divendres a la tarda no hi ha activitat.
Estabilitat. L’empresa proporciona una gran estabilitat laboral als seus
treballadors, aquest fet es reflexa en que la plantilla gaudeix d’una contractació de caràcter indefinit i que tos ells fa molts anys que formen part
del seu equip humà.
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT
Treballar amb el material de major qualitat ha estat sempre un requisit
de Codmar. Aquest fet per si sol ja garanteix que els productes que fabrica
suportaran les condicions meteorològiques més adverses i el seu desgast i
manteniment seran els mínims. Codmar treballa amb l’alumini i el ferro,
materials reciclables, amb la qual cosa existeix un alt índex de recircularització de la matèria prima i una petita producció de residus, els quals
són gestionats mitjançant un gestor autoritzat.
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daments molt exhaustius a casa del client i col·laborant amb empreses
externes per lacar restes de projectes realitzats a aquells colors que no són
massa freqüents i utilitzar-los en casos de necessitat. Seguint en aquest
àmbit, la maquinària que s’utilitza disposa de cicles tancats de manera
que tampoc generen residus.
Codmar s’ha inscrit al programa de l’ICAEN (Institut Català d’Energia)
de foment de l’eficiència energètica. Dins de les accions d’aquest programa, es va dur a terme una diagnosi energètica de l’activitat (edifici i maquinària) i es van redactar una sèrie de conclusions i pautes a seguir. De
les propostes realitzades, actualment s’està estudiant la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Seguint també amb l’eficiència energètica, ja s’ha realitzat la substitució
de les lluminàries per llums led.
COMPROMÍS AMB EL CLIENT
Des de la seva fundació, Codmar ha perseguit l’objectiu de superar les expectatives i exigències dels seus clients, motiu pel qual han decidit apostar
per la innovació contínua i la inversió per tal de desenvolupar les solucions més eficients davant d’una necessitat.
L’empresa ha adquirit el compromís de complir uns requisits mínims relacionats amb la seguretat. Un d’ells és el marcatge CE de qualsevol producte que es comercialitzi dins de la unió europea, i per aquest motiu treballa amb les principals marques especialitzades, les quals garanteixen
el compliment d’aquest aspecte juntament amb la gran qualitat del seu
producte.
Un valor afegit que Codmar proporciona als seus clients és l’assessorament.
En aquest sentit, escolten molt la seva opinió i busquen conèixer quines
són les seves necessitats i expectatives finals. A partir d’aquí, els tècnics
de l’empresa els expliquen les característiques dels diferents materials,
la possibilitat de reducció del consum elèctric i el concepte de l’eficiència
energètica del seu local o habitatge amb els beneficis que els pot suposar.
Per acabar de tancar el cercle de relació i seguint amb aquest compromís
vers el client, Codmar disposa d’un servei postvenda, en el qual es realitzen actuacions de reparació quan apareixen problemes un cop fetes noves
instal·lacions
COMPROMÍS SOCIAL
Coherents amb els valors que defensen, Codmar és sensible amb l’entorn
social on està situada i hi mantenen diverses vies de col·laboració, entre
les que destaquem:
• Participació en el projecte far. El projecte far és un programa engegat per
l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i va adreçat a nois i noies de 3r i 4t curs d’Educació Secundària
Obligatòria (ESO) que mostren dificultats en l’aprenentatge, actituds de
desmotivació, d’inconstància en el seguiment del ritme establert i perill d’absentisme acadèmic i que els calen actuacions individualitzades i
adaptacions curriculars per a la seva integració escolar, social i laboral.
Aquest projecte combina la formació a l’Institut amb activitats pràctiques, mitjançant el desenvolupament de diferents oficis dins l’empresa
ordinària. Es contempla que l’estada a les pràctiques és de 12 hores setmanals, inicialment amb caràcter trimestral, amb la voluntat de continuar al llarg del curs escolar.
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Codmar participa en el projecte acollint un participant del programa amb
la finalitat per una banda de l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits, que són un element motivador, i de l’altra perquè l’apropament a la
relació adulta que s’estableix entre agents laborals pugui ser un element
potenciador de comportaments madurs que permetin a aquests alumnes
l’assoliment dels objectius generals de l’Educació Secundària Obligatòria.
• Construcció moto elèctrica de competició. Col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i l’equip E3team
EPSEVG per la construcció d’una moto elèctrica. Mitjançant l’aportació
de recursos materials (eines, maquinaria...), mà d’obra, assessorament, etc.
• Col·laboracions puntuals en les festes del barri i altres activitats del municipi on esponsoritzen algunes de les activitats que s’hi organitzen.
CONCLUSIONS
Des dels seus inicis, Codmar, S.L. ha fet una aposta per les persones, principalment pels seus clients i treballadors. Mitjançant el seu procés de millora continua, han anat incorporant, a poc a poc, criteris de responsabilitat social per tal d’aportar el seu granet de sorra que ajudi a crear una
societat més justa i més respectuosa amb el medi ambient i el seu entorn.
Codmar és una empresa que aprèn i observa el seu entorn a fi d’entendre
les necessitats i demandes d’una societat canviant i dinàmica. Les bones
pràctiques associades a la responsabilitat social són l’aposta per donar-hi
resposta, amb l’horitzó de caminar cap a l’excel·lència.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data
de gener de 2018 per Josep Sanabra a
partir de les entrevistes realitzades a
Conxi Martínez, directora de Codmar.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE és una
iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament
de la responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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CreaRSA
Nom de l’empresa Associació Creació de Responsabilitat Social Audiovisual, CreaRSA
Sector d’activitat Audiovisual
Activitat de l’empresa Producció i comunicació audiovisual de l’economia social i solidària i RSE
Plantilla 4 persones
Pàgina web www.crearsa.com
Twitter @crearsa
Adreça C. Sant Nicolau, 9, 1, bxs. esq. – 08014 Barcelona (Barcelonès)
Contacte chuslopez@crearsa.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
L’Associació Creació de Responsabilitat Social Audiovisual, CreaRSA va
ser fundada el juliol de 2012 pels seus quatre socis amb el neguit de tractar
continguts audiovisuals de forma responsable.
Adreçada a entitats socials i línies de treball en responsabilitat social (RS)
de les entitats sense afany de lucre, ha treballat en temàtiques com la discapacitat, l’assetjament sexual o la memòria històrica, i aposten per treballar en els diferents aspectes de la sostenibilitat i l’economia col·laborativa
englobats en el concepte de Responsabilitat Social Audiovisual (RSA) que
han encunyat i és la raó de ser de la seva existència.
Per ajudar les ONG a enfocar l’audiovisual han treballat sobretot en països
com Bolívia, Perú, República Dominicana, Israel o Etiòpia.
En el marc del Proyecto Mares de l’Ajuntament de Madrid tenen ara la possibilitat d’ampliar l’àmbit de treball a tot l’Estat, on hi tenen un espai cedit.
En l’actualitat es troben en procés de conversió en cooperativa de treball,
per la qual cosa han posat en marxa una iniciativa de “matchfunding” (micromecenatge amb la col·laboració d’una administració pública, en aquest
cas l’Ajuntament de Barcelona) amb la Fundació Goteo (www.goteo.org).

‘

La Responsabilitat Social
Audiovisual o RSA entén el fet
audiovisual, i en conseqüència
l’utilitza, en el conjunt de la
seva cadena de valor, com una
eina i un mitjà per a la creació
de compromís social, cultural,
empresarial, ambiental,
tecnològic, individual,
públic i privat, sempre
anteposant el factor humà i el
desenvolupament sostenible
per sobre de qualsevol
rendiment econòmic

’

En el procés de micromecenatge, per a les recompenses es compta amb
activitats conjuntes d’intercooperació, com per exemple la samarreta de
la cooperativa DIOMCOOP, una cooperativa de venda i serveis que té per
objectiu donar resposta a les necessitats d’inclusió social, laboral i relacional de les persones immigrades que realitzen activitats de venda ambulant no autoritzada a la ciutat de Barcelona, així com venda d’entrades i
passis amb Zumzeig de cinema cooperatiu, etc.
En aquest camí desenvolupen una websèrie per explicar la seva experiència de com crear un pla d’RS en aquest camí vers la cooperativa, que els ha
de permetre més creixement sense perdre l’objectiu social.
Algunes de les fites aconseguides en aquests anys han estat:
• Estrena del documental “Indiscutible” a la Filmoteca (persones amb discapacitat i assetjament sexual), que després acaba passant-se p.e. a Cinemes
Girona (www.indiscutible.cat)
• “Equipos de pincho” ha anat al CaixaFòrum BCN, Betevé, ...
• Audiovisual de l’ONG Ulls del Món a Moçambic, presentat a Singuerlín.
• Difusió dels seus audiovisuals a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona, centres cívics, socials i culturals, llibreries i cinemes de
Barcelona.
• Les TV locals i festivals també s’interessen i passen documentals.
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ENFOCAMENT DE L’RSE: DRETS HUMANS I PRÀCTIQUES
JUSTES D’OPERACIÓ
En l’enfocament estratègic en CreaRSA se centra tant a nivell intern com
extern en els Drets humans (DH) i la defensa de la competència lleial al
sector audiovisual.
En l’àmbit dels DH fomenten la visibilitat de causes socials mitjançant
un punt de vista positiu: els seus continguts audiovisuals sempre intenten
comunicar problemàtiques socials i les feines que tant entitats com empreses realitzen per solucionar-les.
També hi té un paper clau l’impuls de la diversitat cultural i la igualtat
d’oportunitats: mitjançant les pràctiques formatives d’alumnes i graduades del sector audiovisual, es canalitzen i barregen a la seva oficina perfils
d’origen geogràfic, generacional i social divers. La diversitat és també un
leitmotiv dels seus audiovisuals i prioritats de treball amb les ONG.
En la perspectiva de gènere tant a la dinàmica interna com a la projecció
externa, treballen sempre des d’un constant qüestionament dels seus possibles biaixos de gènere (els quatre socis fundadors són homes), per evitar
les possibles conceptualitzacions androcèntriques i així no incórrer en les
pràctiques sexistes dominants en la societat en la qual intervenen i ens
desenvolupem. És per això que forma part del nou projecte de cooperativa
el facilitar al màxim la incorporació de sòcies al projecte.
Finalment, en l’àmbit de l’accés a la cultura i a la llibertat d’expressió,
amb els seus audiovisuals d’accés lliure i obert, prioritzen donar veu a qui
no té un accés fàcil als mitjans de comunicació, sempre des del primordial
respecte dels drets individuals i col·lectius.
La segona columna vertebral del seu enfocament d’RSE, les pràctiques
justes d’operació, promouen la competència lleial en preus, oferint una
remuneració econòmica en la línia mitjana dels estàndards del sector audiovisual (conveni) per evitar la seva precarització i la seva depreciació
constant. Sovint no es respecten els salaris fixats pel conveni.
Impulsen els criteris d’RSE i de la reforma horària dins del sector a través d’un projecte audiovisual per a la sensibilització i l’aplicació de bones
pràctiques, un projecte conjunt i en el marc de la Iniciativa per a la Reforma Horària-Ara És l’Hora, entitat que pretén incidir en la reforma dels
horaris de manera que s’assoleixi l’adaptació a uns «temps més humans
i més cívics en el marc de les transformacions de la Catalunya que ve»,
promoguda per Fabián Mohedano.
De fons hi ha una voluntat de treball en xarxa sempre amb un tracte personal,
proper i conciliador amb les nostres clientes, col·laboradores i proveïdores.
Bona part de la difusió i notorietat assolida en el sector procedeix d’un
bon networking professional mantingut amb les persones que passen en
algun moment per CreaRSA. A banda de crear llocs de treball propis, una
nova línia de treball dins de l’audiovisual, que cal no oblidar que és segon sector que més ha patit la crisi després de la construcció, és establir
mesures mínimes per a una competència lleial: foment preus de mercat
mínims per tal que tothom en pugui viure, foment entorns autoregulats,
buscant salaris en la línia de mercat (el conveni col·lectiu en definitiva).
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Participen a la xarxa cooperativista (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Coòpolis), a l’RSE (socis de Respon.cat), a l’Audiovisual
(Clúster Audiovisual de Catalunya i Productors Audiovisuals de Catalunya
–PAC–) i a l’Economia Social i Solidària (Xarxa de l’Economia Social –XES–
i Projecte MARES de Madrid).

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Com no pot ser d’altra manera, les aliances dins de l’audiovisual són un
objectiu estratègic: el fet d’estar en RS amb entitats socials ja els diferencia i ajuda a sensibilitzar el sector un cop posicionats, i tot seguit fer
consciència a com aplicar i implementar a les organitzacions del sector,
a través de la seva proposta de posada en valor a través de l’RSA que els
acompanyen a construir.
Durant l’últim any, després d’haver estat seleccionada, CreaRSA ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial
Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’organització
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.
LA INNOVACIÓ SOCIAL DINS I FORA DEL PROJECTE
El treball estratègic simultani dins i fora l’entitat fa que treballin per a
la innovació social amb un espai creatiu que es genera tant a dins com a
fora. Des de creaRSA estan abocats a la innovació des del propi naixement
del terme que dona nom a l’entitat, la Responsabilitat Social Audiovisual
–RSA–. Contribueix a l’R+D del país i generen les dinàmiques idònies per
al desenvolupament d’espais de co-creació creativa, transversal i flexible.
El treball de totes les persones en equip compartint els projectes n’és un
exemple com veurem més endavant.
A nivell extern, a més, es treballa amb la Universitat Abat Oliva CEU en
un màster en RS Audiovisual. També hi col·labora ITES Imatge i So (una
escola ubicada a la plaça Tetuan) que cedeix els espais. L’objectiu final és
que l’alumnat pugui estar becat tant a CreaRSA com en d’altres organitzacions que treballin sota el mateix concepte, treballant l’ocupabilitat per
a un grau d’inserció millor en el futur dels i les professionals audiovisuals.
L’RSA EN L’ÀMBIT LABORAL
Dins de l’entitat es focalitza l’apoderament professional que es vol també
per a la resta del sector, amb mesures com:
• Flexibilitat horària, compactació de jornada, conciliació i teletreball: no hi
ha horaris concrets, es treballa per objectius i per tant cada qui s’organitza
els horaris a la seva manera. El guany directe és més productivitat perquè
es desenvolupen alhora altres àrees de la vida de les persones, retroalimenta amb altres àmbits culturals que són àmbits normalment emmarcats en la categoria de hobbies.
−− Adequació dels processos de producció buscant sempre l’equilibri entre les necessitats del projecte i el ritme individual de cada persona treballadora.
−− Això està molt en la línia de treball de la reforma horària amb la qual
col·laboren per liderar formar part de la sensibilització dins el sector.
−− Volen garantir el benestar físic i emocional de les persones treballadores afavorint la disposició de temps lliure perquè d’ell en surten també oportunitats
per incorporar-les en els projectes.

• Gestió del talent: des de la seva creació s’ha donat orientació i formació
professional a més de cent vint alumnes i graduades del sector audiovisual
en pràctiques amb l’objectiu de millorar les seves habilitats i accelerar la
seva entrada al món laboral.
−− L’absència de retribució de l’alumnat en pràctiques es compensa amb quotes
de responsabilitat molt altes per oferir més ocupabilitat futura. Es valora especialment la presència física i acompanyament dels socis en els projectes. Se’ls
dóna targetes de visita, que les donen als clients, coneixen qui són els clients i
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també el rerefons de cada projecte. De fet molt sovint a partir d’aquí els surten
oportunitats de feina via networking (personalment, via xarxes socials com
LinkedIn, etc.), en el que se’ls forma i apodera per fer-ho.
−− Es va realitzar una enquesta de valoració sobre el pas per CreaRSA a l’alumnat
becat i antigues persones col·laboradores, enfocat a millorar la gestió interna,
de la que se’n van poder extreure valoracions molt positives.

• Diversitat d’origen de diversos països de Llatinoamèrica, també de diferents estrats socials, però amb la mateixa sensibilitat social. Es pretén a
més que s’autoapliquin conceptes de l’RS a les pròpies persones.
• Mobilitat geogràfica: potencien la coneixença de noves realitats fora de la
zona de confort personal a través de les produccions que porten a terme a
Catalunya, a Espanya, a Europa i al món. CreaRSA es troba en un moment
d’internacionalització que porta a l’entitat a establir un pont aeri constant
entre Barcelona i Madrid.
• Perspectiva de gènere: més enllà del personal becat, es pretén incorporar dones i alguna persona amb discapacitat com a sòcies del projecte
per fer més coherent el projecte intern amb l’extern i obtenir els avantatges que se’n deriva.
XARXA D’RSA AMB LA CLIENTELA, LA COMUNITAT I EL SECTOR
La fisolofia del treball en xarxa, ser en xarxa de CreaRSA ho apliquen
també a l’àmbit de la clientela, el sector i la comunitat.
Respecte a la clientela fomenten:
• Tracte proper amb el col·laborador/client, donant feed-back quan cal, personalitzant, donant calidesa. Relació més enllà de la comercial i instrumental.
• Difonen els audiovisuals sota el codi lliure, dins de la filosofia copyleft i
amb llicències Creative Commons.
• Protecció i confidencialitat de les dades personals i professionals que
col·laboren en els audiovisuals (privadesa i respecte a l’anonimat quan
aplica o es requereix).
• Eduquen en la mirada mitjançant el foment de la responsabilitat social,
cultural, ambiental i tecnològica.
A nivell d’entorn i comunitat se cerquen sinergies i aliances amb d’altres
entitats de forma bidireccional, de manera que per exemple l’oficina és un
espai cedit per una altra ONG a canvi de fer-los feina audiovisual. D’altra
banda es fan un o dos cops l’any, segons disponibilitat, donacions en espècie a entitats que no disposen dels recursos per fer visible la seva tasca:
donen part del seu treball, amb vídeos o cobertures que es donen perquè
puguin tenir una eina per difondre.
Disposen d’una política de comunicació molt alineada amb l’estratègia del
projecte i alhora amb les característiques de cada mitjà. A nivell “off line”
s’organitzen jornades de networking, mentre que a nivell de xarxes socials cadascuna té uns objectius molt específics:
• Twitter és per a jornades -activitats sovint obertes al públic en RS audiovisual- per facilitar una interacció més immediata.
• Facebook per crear comunitat: sobre informació cultural, recomanació
d’actes gratuïts com les de biblioteques de la Diputació, amb un recorregut
de més llarg termini, i més contingut audiovisual afegit.
• Linkedin per obrir contactes: comercial i prescripció.
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• Vimeo és en canvi per a usos més professionals (no es fan vídeos de baixa
resolució en àmbits amateurs a YouTube, per raó de qualitat d’imatge).

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

GOVERNANÇA EN BASE A PRINCIPIS DE L’ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA I L’RSE
CreaRSA contempla els principis de l’economia social, solidària i la responsabilitat social als seus elements de bon govern, i en especial de cara al
futur projecte de transformació a cooperativa. Estan desenvolupant també
un reglament de règim intern que sigui d’obligat compliment per les persones i la pròpia empresa en el funcionament intern.
Publiquen anualment una memòria d’activitats al seu lloc web.
L’organització i la presa de decisions entre els socis és horitzontal i d’un
soci un vot, mentre que ara per ara, tot i que hi ha un cert repartiment de
responsabilitats, es requereix capacitat multitasca, s’anirà evolucionant
cap a més especialització amb el creixement previst.
Per a la coordinació interna combinen les noves tecnologies (allotjament
compartit amb gestió de permisos o grups de Whatsapp) amb mètodes
convencionals, com un calendari molt visual de treball a l’oficina, que
permet a tothom (socis o personal en pràctiques) veure què fa la resta de
persones. Un dels socis assumeix les tasques específicament de coordinació per assegurar el correcte funcionament i redirigir davant de qualsevol
necessitat a la persona adequada.
En l’administració, pretenen, un cop iniciada l’activitat com a cooperativa, treballar amb la banca ètica o cooperativa. En les poques compres que
requereix la seva activitat, com consumibles, miren que siguin ecològics
o reciclats, o de reutilització interna. També s’optimitzen consums amb la
impressió a doble cara es separen els residus de forma selectiva, inclosa la
fracció orgànica. La intenció es caminar vers la oficina verda.
Alhora, per anar a la feina tothom fa ús del transport públic (metro,
bicicleta o tren) per contribuir a la sostenibilitat del planeta. També
consciencien la seva gent sobre la necessitat i els hàbits personals
d’una alimentació, saludable i equilibrada (un dels socis és vegà).

‘

CreaRSA treballa amb
coherència dins i fora l’entitat
en especial en els Drets
humans i el foment
de pràctiques justes
d’operació al sector

’

Aquesta fitxa ha estat elaborada en
data de gener de 2018 per Xevi Agulló
a partir de les entrevistes realitzades a
Jesús López, soci fundador de CreaRSA.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. L’elaboració de les fitxes d’RSE és una
iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament
de la responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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DataLong16
Nom de l’empresa Sociedad Española para el Internet de las Cosas, SL
Sector d’activitat Serveis tecnològics
Activitat de l’empresa Internet de les Coses
Plantilla 16 persones
Lloc web www.datalong16.es
Twitter @datalong16
Adreça Edif. Eurocentre. Ronda Europa 60, 5è 1a · 08800 - Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Contacte T. 936 116 050 - info@datalong16.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
DataLong16 es va fundar el 2014. Els seus fundadors creuen en l’Internet
de les coses (IoT per les sigles en anglès) i la tecnologia màquina a màquina (M2M) com a sistema que facilita la forma en què fem negocis i com
ens connectem, les persones i les coses. L’empresa es va crear sobre el
coneixement i experiència en el camp de la logística, distribució i gestió
de la cadena de fred. En resposta a les demandes específiques de la seva
clientela i aprofitant l’experiència, el coneixement i una àmplia capacitat
tècnica, van llançar la solució DL16, on han combinat tecnologies, serveis
i compromisos per ajudar a la seva clientela a controlar els seus actius al
llarg de tot el procés de la cadena de subministrament en temps real.
La seva solució, que està connectada a l’IoT, serveix a diverses indústries
verticals, com: farmacèutica, agroalimentària, medicina, química, laboratoris, transport, etc., totes elles fortament relacionades amb la logística i
la distribució.
El producte principal està adreçat a la gestió de la cadena del fred, coneixement i expertesa que vénen d’una consultora pròpia catalana fundada
l’any 2000 (BDP Frío). El producte és un dispositiu amb sensors de control
de la cadena del fred que es comunica via GSM (SIM mòbil), tot i que el
futur és l’IoT amb l’ús de xarxes de baixes freqüències (a la UE sobretot en la banda lliure o ISM 868 MHz). Desenvolupen, doncs, dispositius
per a bandes baixes de freqüència (IoT/LTM1, etc.), i més concretament
treballen amb tecnologia no propietària per ràdio freqüència LoRa (Long
Range, Low Power), que és una gestora de plataformes no propietàries de
bandes baixes de freqüència (ISM 868 i 433 MHz a la UE, 915 MHz a EUA
i 430 MHz a Àsia), que cerca mantenir al marge els interessos de grans
empreses que volguessin apropiar-se del big data.
ENFOCAMENT DE L’RSE
L’experiència de DataLong16 en RSE potser no és encara gaire prou visible,
però és el motiu principal de la seva existència, des del seu inici, com a servei a la societat per la millora i seguretat de la logística d’enviaments crítics
per la salut de les persones (sector farmacèutic i alimentació) a través de la
tecnologia de l’IoT, així com a la sostenibilitat evitant el malbaratament de
productes.
Tots els socis escollits són com anomenen “socis amb valors” que prioritzen
l’impacte social al benefici econòmic pur, com és el cas de la creació de la
filial DataLong16 Healthcare Internet Of People SL, que ha posat tota la seva
tecnologia al servei de la salut pública amb un acord de col·laboració amb la
Fundació Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), pertanyent a
l’hospital del mateix nom (Can Ruti), per un projecte de telemedicina.
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A nivell europeu, s’està legislant en temes de l’ús del “big data” en el
HealthCare per temes predictius i millora en el tractament. Per això, cal
compartir dades agregades per generar un cercle virtuós en favor de la salut i qualitat de vida de les persones sense que això vagi en detriment dels
seus drets a la privadesa. Atesa la importància de la privadesa de la informació, es posa en valor treballar amb plataformes no propietàries i mantenir una col·laboració a llarg termini amb les entitats públiques europees
mentre es desenvolupa el corpus normatiu de protecció de la privadesa.
L’objectiu principal és possibilitar la monitorització de persones amb
malalties com l’ictus o les diverses de tipus cardiològic, per assolir un
projecte de telemedicina responsable. Per al projecte de Can Ruti hi han
aportat una xarxa no invasiva de baixa freqüència.
El projecte requereix la instal·lació d’antenes repetidores que, en casos
com l’esmentat en què disposen d’instal·lacions físiques com hospitals, ho
pot fer més fàcil. Les dades fora del sistema són totalment anònimes (ara
mateix amb GSM com s’ha esmentat; a llarg termini es pretén que també sigui de baixa freqüència amb les antenes repetidores), només un cop
entren a l’hospital es lliga amb el pacient. Inclou també una central receptora d’alarmes en cas que es produeixi alguna variació en els paràmetres
mesurats de la persona pacient que requereixi una actuació urgent.
L’essència, doncs, de l’RSE són els cercles de partenariats amb altres entitats, tant públiques com privades, així com el desenvolupament de grans
projectes de “big data” amb una màxima escrupolositat per la privadesa
i anonimització de la informació. Les dades són propietat i les controla la
pròpia persona usuària, sense grans empreses operadores enmig, però en
canvi aporten benefici a la pròpia persona i a tota la societat. És un model
plenament integrat en l’economia col·laborativa.

L’agregació de les dades permet construir un sistema predictiu que permeti als facultatius dels centres hospitalaris anticipar-se a situacions
d’alarma abans de què s’esdevinguin.
El públic objectiu del projecte de “healthcare” són els 111 grans hospitals
de l’Estat. Actualment només es telemonitoritza un 2% dels pacients, que
en molts casos depèn del personal sanitari que s’hi apropa en les visites
als pacients, o bé quan aquests es visiten als centre hospitalaris. No hi ha
per tant una veritable interconnexió.
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Per tal de fer efectiu el projecte a gran envergadura, s’han aliat a nivell
europeu amb Laboratoris Esteve, un altre gran partner, en aquest cas privat, per a qui significa fer un pas endavant des de ser fabricant de medicaments a prestar serveis de salut, fins i tot predictius. Aquest consorci
(DISSOLES LAB) entre DataLong16 i Esteve està treballant per impulsar
el projecte de “health care” a nivell europeu, i ha estat un dels 6 consorcis

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

europeus seleccionats pel projecte H2020 de compra pública precomercial
(R+D) anomenat “EMPATICS”.
La primera fase de cinc mesos acaba el març de 2018, i després comença
una segona fase de prototipatge de nou mesos, que ha de concloure amb
la tercera fase de nou mesos de validació a les quatre regions europees
que formen part del projecte europeu (Galícia, Aragó, Île de France i una
regió danesa).
Es tracta d’un projecte de monitorització remota que permet l’apoderament
del pacient en el control de la seva pròpia malaltia i dotar-lo de la suficient
autonomia per normalitzar al màxim la seva vida diària i millorar la seva
qualitat: xarxes de pacients (comunitat), seguretat de Block Chain per no
dependre de ningú, etc. Aquí sí que és GSM, tot i que no impedeix que hi
hagi un pegat amb sensors de baixa freqüència, de moment sense antenes,
que es comuniquen a curta distància amb els aparells GSM que trameten
la informació.
En tot el desenvolupament del projecte també s’han incorporat partenariats diversos com amb una startup de Bellaterra que fa sensors químics i
que s’han incorporat al projecte que coordina i lidera DataLong16. També
és el cas de les bateries, que són fetes de paper i, per tant, biodegradables,
amb l’objectiu de no dependre del Liti, component químic altament contaminant, en especial quan es llencen al final de la seva vida. Això permet
fer dispositius “one way” (d’un sol ús) que per cost no poden ser recuperats,
i garantir alhora que no afecten el medi ambient.
L’empresa és partner de la International Air Transport Association
(IATA), atès que els dispositius incorporen mode de vol automàtic, que fa
es desconnectin de manera automàtica en iniciar-se el vol. S’adapta així
als requeriments del sector logístic també.
EL MOTOR DE LES PERSONES DE DINS L’EMPRESA
DataLong16, com a consultora, té clar que el seu equip és la part més important de l’organització, el seu motor, i per aquest motiu disposa d’unes
mesures que faciliten la vida dels persones que hi treballen:
• Flexibilitat horària. DataLong 16 permet la flexibilitat pel que fa a l’entrada
i sortida en funció de les necessitats puntuals.
• Teletreball. Actualment l’organització ha implantat aquesta opció i el 31%
del personal treballa sota aquesta modalitat que permet estalviar temps
en desplaçaments.
• Conciliació laboral. L’empresa permet que el personal pugui disposar d’un
horari reduït o flexible per poder compaginar-lo amb la seva vida personal i familiar. Al mateix temps treballa per evitar que aquesta planificació
horària no sigui un inconvenient o motiu de greuges comparatius.
• Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
• Accions informatives per mantenir l’equip al dia. Newsletters. Reunions
d’equip.
• Participació a l’empresa. El personal es pot expressar i opinar lliurement
i de forma transparent. Davant de qualsevol conflicte té accés directe a
Direcció sempre que ho cregui oportú.
• Seguretat i salut en el lloc de treball. L’empresa té actualitzat el Pla de
riscos laborals pel que fa a la seguretat del lloc de treball (temperatura,
ventilació, il·luminació, instal·lacions...) i la salut dels seu equip (controls
mèdics, eliminació de tota forma de treball forçós...).
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TECNOLOGIA EN FAVOR DEL MEDI AMBIENT
En el model de negoci de DataLong16 hi és implícita la cura del medi ambient: la legislació però sobretot la consciència ens hi obliguen.
Els dispositius actuals són de vida útil quasi infinita: només cal canviar
les bateries quan s’esgoten, que duren entre 9 i 15 mesos segons el nivell
d’ús. Però els dispositius futurs, molt més petits i que augmenten exponencialment els usos, s’han dissenyat per minimitzar a zero l’impacte sobre el medi ambient un cop acabada la seva vida útil, atès que en molts
casos es requereix que puguin ser d’un sol ús i reciclables.
Això és especialment útil al sector farmacèutic, on permet d’acompanyar
tots els productes des de la sortida dels laboratoris fins al punt final de
consum en qualsevol lloc del món.
En aquest punt cal destacar especialment la utilització d’antenes de banda baixa (xarxes LoRA), que implica que és una tecnologia no invasiva
com les bandes altes de freqüències que fan servir les xarxes de telefonia
mòbil o wifi, que no és prou clar que siguin innòcues per a les persones.
També l’objectiu de no dependre del liti per a les bateries, aconseguint que
les bateries siguin biodegradables, en especial en els casos en què els dispositius són d’un sol ús, aporta una innovació molt rellevant en benefici de
la sostenibilitat ambiental.
ORIENTACIÓ ALS CERCLES VIRTUOSOS I ECONOMIA
COL·LABORATIVA
L’enfocament principal dels productes i serveis de l’empresa és vers les
persones: “els xips són al servei de les persones, i no al revés”. Cal però un
coneixement emocional molt proper dels col·lectius, en especial si parlem
del projecte principal del sector healthcare. I això ho aconsegueixen treballant d’una forma molt estreta amb les regions, amb els seus sistemes
sanitaris i de salut en aquest cas del projecte europeu: “les regions ens
aporten la part més emocional de la tecnologia”.
El concepte, doncs, de regió, de territori, de comunitat, en forma part essencial com extensió de les necessitats individuals. Les dades de monitorització, adequadament anonimitzades en el moment d’agregar-les en el
big data, en permet desenvolupar algorismes per crear elements de predictibilitat de riscos immediats. La plataforma, doncs, és un sistema que
aprèn de forma permanent del que li passa a cada persona individual per
generar un coneixement col·lectiu que reverteix de nou a ajudar persones
particulars, incloses les que hi aporten.
El projecte HealthCare obliga, doncs, a reunir-se amb les regions, i veure
les particularitats de cadascuna per aplegar-ho en un sistema de coneixement i predicció. D’aquí la importància d’aglutinar la varietat de la tipologia de regions: urbanes versus rurals, nòrdiques versus mediterrànies.
En l’àmbit del bon govern disposa d’un sistema de gestió de la qualitat
en base a la norma ISO 9001:2015, en la qual s’ha certificat recentment.
Com el propi projecte, el sistema de gestió ha de permetre fer de les diferents parts operatives de l’empresa treballar com un tot en una millora
continuada vers l’excel·lència, en un procés de cercle virtuós dinàmic i
innovador.
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Per fer sostenible el model de negoci, ha calgut fer les corresponents
patents per protegir la propietat intel·lectual, sense les quals no es podria
dur a terme i seguir fent girar el cercle virtuós.
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En tot el que estan fet: la clau és la confiança. Generar-ne és l’objectiu winwin, tothom hi guanya. Cal per tant transparència i establir en el futur els
mecanismes adequats que la garanteixin: el sistema de gestió ha d’estar
enfocat a poder garantir-ho.
Alhora, seria impossible que tota la tecnologia que els dispositius incorporen siguin factibles per a una empresa individual, en especial si és una
startup. Per tant, haver creat un hub per a empreses tant públiques com
privades, mercantils com de l’àmbit universitari i acadèmic, ha facilitat
integrar l’enorme diversitat de coneixements i tecnologies que es requereix (bateries, sensors, etc.). Estan doncs en recerca permanent de partners de l’ecosistema de les startups i spinoffs, que per exemple estiguin especialment a l’entorn de Ship2B.
A l’ADN de l’empresa també hi ha la idea de la reinversió de beneficis:
l’avarícia no pot anar en contra d’aportar a la societat el que n’hem rebut,
l’objectiu no pot ser només guanyar diners, també ser una B-Corp. Quan DataLong16 (SEIC) va decidir a finals del 2016 posar tota la seva tecnologia
al servei de la salut pública, creant la filial DataLong16 Healthcare IoP, ja
va fer constar a l’article segon dels seus estatuts que el desenvolupament
de l’objecte social vindria presidit per una funció social (amb independència de l’ànim de lucre inherent a tota societat mercantil el desenvolupament de
l’objecte social vindrà presidit per una funció social).
El cercle virtuós finalista, però, és que això ho pugui arribar a tenir tothom
(aportació al concepte de sanitat universal) i alhora estalviï gran quantitat
de costos als territoris i regions. Pensem només en què un pacient costa
al sistema sanitari 550€ diaris, i en canvi amb la tecnologia que coordina
DataLong16 poden ser a casa amb menys risc d’agafar virus i millorant les
possibilitats del seguiment de la malaltia, alhora que millorar la qualitat
de vida.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per Xevi Agulló a partir de
les entrevistes realitzades a Luismi Roura, Healthcare Division manager i director
d’RSC de DataLong.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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EAP Osona Sud-Alt Congost
Nom de l’empresa EAP Osona Sud-Alt Congost, SLP
Sector d’activitat Salut
Activitat de l’empresa Provisió de serveis assistencials d’atenció primària de salut
Plantilla 46 persones
Pàgina web www.ebacentelles.cat
Twitter @EbaCentelles
Adreça Plaça Pla del Mestre, 8 - 08540 Centelles (Osona)
Contacte T. 938 81 04 85 – ebacentelles@ebacentelles.cat

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
L’EAP Osona Sud-Alt Congost és una empresa proveïdora de Serveis
d’Atenció Primària del Sistema Sanitari Públic de Catalunya.
És una Entitat de Base Associativa (EBA) dedicada a la prestació de serveis
d’atenció primària de salut constituïda sota la forma jurídica d’una societat
limitada de professionals (SLP). Les EBA van néixer a Catalunya l’any 1998
amb l’objectiu que equips de metges i infermeres, amb àmplia experiència
en l’atenció primària proporcionessin els serveis d’atenció primària reformada a un determinat nombre d’habitants del territori sota la supervisió
del CatSalut.
Aquest model de gestió es basa en una societat de professionals de la
salut que constitueixen una empresa autogestionada amb capacitat per
a la detecció de necessitats i millores de forma continua i transversal a
l’organització, amb la conseqüent immediatesa en l’aplicació de mesures per a la consecució d’aquestes. Així mateix, desenvolupen un espai
on les persones que hi treballen poden créixer i desenvolupar la seva
carrera, facilitant la seva capacitat d’innovació i desenvolupament de
l’excel·lència, tot treballant en equip, coresponsabilitzant-se en la gestió, organització i resultats, participant en la governança per aconseguir
incrementar l’efectivitat i l’eficiència dels serveis prestats, millorar els
resultats en salut i la satisfacció dels ciutadans i dels professionals.
L’ABS compren els municipis de Centelles, Balenyà i, des del 2007, la totalitat del municipi de Sant Martí de Centelles, per mitjà del CAP de Centelles (2001), el CAP de Balenyà (2006), i el Consultori Local de Sant Martí
de Centelles (2007).
COMPROMÍS AMB ELS VALORS I LA GESTIÓ RESPONSABLES
L’EAP Osona Sud-Alt Congost és un centre sanitari obert a la comunitat
que ofereix serveis sanitaris i socials d’alta qualitat al pacient, cercant la
millora continua, oferint un tracte acollidor i solidari, una atenció integral
al ciutadà i desenvolupant projectes de recerca i innovació.
Missió
La missió de l’organització és:
• L’autogestió i professionalització com a instrument d’èxit per la sostenibilitat de l’empresa.
• Donar una atenció sanitària i social de qualitat a la població.
• Ser sensible a les necessitats individuals de cada professional, buscant
l’equilibri entre la igualtat i la diferència, afavorint el treball en equip i la visió de millora contínua, i la gestió racional i eficient dels recursos assignats.
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• Entendre que el benestar del professional de l’empresa és un element clau
per poder donar un millor servei.
• Recolzar-se en el professionalisme i el talent, tot potenciant la satisfacció
pròpia, promovent i incentivant les iniciatives relacionades amb les actuacions de millora assistencial, docent, recerca i innovació (R+D+I)
• Liderar i ser un referent d’atenció primària de salut, a més de constituir
un model d’èxit en l’autogestió i la sostenibilitat del sistema sanitari de
provisió pública.
Visió
Assolir el major nivell de salut possible en la població, posant al seu abast
els pilars que caracteritzen l’atenció primària de salut i social: atenció integral, promoció de la salut, autocura, prevenció i salut comunitària, utilitzant les millors evidències científiques i centrada en el ciutadà. Ser un
referent en la recerca i la innovació en projectes de l’Atenció Primària de
Salut, tecnologies aplicades a la salut i salut comunitària.
Diferenciar-se per:
• Una atenció a les persones que:
−− Situï el ciutadà com a eix vertebrador del model i promoure que es faci responsable de la seva salut; posant al seu abast les eines necessàries perquè pugui
fer-ho (noves tecnologies, participació comunitària, educació per la salut, etc.)
−− Treballi per afavorir la continuïtat i accessibilitat del servei, així com la coordinació òptima amb altres agents i proveïdors de l’entorn.
−− Vetlli per una integració i treball coordinat amb l’àmbit de l’atenció social i
sanitària.

• Una inequívoca vocació docent, de recerca i innovació (R+D+I).
• Un model d’organització basat en l’autogestió dels professionals i els serveis que ofereixen. Generant més satisfacció dels professionals, afavorint
la millora contínua de la qualitat assistencial i el treball en equip.
• Foment i utilització de les TICs en salut per agilitzar i optimitzar l’atenció
als pacients, i oferir-los eines d’autocura tutelades pels professionals sanitaris i socials.
• Foment i treball continu per assolir aliances estratègiques amb altres
agents i proveïdors, que afavoreixin el contínuum assistencial.
• Ús racional i eficient dels recursos assignats.
Valors
Per assolir la missió i la visió, es requereixen valors com:
• Professionalitat
• Vocació de servei
• Responsabilitat
• Multidisciplinarietat
• Eficiència
• Flexibles i participatius
• Compromís ètic
• Sinceritat i respecte
• Comunicació i motivació
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• Disponibilitat i capacitat
• Saber establir límits

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

L’EAP Osona Sud-Alt Congost forma part d’ACEBA, que és l’Associació
Catalana d’Entitats de Base Associativa, que integra tots els centres autogestionats en Atenció Primària de Catalunya. En aquest sentit, s’ha
adherit al seu codi de bon govern tot i que ha estat personalitzat per les
seves característiques particulars mitjançant el document: Pla funcional i
normativa de l’equip: codi de bon govern i reglament de règim intern.
Durant l’últim any, després d’haver estat seleccionada, l’EAP Osona
Sud-Alt Congost ha participat en el Programa RSE.Pime, organitzat per
l’associació empresarial Respon.cat. 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 elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social. A continuació
es fa un recull de les bones pràctiques ordenades segons els seus grups
d’interès i els compromisos assumits amb cadascun d’ells.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP HUMÀ
És el factor més rellevant del projecte i en què es fonamenta la raó de
ser del model EBA, ja que té com a missió que els professionals sanitaris
puguin gestionar un servei amb la màxima autonomia de gestió, que els
ciutadans tinguin un millor servei i l’equip unes millors expectatives professionals en tots els aspectes.
Un dels compromisos amb l’equip humà de l’entitat és l’estabilitat laboral.
Per això, hi ha un 41,3 % de l’equip amb més de 10 anys d’antiguitat a empresa i un 27% que fa entre 5 i 10 anys que hi està contractat. Del total de
l’equip, un 82,6% són dones i un 17,4% són homes.
L’EAP Osona Sud-Alt Congost treballa per assegurar el seu compromís
amb els professionals del centre i poder posar en pràctica els valors de
l’entitat com els de donar una atenció sanitària de qualitat, professional,
responsable, eficient, respectuosa i ètica, amb personal competent i amb
un equip multidisciplinar, propera a la comunitat, compromesa amb les
persones, amb les institucions i amb el desenvolupament professional i
científic.
Per això, l’EAP disposa d’un pla d’acollida, amb l’objectiu de proporcionar
la informació i la formació sobre aspectes generals (normes generals de
funcionament) i sobre aspectes d’organització i funcionament específics
de l‘àrea o el lloc de treball, facilitant la integració dels nous professionals
a l’organització. L’acolliment incideix directament en la pertinença, però
també reforça els compromisos, la seguretat, es pot llegir com cert reconeixement i acceptació i impulsa l’autorealització o l’augment de potencialitats i competències.
Per estimular el desenvolupament personal i professional, l’EAP disposa
d’un pla de formació on es fixen temes formatius a mida en funció de les
necessitats manifestades pels treballadors, realitzant una anàlisi inicial i
dissenyant la proposta d’intervenció i el pla d’acció formatiu més adient
en cada cas, amb solucions sempre pràctiques i específiques, afavorint
programes de formació. I amb totes les garanties, treballant utilitzant diferents metodologies i recursos que garanteixin la consecució dels resultats esperats.
Cal destacar també la tasca de conciliació familiar que es duu a terme a
l’EAP. En aquest sentit s’ha implantat:
1.

Horaris flexibles. Mitjançant aquesta pràctica les persones treballadores assumeixen el control del seu horari de feina, introduint varia-
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cions en la dedicació diària d’acord amb les necessitats que els marqui
la seva agenda, d’aquesta manera es redueix el retard i l’absentisme
laboral, i així augmenta la motivació i constitueix un interessant incentiu a l hora de la contractació i retenció.
2.

Setmanes laborals comprimides. Aquesta pràctica permet al personal
treballar més hores durant uns dies a la setmana a canvi de la reducció
de dies laborals. Si bé no és la millor mesura per a la conciliació permet
a la persona assalariada gaudir de caps de setmana més llargs o períodes
de vacances extra.

3.

Reducció de jornada. En el naixement d’un infant, tant el pare com la
mare poden optar per reduir un terç o la meitat de la jornada amb la
consegüent reducció de salari.

4.

Treball a temps parcial.

Un altre valor destacat és la participació. Existeixen diversos grups de
treball i les decisions que es prenen tenen un caire transversal. L’equip directiu està conformat per la direcció, la directora assistencial, el cap dels
metges, el cap de pediatria i el cap de l’UAU, i es troben un cop al mes.
Aquest equip realitza reunions tècniques de presa de decisions. Després
cada cap fa les trobades amb el seu equip. Aquestes reunions, on participa
la direcció i es realitza seguiment del desenvolupament del centre, permeten abordar de forma immediata les necessitats detectades.
Finalment, cal destacar el model de transparència existent a l’EAP. Un
punt important en aquest aspecte és la intranet de l’EBA Centelles, on
s’incorpora tota la documentació referent a la gestió del centre, dividits
en els diferents àmbits de l’organització (direcció, atenció als ciutadans,
gestió de les persones, etc.).
COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA
La missió de l’EAP Osona Sud-Alt Congost és la d’oferir serveis sanitaris
i socials d’alta qualitat al pacient, cercant la millora continua, oferint un
tracte acollidor i solidari, una atenció integral al ciutadà i desenvolupant
projectes de recerca i innovació. Des de sempre, l’EAP, ha tingut molta
implicació i relació amb la comunitat i ha promogut i participat de moltes
activitats.
• Seguiment del programa Territorial d’atenció a la Complexitat, liderat des
del PPAC i sota la tutela del CatSalut, tot col·laborant conjuntament amb
d’altres nivells assistencials, per tal de donar una atenció de qualitat als
nostres pacients amb necessitats especials, amb una Atenció Integrada de
Salut.
• Participació en les Rutes Assistencials prioritzades pel Departament de
Salut, per a atenció a 4 malalties cròniques (Diabetis, MPOC, I. Cardíaca,
Depressió).
• CatSalut: assolir els objectius plantejats pel nostre contractador, col·laborar
a les iniciatives plantejades (codi IAM, codi ictus, pacient complex, pacient
amb malaltia crònica avançada amb necessitats atenció pal·liativa (MACA),
Rutes assistencials (dm2, mpoc, insuficiència cardíaca, depressió)
• Continuar en la línia de qualitat de la nostra prescripció farmacèutica
(bench) amb importants repercussions dins del sistema sanitari i contribuint a la sostenibilitat i equilibri dels balanços de la nostra empresa.
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• Lideratge i participació en el grup assistencial OMI-AP Catalunya tot contribuint en l’estandardització i el treball en equip per a la millora dels nostres protocols i del suport informàtic associat a l’atenció clínica.
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• Continuar desenvolupant línies d’investigació, implantació i seguiment
de canvis estructurals i organitzatius que permetin la sostenibilitat i el
màxim aprofitament d’aquestes i també la compatibilitat amb la nostra
activitat assistencial fonamental. Seguir superant les diferents auditories
de qualitat de metodologia investigadora en assajos clínics.
• Docència: col·laboració amb l’escola d’infermeria, programa de formació
de llevadores, dietètica i nutrició, formació professional branca administrativa i consolidació de l’acreditació com a unitat docent de medicina familiar rural i la incorporació a l’ABS de residents en medicina familiar i
comunitària en rotació rural a Balenyà i Sant Martí de Centelles.
ACTIVITATS PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER L’EAP
• Radio Pista-Balenyà. Programa “Tots a una” a la radio local (radio pista
107.4FM) amb l’objectiu de difondre diverses activitats que es fan a l’EAP
Centelles i totes aquelles relacionades amb la salut de la població
mitjançant la col·laboració presencial un cop al mes de personal de
l’EAP.
• Taller salut. Grup de suport per a persones amb problemàtica personal,
amb l’objectiu d’ajudar a fer un bon control de les emocions per poder gestionar millor la problemàtica personal. L’EAP posa a disposició del Taller
Salut una terapeuta que fa activitats d’ajuda i suport per la millora de la
problemàtica personal dels membres del grup.
• Revista fer salut. Revista gratuïta d’edició bimensual on es poden trobar
articles relacionats amb la nostra Salut.
• Alimentació saludable. Beneficis d’una alimentació saludable a l’escola.
Xerrades durant el curs escolar adreçades a les poblacions de l’ABS, mestres, educadors i pares de les escoles bressol de Centelles, Balenyà i Sant
Martí i les escoles Xoriguer, Sagrat Cors, Ildefons Cerdà, Joan XXIII i
Valldeneu on es dona informació.
• Cicle de xerrades de cervell actiu i ben alimentat. Valorar la importància
d’una bona alimentació per el desenvolupament de les tasques a realitzar
durant el dia i la capacitat per aconseguir un millor resultat.
PROJECTES EN XARXA DE L’EAP AMB L’AJUNTAMENT
I REGIDORIES
• T’apuntes a caminar – ei tornem-hi? Acció per crear un hàbit saludable,
aconseguir millor qualitat de vida i que es camini tot l’any.
−− Centelles: aquest any 2017 s’ha seguit amb la iniciativa de crear dos circuits
diferents un de nivell 0-1 per dins la població i un de descoberta de l’entorn de
nivell 1-2.
−− Balenyà: circuits variants per dins la població de nivell 0-.
−− Sant Martí: circuit mixt per dins i fora del casc urbà de nivell 0-1.

• Programa de cultura de pau i no violència: Des del Consell de Cooperació
i Solidaritat de Centelles, òrgan consultiu de l’Ajuntament, es vol treballar
la Cultura de la Pau i la No-violència a nivell de municipi. Es vol que a través d’accions d’educació s’impulsi una reflexió de com treballar per la Pau.
• Programa Arrel. Programa plenament consolidat i integrat en la programació educativa municipal i dels centres docents que hi col·laboren, amb
l’objectiu que els alumnes que hi participen puguin obtenir el graduat en
educació secundària. Es tracta d’un projecte desenvolupat conjuntament
amb l’IES Pere Barnils de Centelles i l’escola Sagrats Cors, en el qual participen empreses del municipi. El projecte, emparat a través d’un conveni
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amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (però no
financiat), promou la realització d’activitats de coneixement del món laboral a alumnes de 4t d’ESO amb dificultats en el procés d’escolarització.
• Cursa solidària a favor del poble sahrauí: Centelles amb el Sàhara, aquest
2017 és ja el setè col·laborant activament amb la Cursa solidaria.
• Projecte Valora’T i Emociona’T: que va començar fa dos anys. Un projecte
que neix a partir d’estadístiques, articles i notícies on es parla d’uns nivells
massa elevats en el consum d’antidepressius i tòxics entre els joves. Està
pensat per aconseguir crear un entorn afavoridor de la salut, treballant i
aprenent els valors, aprenent a gestionar les emocions perquè ens ajudin
a créixer amb salut integral: cos - ànima - ment. Ajudant als infants i els
joves a créixer, aconseguint adquirir una base més sòlida per assolir un
creixement integral, estimant-se i acceptant-se primer, amb els seus punts
forts i els que no ho són tant. Ensenyant-los mètodes perquè obtinguin
els recursos necessaris per viure estabilitzats. Perquè cadascú es Valori i
s’Emocioni!!, educant i facilitant les condicions perquè els nens i nenes, els
i les joves puguin ser qui ja son. En col·laboració amb els ajuntaments
i regidories de Salut de Balenyà, Centelles, Aiguafreda i Sant Martí de
Centelles.
• Programa de salut: “natació terapèutica” i “salut artrosis”. Programa de
Salut per la mobilitat de les persones que no practiquen cap activitat física
desenvolupat a la piscina municipal de Centelles.
PROJECTES ANUALS DE L’EAP, L’AJUNTAMENT I REGIDORIES,
CONSELL COMARCAL, CHVIC, GENERALITAT, DIPUTACIÓ I
SALUT PÚBLICA
• Salut i Escola. Infermera diplomada i formada pel programa de Salut i Escola, acut a l’escola un cop per setmana 1,5h durant el curs escolar. Dirigit
alumnes de 3r i 4t ESO.
• Programa de Salut Bucodental. Xerrades de prevenció i tallers a totes les
escoles de l’ABS per alumnes de 2n i 5è de Primària i de 1r i 3r d’ESO.
• Programa de Vacunació a l’escola. Alumnes de 6è de Primària: varicel·la +
hepatitis A+B + papil·loma (noies). Alumnes de 2n d’ESO la TD.
• Programa Pacient Expert dins dels programes de Diabetis/Sintron.
• Programa Pla d’activitat física Esports i Salut. Amb dos circuits marcats a
Centelles i dos a Balenyà, amb material gràfic.
• Protocol i desplegament del document de Desenvolupament per a
la Detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació
d’infants i adolescents.
• Amb ASSIR preparació del Pre i Post Part.
• Colors, Sabors i molta marxa a Osona. Programa conjunt amb el Consell
Comarcal:
−− Anima’t i menja,
−− L’aigua es la millor opció,
−− Mou-te i juga i sobretot procura no estar més d’una hora al dia davant la tele,
amb l’ordinador o amb la consola!
−− Avui toca esport! Que cal menjar i quan?

• Sessions de formació Pediàtriques a HUVIC, cada dimecres durant tot
l’any.
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PROJECTES ANUALS DE L’EAP AMB ENTITATS DEL TERCER
SECTOR
• Conveni de col·laboració amb IES Vic (alumnes en pràctiques)
• Conveni de col·laboració amb UVIC (alumnes en pràctiques d’Infermeria
i dietètica i nutrició)
• UDACEBA, Residents amb pràctiques
• Conveni amb Càritas
• Conveni amb Banc de Sang i Teixits, on col·laboren amb les diferents campanyes de recollida de Sang dels tres pobles de l’EAP, formació feta als diferents professionals; conjuntament amb l’associació de donants del poble,
Banc de Sang, Ajuntament, organitzem la Marató de Sang, un dia de Gran
Solidaritat, participació ciutadana, d’alegria, goig i per tant un dia de Salut
i Benestar.
• Som referents de Banc de Llet Materna (Catalunya té tres punts de Banc
de Llet: Barcelona, Hospital de Palamós i EAP Centelles)
• Campanya d’aliments novembre/desembre amb Càritas i Banc d’aliments.
• Oxfam Trailwalker.
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT, EL MEDI AMBIENT
L’EAP Osona Sud-Alt Congost disposa d’un pla de qualitat i seguretat, una
eina de gestió vàlida per a proporcionar serveis de qualitat obtenint un
grau elevat de satisfacció dels ciutadans. Aquest pla contempla l’execució
d’un conjunt d’actuacions per a la millora qualitativa de forma estructurada i progressiva. El Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient inclou tota
l’organització i tots els serveis i activitats relacionades amb la seguretat
del pacient. El model metodològic en el qual s’han inspirat és l’EFQM
d’excel·lència. Aquest model es fonamenta en l’afirmació que una organització excel·lent és aquella capaç d’assolir resultats excel·lents, entenent
per resultats no només els econòmics i els de realització de producte o
servei sinó també els resultats en els clients, en les persones que treballen en l’organització i en la societat (ciutadania, medi ambient, comunitat
científica, etc). Aquests resultats excel·lents s’assoleixen mitjançant un lideratge potent que estableixi i desplegui una estratègia que permeti una
òptima gestió de les persones, de les aliances i dels recursos, per facilitar
una gestió eficaç i eficient dels processos, productes i serveis.
En la vessant ambiental, l’EAP realitza un control exhaustiu dels consums d’aigua i electricitat de les seves instal·lacions, planificant-se objectius per tal de disminuir-los any rere any. Durant els últims anys s’han realitzat diferents actuacions de millora com: instal·lació de plaques solars,
sistematització del control de consums, canvis de les lluminàries per leds,
amb una reducció del numero de bombetes i ja s’han iniciat els canvis
d’algunes de les aixetes per models amb activació mitjançant sensors de
moviment. Durant els últims 6 anys hi ha hagut una reducció del consum
d’electricitat d’aproximadament 9.000kWh/any, fet que comporta una reducció de les emissions de 3,5 tCO2. El consum d’aigua també ha patit
una reducció, passant de 493 m3 l’any 2011 a 402 el 2016, una reducció del
18,46%.
Pel que fa als residus, periòdicament des del mancomunat realitzen formació respecte al reciclatge tant de residus clínics com urbans. Als centres, es realitza reciclatge selectiu i els residus clínics es dipositen en uns
contenidors específics cada consulta i s’ho enduu un gestor autoritzat.
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CONCLUSIONS
L’EAP Osona Sud-Alt Congost està compromesa amb una gestió ètica i
socialment responsable. Per això disposa d’un codi ètic propi i d’un codi
de bon govern des de l’any 2015. El col·lectiu de treballadors de L’EAP són
reconeguts per part dels usuaris, de la comunitat a la qual donen servei i
de les administracions més pròximes per la tasca professional i social que
realitzen.
La intenció del centre és la de seguir en aquest camí, mitjançant la
col·laboració amb el teixit associatiu de la comunitat i amb les administracions més properes, procurant una millora continua en la salut i benestar
dels usuaris així com de la dels seus treballadors

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per Josep Sanabra a partir de
les entrevistes realitzades a Lourdes Tuneu,
secretària de direcció i responsable d’Atenció
al Ciutadà i Salut Comunitària d’EAP Osona
Sud- Alt Congost.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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EAP Sarrià i Vallplasa Atenció
Primària
Nom de l’empresa EAP Sarrià SLP® i Vallplasa Atenció Primària SLP®
Sector d’activitat Salut
Activitat de l’empresa Provisió de serveis assistencials d’atenció primària de salut.
Plantilla 62 persones
Pàgina web www.capsarria.com
Twitter @CapSarria
Adreça Via Augusta, 366 - 08017 Barcelona (Barcelonès)
Contacte T. 932042288 - info@capsarria.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
EAP Sarrià i Vallplasa Atenció Primària són dues Entitats de Base Associativa (EBA) que gestionen els serveis sanitaris d’Atenció Primària de les àrees
de salut de Sarrià, Vallvidrera i Les Planes, a la ciutat de Barcelona.
Aquestes societats es van crear i establir com EBA l’any 2002 i el 14 de febrer
de 2003 es van adjudicar la contractació mitjançant procediment de licitació
oberta del CatSalut, sota la supervisió del qual actuen.
La Llei 15/1990, d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) separa clarament
les funcions d’assegurador públic (finançament, compra i planificació) de les
de proveïdor de serveis sanitaris. Amb la modificació parcial de la LOSC
(Llei 11/1995) es permet tirar endavant el model conegut con a “Autogestió”.
L’objectiu d’aquesta llei era permetre que professionals sanitaris amb àmplia
experiència en Atenció Primària fossin els que prestessin aquests serveis
al territori corresponent, tot organitzant-se funcionalment de manera autònoma, i amb el compromís d’assolir uns objectius pactats anualment amb el
Departament de Salut.
El que adjudica el CatSalut és el contracte de la gestió de serveis d’Atenció
Primària de salut en els àmbits de l’ABS 5C (Sarrià) i 5D (Vallplasa) de Barcelona. La cartera de serveis és la comuna de tot el sistema nacional de salut. El 24 de març de 2003 les dues empreses van començar la seva activitat
professional, que s’ha mantingut fins a dia d’avui, havent fet ja una renovació
formal del contracte l’1 de juliol de 2009, actualment prorrogat.
El model es basa en la participació i implicació de tots els professionals, sanitaris i no sanitaris, amb l’objectiu de prestar el millor servei a la Comunitat.
En data 21 d’octubre de 2015 el Departament de Salut de Catalunya, segons
la normativa vigent (Decret 86/2014 de 10 de Juny), resol l’acreditació com
Equip d’Atenció Primària.
Durant el 2017, després d’haver estat seleccionades, EAP Sarrià SLP® i Vallplasa Atenció Primària SLP® han participat en el programa RSE.Pime,
organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Mitjançant el procés de
capacitació i consultoria, l’entitat 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 elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva gestió.
A continuació es fa un recull de les seves bones pràctiques ordenades segons
els seus grups d’interès i els compromisos assumits amb cadascun d’ells.
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COMPROMÍS AMB L’ÈTICA I LA GOVERNANÇA SOCIALMENT
RESPONSABLE
El model d’autogestió dels EAP Sarrià SLP® i Vallplasa Atenció Primària
SLP® es reflecteix en l’ideari del seu Pla Estratègic:
Missió
Resoldre les necessitats sanitàries existents en els pacients atesos a Sarrià,
Vallvidrera i Les Planes, respectant la seva intimitat, autonomia, dret a la
informació i responsabilitat.
Visió
Ser una empresa del sector sanitari fermament assentada, amb projecció de
futur, referent en resultats sanitaris, de gestió, organitzatius i tecnològics,
valorada excel·lentment pels pacients i molt atractiva pels professionals.
Valors
• Professionalitat: Responsabilitat i compromís en la feina, treballant en
equip i amb orgull de pertinença a l’organització.
• Orientació a resultats: Capacitat de cercar el màxim benefici dels pacients
amb l’ús eficient dels recursos disponibles.
• Innovació i voluntat de millora.
• Respecte als drets dels pacients.

Durant el 2017, després d’haver estat
seleccionada, l’empresa ha participat en
el programa RSE.Pime, organitzat per
l’associació empresarial Respon.cat,
amb el suport del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i del 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.

Les EBA promouen una direcció participativa on les persones que integren l’equip humà, siguin sòcies o no, puguin influir en la governança de
l’entitat encara que no formin part de la direcció executiva o de l’òrgan de
govern. Fruit d’això, EAP Sarrià i Vallplasa Atenció Primària estan adherides al Codi de Bon Govern d’ACEBA (Associació Catalana d’Entitats de
Base Associativa), que es va aprovar en Junta directiva el 16 de juny de 2016,
posant de relleu les bases ètiques de l’autogestió. El Codi de Bon Govern es
centra en els treballadors (promoció professional, coresponsabilització de la
gestió), l’organització (facilitació de la capacitat d’innovació, consecució de
l’excel·lència, treball en equip , coresponsabilització de l’organització, participació en la governança per aconseguir incrementar l’efectivitat i l’eficiència
dels serveis prestats) i la ciutadania (millora dels resultats en salut, satisfacció dels ciutadans i de l’equip humà) tot col·laborant a fer sostenible el
sistema sanitari públic. Seguint amb la implantació del Codi de Bon Govern
d’ACEBA, EAP Sarrià i Vallplasa Atenció Primària estan participant en el
grup d’avaluació de compliment del Codi.
Des del 2016, són membres de l’associació Respon.cat, iniciativa empresarial
per al desenvolupament de l’RSE a Catalunya.
COMPROMÍS AMB ELS TREBALLADORS: IMPLICACIÓ
I PARTICIPACIÓ
En els 14 anys de funcionament de les entitats, s’han fet dues ampliacions
de socis, de manera que a dia d’avui les societats tenen 12 socis: 8 metges de
família, 2 pediatres, 2 infermeres. El 33% son dones. En un futur no gaire
tardà es realitzarà una nova ampliació, que possiblement permetrà un major
equilibri entre gèneres. No obstant tenir vigent un pla d’igualtat, per la seva
naturalesa d’EBA és més important la capacitació professional i humana
que no pas ser home o dona.
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Mentre ha estat possible, a resultes de la gestió eficient dels recursos atorgats pel CatSalut i en cas de que s’hagi generat estalvi, aquest s’ha invertit en
innovació, ampliació i millora dels serveis i s’ha repartit en forma d’incentius
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a tots els treballadors, els quals per altra banda tenen majoritàriament contractes indefinits a temps complet ( superior al 94% a 2015). Se satisfà el compromís de les EBA, adquirit amb el seu Codi de Bon Govern, que els sous
mínims fossin 1.5 vegades el salari mínim interprofessional.
La formació es considera necessària per a mantenir la competència dels professionals, i se cerca que tothom hi tingui accés, sigui de l’estament que sigui. Cada any un grup de professionals disposa d’una activitat formativa via
FORCEM. Hi ha una activitat formativa interna molt important en forma
de sessions per part dels professionals, promocionada i estimulada per les
entitats. A més, com a acció concreta del Pla d’Accions Operatives 2017 del
Pla estratègic 2014-2017, han activat la cerca i promoció de participació en
congressos. Això els va permetre presentar el documental “Desayunos Saludables” al IV Festival Internacional de cortos y fotografía en Salud Comunitaria,
organitzat per polimedicado.org, que fou considerat mereixedor del primer
premi. Val a dir que la intenció manifesta i explícita de les entitats és que
la formació no provingui en exclusiva de la indústria farmacèutica, en una
clara aposta per l’adquisició d’un coneixement “sense conflictes d’interessos
declarats”.
La docència és intrínseca a l’Atenció Primària, i les entitats hi aposten
fermament. Així, el conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya
permet que estudiants pregrau de 5è i 6è de Medicina, així com de 2n
i 3r d’infermeria, puguin fer estades formatives que alhora enriqueixen
els professionals, sense perjudicar l’atenció als usuaris. A més, participen
en la formació de residents de Medicina de Família i Comunitària de la
Unitat Docent d’ACEBA en facilitar la rotació semi-rural necessària per
assolir bones competències com a futurs especialistes.
Hi ha una aposta per la conciliació familiar i laboral. Després d’analitzar les
necessitats de la població i les càrregues de treball, es van establir els horaris
lliscants aplicables a tots els professionals sanitaris.
Tot plegat suposa que en les organitzacions la satisfacció laboral ha augmentat i s’objectiva en els Qüestionaris de Qualitat de Vida Professional (CVP35)
que periòdicament s’utilitzen per avaluar l’estat del clima laboral.
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COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA: QUALITAT DE SERVEIS I
APODERAMENT
Com a proveïdors del CatSalut per a la prestació de serveis sanitaris en Atenció Primària, el principal objectiu de les organitzacions ha estat oferir un
servei de qualitat a la ciutadania amb la millor eficiència possible. Un dels
trets que han promogut és el que en podríem dir serveis de proximitat. Atès
que per a productes intermedis (anàlisi, radiologia i altres) poden contractar
entitats acreditades pel CatSalut que ofereixin millor qualitat, re-informació
i demores acceptables, el contracte amb Clínica Corachán els permet que els
pacients no s’hagin de desplaçar del territori per a la realització de les proves
d’imatge. A més, amb el sistema informàtic de comunicació actual, aquesta
imatge arriba telemàticament de manera que també eviten la impressió en
paper i el consum de recursos. Aviat els resultats i les imatges es podran
publicar a la història Clínica Compartida de Catalunya HC3.
El compromís amb la sostenibilitat va portar a endegar un projecte de
préstec de material ortopèdic, amb un doble objectiu: posar a disposició
de la ciutadania durant un temps variable un aparell ortopèdic, amb rapidesa i gratuïtament, però alhora reciclar i allargar la vida útil de molts
materials que es malbaratarien sense aquesta acció. Aquest material
l’entreguen els pacients o familiars de pacients que ja no els precisen, els
centres en son dipositaris, i des de treball social es gestiona el préstec.
Dins del compromís amb la qualitat, destaca una ràpida resposta a les reclamacions, amb l’equip directiu fàcilment accessible per a la ciutadania.
Pel que fa a l’Atenció Comunitària, les entitats han promocionat la creació
del Grup d’Atenció Comunitària, format per metges, infermeres i treballadora social. Hi ha el compromís de mobilització i responsabilització entre
els diversos àmbits de govern, amb la participació de tots els professionals
de salut i d’altres implicats: entitats locals de barris, xarxes socials i associacions. S’ha de treballar la intersectorialitat per crear polítiques saludables,
que serien aquelles que potencien els efectes positius sobre la salut, o minimitzen els potencials impactes negatius. Si la salut a totes les polítiques és
el model a seguir, la intersectorialitat és el mètode per arribar-hi. Es tracta
d’establir una relació reconeguda entre part o parts del sector de la salut i
part o parts d’altres sectors, per actuar en un tema o per aconseguir resultats en salut que siguin més efectius, eficients o sostenibles del que podria
aconseguir-se si el sector salut treballés sol. Dins les activitats comunitàries,
ofereixen diferents tallers orientats a diferents grups d’edat: tabac i dol, lactància i benvingut nadó. Totes elles son activitats que es realitzen de fa anys.
El que porta un bon nombre d’edicions, i és considerat referent a la ciutat de
Barcelona, és el grup de cuidadors. En aquest es fa èmfasi en l’apoderament
del ciutadà sobre el maneig de persones dependents, centrant la seva actuació en la persona cuidadora. En això ajuda el fet de tenir una treballadora
social a temps complet.
El Grup de Comunicació s’encarrega de fer arribar la informació rellevant
a cadascun dels grups d’interès. A nivell intern, l’eina emprada és Minerva, una plataforma informativa on tots els treballadors poden consultar
l’actualitat de l’organització. A nivell de comunicació externa, la ciutadania
rep comunicació i pot consultar el més rellevant via twitter @CapSarria, a
la web capsarria.com i la Revista Fer Salut. A més el Canal Pacient, dins
la plataforma La Meva Salut, permet actualment la comunicació entre els
ciutadans i els seus professionals sanitaris de referència, en un entorn de seguretat garantida a l’estar dins d’aquesta plataforma que depèn tècnicament
del CatSalut.
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Una acció cultural de llarga trajectòria omple de goig les organitzacions: el
servei d’intercanvi de llibres. Aquest servei, en actiu des de fa 10 anys ben
bé, és participat per tothom, treballadors i ciutadania, i és considerat extraordinàriament enriquidor. Consisteix simplement a deixar el llibre que hom
consideri que no li fa servei, i agafar si se’n vol un altre. El cert és que els llibres
no s’acumulen i el recanvi és continu, tot promovent la cultura col·laborativa.
S’ha fet esment a la cartera de serveis pública i al fet de què mentre ha estat possible i per la gestió eficient dels recursos de les entitats, s’ha ampliat
aquesta cartera de serveis. Exemple d’això son, per una banda, la revisió del
nen sà, que els professionals de Pediatria ofereixen universalment amb uns
serveis que superen els registrats pel CatSalut i, per una altra, la higiene
dental anual gratuïta per a tots els usuaris dels centres, o l’extracció de cordals preferentment (si la condició clínica ho permet) a la Clínica Dental i no
al servei de cirurgia màxil·lo-facial hospitalari.
COMPROMÍS AMB L’ADMINISTRACIÓ: EFICIÈNCIA,
COMPLIMENT D’OBJECTIUS I TRANSPARÈNCIA
Les entitats estan al servei de la ciutadania mercès al contracte de prestació
de serveis amb el CatSalut, i aposten per prendre part en tot el que suposi
una millora en l’atenció que ofereixen als usuaris. Així, participen activament dels grups de treball de coordinació entre nivells assistencials al territori dins els marc de l’AIS-BE (Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra)
o el projecte CMBD-AP (Conjunt Mínim Bàsic de Dades de l’Atenció Primària) amb l’objectiu de disposar d’un banc de dades exhaustiu i vàlid sobre morbiditat de la població atesa. L’establiment d’aliances juntament amb
les altres entitats sòcio-sanitàries del territori per coordinar més i millor
l’atenció compartida dels ciutadans usuaris del sistema sanitari, forma part
de la necessària aproximació estratègica a tots i cadascun dels proveïdors
sòcio-sanitaris del territori, sense oblidar que la raó de ser de les entitats és
la prestació de serveis públics, amb la promoció i protecció de l’eficiència dels
recursos econòmics de què es disposa.
El compromís amb la sostenibilitat econòmica del model sanitari públic i
la transparència amb l’administració es pot comprovar amb les auditories
anuals, una d’externa i oficial, indicada pel propi CatSalut, i una altra interna que entre altres coses serveix per analitzar el compliment del contracte
amb el Departament. El model d’autogestió de les EBA permet redistribuir
les càrregues de despesa segons les necessitats en cada moment, i permet
amb flexibilitat, responsabilitat i rapidesa d’acció, adaptar-se als canvis més
eficientment, com han fet fins ara.
Totes les activitats descrites prèviament en els anteriors compromisos
amb els treballadors i amb la ciutadania estarien alineades per assegurar
el major nivell d’acompliment d’aquests compromisos amb l’administració
i la societat.
COMPROMÍS AMB ELS PROVEÏDORS: ESTABILITAT I PROXIMITAT
Els proveïdors dels EAP Sarrià i Vallplasa Atenció Primària veuen la contractació dels seus serveis com una opció coneguda com win-win, és a dir,
tothom hi surt guanyant. Per aconseguir-ho, la selecció dels proveïdors que
les entitats necessiten, tant de serveis intermedis necessaris per fer allò que
és la matriu de la seva existència, la prestació de serveis sanitaris (anàlisis
clíniques, proves per imatge), com els que permeten les eines per posar-ho
en pràctica (telefonia, electricitat, ofimàtica, informàtica, papereria, vestidors, bugaderia, etc.) es basa en màxims criteris de qualitat i eficiència, i com
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ja s’ha comentat, intentant apostar pels proveïdors de proximitat, pel que suposa de treball en el mateix territori com en els aspectes de sostenibilitat. No
obstant, EAP Sarrià i Vallplasa Atenció Primària es plantegen per al 2018
una política de compra socialment i ambiental responsable, basant-se en el
compromís assolit amb Respon.cat d’apostar per l’RSE.
El compromís amb els proveïdors permet realitzar els pagaments tot evitant aquelles impuntualitats que posen en risc la supervivència econòmica
de l’empresa contractada. Amb temps de coneixença i diàleg amb els proveïdors, els contratemps es poden resoldre amb facilitat. En les contractacions
s’ofereixen als proveïdors uns aspectes avantatjosos pel fet de ser entitats
d’autogestió: tracte directe i personalitzat amb el responsable de compres
i contractació, essent aquest un interlocutor estable. Quan les persones son
importants, aquests aspectes relacionals esdevenen cabdals.
Un dels proveïdors més crític pel funcionament de les entitats és el que
aporta el sistema d’història clínica informatitzada. Aquesta eina permet
no només la correcta assistència a l’usuari dels serveis, sinó tenir registre
d’aquesta activitat, a partir de la qual s’obté la informació necessària per a
respondre les demandes del CatSalut quant al compliment del contracte.
L’aposta estratègica ha anat sempre en el sentit de disposar d’aquesta
informació per poder anticipar-se a les necessitats assistencials però
també contractuals, i per això, a més del sistema d’història clínica
s’empren eines que ajuden a la millor explotació de la informació de
l’activitat dels professionals, com son el programa ISIS manager® de
CYMAP, i el programa Minerva d’Athenea Solutions. Actualment
s’empra un format d’història clínica informatitzada via web, el programa
OMIAPweb d’Stacks®, però s’està treballant i col·laborant en el desenvolupament d’un nou programa, més adaptat a les necessitats actuals del
professional, ciutadà i administració.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Aquest compromís és totalment transversal i impregna tots els altres compromisos, per això mereix un apartat específic i propi atès que no és un grup
d’interès per si mateix.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per José Antonio Lavado a
partir de les entrevistes realitzades a Roger
Vinyeta, cap de comunicació i d’RSE d’EAP
Sarrià - Vallplasa Atenció Primària.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.

S’estan duent a terme moltes accions perquè les organitzacions han apostat
estructuralment per la sostenibilitat. Això no obstant, falta una sistematització. Per aquest motiu, hi ha la proposta per al 2018 de promocionar la
sostenibilitat a tots els nivells: mobilitat durant la feina (actualment l’equip
ATDOM disposa de dos vehicles, però es pensa en la possibilitat d’adquirir
una bicicleta elèctrica per facilitar l’atenció aguda) i per anar o tornar a la
feina (compartir vehicles privats i promoció de l’ús de transport públic, ús del
pàrquing de l’edifici per als treballadors que no tenen més opció que venir a
la feina amb vehicle particular), reciclatge, consum elèctric i d’aigua (temporitzadors, llums LED), cafès biodegradables, consum responsable i reducció
del consum de paper amb la no impressió de les receptes i els resultats de les
proves complementàries, tot apostant pels formats digitals, etc. En resum,
una conscienciació real de sostenibilitat.

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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Atenció Primària Vallcarca - Sant
Gervasi
Nom de l’empresa EBA Vallcarca SLP
Sector d’activitat Salut
Activitat de l’empresa Provisió de serveis assistencials d’atenció primària de salut
Plantilla 65 persones
Pàgina web www.aprimariavsg.com
Twitter @aprimariavsg
Adreça Av. Vallcarca 169 – 205 Edificis Pedraforca i Montseny, 08023 Barcelona (Barcelonès)
Contacte T. 93 259 44 22 - 93 259 44 11 - contactar@aprimariavsg.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Atenció Primària Vallcarca –Sant Gervasi és una Entitat de Base Associativa (EBA). Les EBA són empreses autogestionades per professionals sanitaris, integrades en el Sistema Públic de Salut de Catalunya per prestar
serveis d’Atenció Primària. Des de 2003, EBA Vallcarca dona assistència
als barris de Vallcarca (Àrea Bàsica de Salut Barcelona 6D) i Sant Gervasi
(ABS Barcelona 5E). La població assignada és de 54.868 persones assegurades. A l’enquesta PLAENSA del CatSalut publicada el 2016, els equips
d’atenció primària (EAP) de Vallcarca i Sant Gervasi són els més ben valorats pels usuaris de Barcelona ciutat.
El model EBA permet un important marge d’autoorganització i autonomia de gestió, ja que els mateixos professionals assistencials prenen les
decisions que donen resposta a les necessitats de la població. La implicació i motivació dels professionals, l’ús eficient dels recursos, la innovació
i la millora continuada del servei són els trets característics del model.
COMPROMÍS AMB L’ÈTICA I LA GOVERNANÇA SOCIALMENT
RESPONSABLE
Els valors de l’EBA Vallcarca són els principals impulsors de les conductes dels seus professionals:
• Respecte: tractem les persones, tant els usuaris com els professionals, com
éssers integrals, sent tolerants amb la diversitat personal, cultural i social.
• Professionalitat: posem al servei dels nostres usuaris els coneixements
i l’experiència d’una manera rigorosa, creient en el que es fa i mantenint i actualitzant aquest coneixement, per a poder oferir una atenció
de qualitat.
• Innovació: som un equip de professionals que treballem en equip,
col·laborant tant entre els diferents professionals del centre, com amb
d’altres institucions.
Aquests valors fonamenten la missió i visió de l’empresa:
Missió
L’EBA Vallcarca és una institució sanitària amb uns objectius clars assistencials d’atenció a les necessitats de salut dels seus usuaris, a nivell
individual, familiar i comunitari, integrant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, la curació i la rehabilitació.
Visió
Ser una organització dinàmica, eficient i integrada en la comunitat a
la qual atén. Un centre d’atenció primària àgil i resolutiu, organitzat al
voltant dels llocs professionals de salut. Ser un grup sanitari que ofereix
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una amplia cartera de serveis d’atenció primària, amb unes prestacions i
instal·lacions d’alta qualitat. Un centre dinàmic que participa activament
en la integració territorial dels recursos sanitaris catalans.
El 2015 el grup de qualitat va revisar els objectius assolits i pendents del
primer pla estratègic i a partir d’aquests resultats, i en sintonia amb la
missió de l’EBA, es va elaborar un nou pla estratègic 2016-2020, tenint en
compte els resultats clau en persones, clients i societat; detectant les necessitats i expectatives del grups d’interès, així com les mesures internes
necessàries per millorar el rendiment en tots els aspectes.
Aquests són els objectius estratègics pel període 2016 – 2020:
• Gestionar la demanda.
• Millorar la capacitat resolutiva.
• Fomentar l’autonomia dels professionals dins d’un treball en equip.
• Millorar la presència al territori.
• Augmentar i diversificar la comunicació.
• Fomentar la formació i la recerca.
• Fomentar la qualitat.
• Fomentar l’ús adequat i responsable dels serveis sanitaris.
• Fomentar la Responsabilitat Social Empresarial.
• Mantenir la sostenibilitat econòmica.
Els objectius específics en Responsabilitat Social (RSE) de l’EBA Vallcarca són:
• Major implicació en el territori mitjançant el projecte de salut comunitària. Aprofundir en la difusió del nostre projecte de salut comunitària i
obrir la porta a la participació dels nostres usuaris per definir noves línies
d’acció.
• Millora dels serveis: ampliació de la cartera de serveis per aconseguir un
augment de la resolució al primer nivell assistencial
• Reducció de l’impacte ambiental.
• Millora de l’entorn laboral per als treballadors.
• Millora de la comunicació en l’àmbit de la transparència empresarial.
Aquests propòsits s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Donades les característiques del servei
prestat i del model EBA, els ODS més vinculats a la nostra acció són:
• ODS 3 Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les edats.
• ODS 5 Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar a totes les dones i
nenes.
• ODS 8 Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.
• ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides.
• ODS 17 Aliança pels objectius.

40

L’EBA Vallcarca és membre de la iniciativa de Nacions Unides en RSE
Global Compact des de 2011 i de Respon.cat des de 2015. L’EBA entén la
política de compromís social com quelcom de transversal, una eina
de millora constant que impregna tots els àmbits de l’empresa. A
més, l’EBA subscriu el Codi de Bon Govern de les EBA, aprovat per
l’associació ACEBA el 2016.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

A continuació recollim les bones pràctiques de l’EBA Vallcarca ordenades
per grups d’interès i la manera com l’empresa els hi aporta valor a nivell
econòmic, ambiental, laboral, social i ètic.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP HUMÀ: CONDICIONS LABORALS
ÒPTIMES / PARTICIPACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS
Econòmic: Les necessitats detectades són una bona remuneració i la subvenció de la formació. Això s’ha traduït en la millora de la remuneració
marcada per conveni, segons els resultats econòmics i un programa de
formació.
Ambiental: El compromís d’una gestió correcta dels recursos ambientals
implica col·laborar amb l’equip per definir millores destinades a promoure la sostenibilitat: com una bicicleta elèctrica per les atencions a domicili
o l’ús de paper reciclat i impressores que imprimeixen a doble cara. Es
preveu millorar la separació de residus i fer una campanya interna fomentant el reciclatge.

Durant el 2017, després d’haver estat

Laboral: A la necessitat d’estabilitat i bon clima laboral es respon mitjançant mesures de conciliació laboral (adaptació dels horaris, permisos
i excedències) i l’optimització dels espais (zones de descans incloses). El
90% dels contractes de l’EBA Vallcarca són indefinits i l’absentisme laboral és molt baix (2,23%). En 2016 es va posar en marxa el Pla d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes pel període 2016 -2019. Són dones més
de la meitat dels càrrecs intermedis (56%) i directius (57%). La comunicació
és una eina estratègica de l’EBA Vallcarca i l’equip humà disposa d’una
informació fluida mitjançant la intranet, el web, els butlletins interns i les
sessions d’equip.

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat

seleccionada, l’empresa ha participat en
el programa RSE.Pime, organitzat per
l’associació empresarial Respon.cat,
amb el suport del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i del Departament
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.

L’EBA Vallcarca té acords amb universitats com la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), la Universitat Ramon Llull i d’altres centres formatius, perquè els seus alumnes facin pràctiques a l’empresa. Així mateix,
també col·labora amb centres de recerca, com en el projecte europeu SITLESS amb la Fundació Salut i Envelliment de la UAB.
Social: El reconeixement dels professionals és important per a l’EBA Vallcarca. Per això es crea una cultura de participació, on l’equip pot incidir
en la definició de les polítiques de l’empresa. Això es consolida mitjançant
les comissions de treball temàtiques (la major part dels treballadors pertanyen almenys a una), les jornades de planificació estratègica per a tot
l’equip i els concursos d’idees en RSE. Així mateix, l’EBA difon les fites
professionals de l’equip com premis, participació a congressos, etc.
Ètica i governança: Els treballadors esperen de l’EBA una gestió transparent basada en els mèrits i capacitats professionals. L’empresa dona resposta establint un diàleg sobre les decisions estratègiques, mitjançant la
presa de decisions conjunta en les jornades de planificació transversals o
en les comissions de treball multidisciplinars. Com a acció futura s’està
treballant obrir la possibilitat de ser socis de l’empresa tots els treballadors que ho desitgin per seguir avançant en la millora de la governança
democràtica de l’empresa.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT: EFICIÈNCIA / IMPULSOR
DE LA SALUT COMUNITÀRIA
Econòmic: La societat espera de l’empresa un ús responsable i transparent
dels recursos. El fet de què sigui una empresa privada que ofereix un servei
públic, fa que aquesta necessitat sigui tinguda molt en compte per l’EBA,
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que hi dona resposta implementant polítiques d’optimització de recursos
i fent una comunicació transparent sobre aquest aspecte. L’assignació per
persona/any mitjana a Catalunya el 2016 va ser de 146,88 euros mentre que
a l’ABS Sant Gervasi va ser de 120,79 euros i a Vallcarca de 133,80 euros. El
2017 s’ha ampliat la informació en el web corporatiu amb les dades econòmiques i condicions de contracte amb el CatSalut de l’empresa.
Ambiental: Complir amb la legislació en matèria ambiental és un requisit
per a les empreses. Per assegurar-ho, l’EBA va realitzar una auditoria ambiental el 2011 i va implementar les millores propostes. Donat que ja s’han
superat les possibilitats dibuixades per aquesta auditoria i en la línia de
fer de l’EBA un espai saludable, es valora fer una nova revisió de bones
pràctiques ambientals.
Laboral: En aquest entorn també és bàsic complir amb la legislació corresponent, de manera que l’EBA aplica el conveni laboral que s’escau al
sector. També és sensible a les recomanacions que es fan en aquest sentit
des de la Taula del Tercer Sector Social de promoció de l’estabilitat laboral
(vegeu apartat laboral del punt Equip humà).
Social: La comunitat espera que l’EBA Vallcarca sigui un actor decisiu en
la definició i implementació de polítiques de salut comunitària al territori.
L’EBA Vallcarca és un dels centres pioners en el programa COMSalut del
CatSalut de dinamització de la salut comunitària. Per tal d’ajustar el projecte a les necessitats percebudes per la ciutadania, des de 2015 l’EBA treballa en xarxa amb d’altres entitats mitjançant els grups de comunitària de
Vallcarca i Sant Gervasi. A part, l’empresa continua amb el seu programa
gratuït de tallers i xerrades d’educació sanitària. En el futur, l’EBA Vallcarca vol ser un referent de participació comunitària tant pel COMSalut com
per a les sinèrgies i la col·laboració amb les entitats socials del seu entorn.
Ètica i governança: La societat espera de l’empresa una gestió ètica. Per
aprofundir en aquest aspecte, l’EBA Vallcarca ha establert aliances amb actors rellevants en RSE, com les iniciatives Global Compact, Respon.cat i el
consell tècnic assessor en RSE de La Unió. Així mateix, fa una comunicació
transparent de la seva gestió mitjançant el seu web i les memòries anuals.
COMPROMÍS AMB ELS PACIENTS: ACCESSIBILITAT / ATENCIÓ
DE QUALITAT
Econòmic: Els usuaris demanen accessibilitat i una atenció sanitària de
qualitat. Per optimitzar el servei, l’empresa ha ampliat la cartera de proveïdors de proves complementàries, per facilitar-ne l’accés i la cartera
de serveis per tal de reduir desplaçaments i poder oferir més tècniques
de diagnòstic al propi centre.
Ambiental: Per tal de fer una gestió correcta dels residus, s’ofereix als pacients un punt de reciclatge de radiografies.
Laboral: Els usuaris esperen un bon ambient laboral per rebre així un
tracte i atenció òptims. Per tal de possibilitar-ho, l’empresa ha adaptat les
agendes perquè siguin més flexibles i permetin dedicar a cada pacient el
temps necessari. Així mateix, s’ha dut a terme la integració dels serveis
de salut i missatgeria online Canal Pacient i La Meva Salut per tal de facilitar l’accés a demanar hora o fer consultes als professionals sanitaris de
forma segura per internet.
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Social: Els pacients sol·liciten activitats comunitàries adaptades a les seves necessitats. Els professionals han elaborat una cartera de tallers de
salut comunitària, que es revisa i amplia cada curs. Així mateix, per tal
de donar resposta a les necessitats globals del territori, l’EBA participa en

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

els grups de salut comunitària de Vallcarca i Sant Gervasi. Totes les activitats de comunitària del centre són comunicades als usuaris per diversos
canals. En un futur es preveu la promoció de iniciatives de pacient expert
per promoure l’apoderament dels pacients i els espais d’ajuda mútua.
Ètica i governança: El bon ús dels recursos és una exigència de la societat
vers les empreses que donen un servei públic. L’empresa dona resposta
mitjançant una comunicació transparent sobre la seva gestió. En un futur
es valora la creació d’un consell de pacients. Fomentar la responsabilitat
social des de l’òptica de la salut mitjançant sessions estratègiques amb els
usuaris com a grup d’interès, també és una de les accions previstes.
COMPROMÍS AMB ELS PROVEÏDORS: COMPLIMENT DELS
ACORDS CONTRACTUALS
Econòmic: El compliment dels acords contractuals és un requeriment bàsic dels proveïdors, que es respecta amb l’aplicació dels contractes vigents
i el pagament al venciment (30-60 dies).
Ambiental: Per tal de complir amb la legislació corresponent, l’EBA contracta proveïdors de gestió ambiental i de tractament de residus sanitaris.
Laboral: La relació amb els proveïdors està basada en el benefici mutu. Els
nostres professionals tenen les eines i les competències per mantenir una
relació fluïda i resolutiva amb els proveïdors.
Social: Pel que fa a l’aspecte social, el reconeixement que pot oferir
l’empresa als seus proveïdors és compartir la informació sobre els seus
serveis amb d’altres EBAs.
Ètica i governança: Per respondre als estàndards de transparència en la
gestió, l’empresa informa els proveïdors sobre la política d’RSE. Així mateix, ha elaborat una política de proveïdors per fer més transparents els
criteris de selecció. Aquests es basen en l’eficiència: proximitat, qualitat,
temps de realització, tipologia de proves, servei, possibilitat d’incorporar
directament els resultats al sistema informàtic, per tal de facilitar
l’accessibilitat. En un futur està previst elaborar uns indicadors de compromís social per avaluar els proveïdors.
COMPROMÍS AMB L’ADMINISTRACIÓ: EFICIÈNCIA I
TRANSPARÈNCIA
Econòmic: El compliment del contracte i una gestió basada en l’eficiència
i la innovació és el que espera el CatSalut de l’empresa. Així mateix, el
desembre de 2017 l’EBA Vallcarca ha obtingut la certificació de bronze de
l’índex de qualitat EFQM.
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Ambiental: L’empresa compleix la legislació ambiental i introdueix millores en el centre per reduir el consum energètic (canviar les bombetes
per leds, posar cortines dobles per tenir un major aïllament tèrmic). Com
a acció futura, a petició de l’empresa s’està elaborant una política de bones
pràctiques ambientals en atenció primària per part de La Unió, ja que s’ha
detectat la necessitat de reduir l’impacte ambiental més enllà del que requereix la legislació.
Laboral: L’empresa compleix amb la legislació laboral i aplica el conveni laboral corresponent, amb millores socials (conciliació, formació, pla
d’igualtat, etc.). El 2017 l’EBA s’ha incorporat al grup impulsor d’empresa
saludable de Respon.cat. A partir del 2018 preveu elaborar una política
d’empresa saludable, fruit del treball conjunt de la comissió de prevenció
de riscos laborables i d’RSE.
Social: L’EBA Vallcarca és una empresa plenament alineada amb
l’economia social com ha reconegut recentment el conseller Antoni Comín a l’editorial de la revista Fer Salut núm. 84 de novembre de 2017,
lleials proveïdors del CatSalut i totalment compromesos amb l’Estratègia
Nacional Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC), l’EBA Vallcarca creu que la seva actuació pot esdevenir palanca de canvi al sector
salut. L’adhesió al codi del bon govern d’ACEBA dona bona prova d’aquest
compromís i alineament amb l’economia social.
Ètica i governança: L’administració espera de l’empresa una gestió ètica i transparent. L’EBA Vallcarca ha dut a terme diverses reunions amb
l’administració local i autonòmica per tal d’explicar el funcionament del
model EBA. Així mateix, lliura al CatSalut les auditories comptables.
L’objectiu de l’EBA Vallcarca és esdevenir un referent d’empresa social i
transformadora en el sector salut.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per José Antonio Lavado a
partir de les entrevistes realitzades a Toni
Iruela, responsable Innovació, TICs i RSE
d’EBA Vallcarca.
La fitxa reflecteix informacions aporta es
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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EDAFO GM
Nom de l’empresa EDAFO GM, S.A.
Sector d’activitat Gestió de residus
Activitat de l’empresa Valorització de residus orgànics transformant-los en un recurs
Plantilla 23 persones
Pàgina web www.edafo.com
Adreça C. Botànica, 49, 4t 1a - 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Contacte T. 932 282 216 – info@edafo.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
EDAFO GM és una empresa que pertany al grup COMSA i al grup BURÉS, per mitjà de les seves filials respectives, COMSA Medi Ambient i
BURÉS PROFESIONAL, amb un 50% cadascuna. EDAFO GM es dedica
majoritàriament a la gestió de residus orgànics d’origen industrial, agrícola, urbà, forestal i animal, tot i que principalment provenen de depuradores i de la industria agroalimentària. Aquests residus es transformen
en un recurs que és transportat i escampat en sòls agrícoles com a adob.
Després de gairebé 20 anys de vida i tot i que la seva activitat es troba principalment a Catalunya, EDAFO GM també té delegació al País valencià i
a Madrid, fet que li permet ampliar la seva activitat per Aragó, Castellala Manxa, Castella i Lleó i fins i tot la zona Nord d’Espanya. Per poder
ampliar la seva activitat, disposa d’una planta de compostatge pròpia al
municipi de Camarles, amb una superfície de 37.500 m2, una altra planta
de compostatge pròpia al municipi de Villaconejos (Madrid), així com la
gestió de la planta pública de fangs de Vila-Seca i Salou. Finalment també
cal destacar que EDAFO GM disposa de diferents tècnics de camp per
cada zona de treball, que assessoren els pagesos, explicant les característiques dels productes i com aplicar-los.
El compost obtingut per EDAFO GM a les seves instal·lacions, registrat
com a fertilitzant orgànic amb els noms d’Edaforte® i Edaforte VS®, és
un producte utilitzable com a abonament o esmena orgànica, substitutiu
dels fertilitzants químics tradicionals, que es poden aplicar en:
• Agricultura intensiva i extensiva.
• Grans parcs urbans.
• Reforestació de boscos.
• Replantació de talussos adjacents a vies de comunicació.
• Restauració de pedreres i zones degradades.
• Restauració d’hàbitats naturals.
Actualment, el nivell d’activitat de l’empresa els ha portat a gestionar
102.000 tm de residus orgànics a Catalunya, 20.000 tm a València i 60.000
tm a la delegació central.
COMPROMÍS AMB ELS VALORS I LA GESTIÓ RESPONSABLES
L’empresa disposa de declaracions de missió, visió i valors corporatius:
Missió
La gestió de residus orgànics per transformar-los en recursos i aconseguir
així una millora ambiental del sòl.
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Visió
Ser un referent d’excel·lència i qualitat en el sector i en els serveis que
oferim:
• Gestionant els residus de les empreses.
• Aconseguint la satisfacció dels nostres clients.
• Millorant els processos de gestió dels residus.
Valors
• Professionalitat.
• Responsabilitat amb el medi ambient
• Flexibilitat.
• Humanitat.
La seva activitat, doncs, connecta directament la missió de l’empresa amb
la sostenibilitat, però no només des del punt de vista ambiental sinó també des d’altres vessants com ara l’economia circular.
Des de la gerència, es manifesta la inquietud per la relació de les empreses
amb el seu entorn, i la necessitat que aquestes aportin quelcom més a la
societat a part de crear un ambient saludable amb l’equip humà i de fer la
feina amb responsabilitat. És aquest el motiu principal pel qual es va veure necessari apostar per la Responsabilitat Social de les Empreses i iniciar
un projecte, l’objectiu del qual sigui posar la llavor de l’RSE dins d’EDAFO
GM per tal que amb el temps doni el seu fruit mitjançant la definició d’un
pla d’acció que faci patent els beneficis que hi aporta.
Un altre punt important pel qual aposta EDAFO GM és la transparència,
per tal que els seus col·laboradors i parts interessades puguin conèixer
tota la informació referent a la seva activitat. En aquest aspecte es vol
treballar per millorar la comunicació envers la societat i fer partícip a
tothom que, tot i les dificultats (legislatives, d’infraestructures, etc.), els
processos i productes que s’elaboren són de gran qualitat i respectuosos
amb el medi ambient.
Durant l’últim any, després d’haver estat seleccionada, EDAFO GM ha
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora. A
continuació es fa un recull de les bones pràctiques ordenades segons els
seus grups d’interès i els compromisos assumits amb cadascun d’ells.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES
La plantilla està formada per 23 persones, de les quals actualment 6 són
dónes i 17 són homes. Tot i que a simple vista els percentatges són molt
diferents, analitzant les circumstancies, s’observa que de tots aquests llocs
de treball, n’hi ha 7 on mai s’han presentat candidatures femenines durant el procés de selecció. Probablement a causa de les tasques que s’han
de dur a terme en aquests llocs, tradicionalment associades a treballadors
masculins. Sense tenir en compte aquests 7 llocs de treball, la paritat quedaria més equilibrada, amb 6 dones i 9 homes per desenvolupar la resta
de feines de l’empresa (gerència, direcció, administració i responsables
tècnics).
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Tot i no disposar d’un codi ètic, sí que existeix un manual d’acollida on es
reflecteixen els valors que busca l’empresa en el seu equip. Aquests són
una de les prioritats i riqueses més importants d’EDAFO GM i, per aquest
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motiu, són el segon grup d’interès prioritari, sorgit de l’anàlisi realitzat.
Això també es constata en la poca rotació que hi ha a l’empresa, el clima
positiu que es desprèn i l’esperit col·laborador existent.
Alhora i com a exemples d’integració de l’opinió dels treballadors tenim
que han estat els propis treballadors els que han seleccionat quins són
els valors que representen l’empresa. Per altra banda, ja s’està recollint
l’opinió dels treballadors de cara a definir la formació de l’any 2018 i de
cara a millorar l’ambient saludable de les instal·lacions de l’empresa.
Un dels aspectes que la direcció ha potenciat durant els últims anys ha
estat aquesta bona relació entre tots els treballadors utilitzant com a eina
d’unió la realització de sortides a una casa rural. Aquestes sortides s’han
aprofitat, a part de per millorar les relacions personals, per potenciar la
formació i les bones pràctiques laborals.
A EDAFO GM es vincula la motivació de les persones amb la identificació que hi ha d’haver entre els objectius individuals i els de l’empresa.
Quant més forta és aquesta alineació, més gran serà la motivació de les
persones.
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT
Intrínsecament, el propòsit empresarial d’EDAFO GM ja és buscar la
sostenibilitat ambiental, gestionar els residus orgànics per transformar-los
en recursos i aconseguir així una millora ambiental del sòl. Segons explica
gerència, el sector està en un moment en què no es valora prou el prestigi
i la qualitat del producte i en la majoria dels casos es mira exclusivament
el preu. Aquest fet, però, no ha impedit que des d’EDAFO GM es continuï
creient en la qualitat del servei i dels productes i en la protecció del medi
ambient com a eines essencials per a ser reconeguts en el seu sector.
Amb aquest punt de vista, l’empresa ha desenvolupat un sistema de gestió
integrat de la Qualitat i el Medi Ambient, impulsant la implicació i participació de tota la plantilla i dels col·laboradors de la organització.
En aquest marc, EDAFO GM ha obtingut la certificació d’aquest sistema
de gestió segons les normes UNE-EN ISO 14001 i UNE-EN ISO 9001, la
qual garanteix el seu compromís amb la identificació i minimització dels
seu impactes ambientals i amb la garantia de la qualitat dels serveis i productes que ofereixen.
Un objectiu de l’organització és millorar la sensibilització ambiental a tot
l’equip d’EDAFO GM, ja sigui sobre la pròpia activitat de gestionar els residus orgànics, com en les diferents accions individuals que es poden dur
a terme durant el seu dia a dia. Altres objectius de qualitat i medi ambient
assolits mitjançant el sistema de gestió integrat han estat la reducció de
la despesa energètica de la seva instal·lació de compostatge de Vila-seca
o la reducció de la petjada de carboni en les seves gestions de productes
orgànics a camp, prioritzant sempre la recerca dels destins més propers
possibles als centres productors.
Pel que fa a actuacions emmarcades dintre de l’economia circular, la pròpia activitat d’EDAFO GM ja ho és de manera evident: partint de residus
generats per la societat, EDAFO GM produeix i gestiona adobs orgànics
que fertilitzaran camps agrícoles, en els quals es produiran aliments consumits per aquesta mateixa societat productora dels residus.
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Aquest apartat és un dels que va motivar la direcció d’EDAFO GM a introduir-se en el món de la responsabilitzat social empresarial, amb l’objectiu
de millorar alguns aspectes del seu entorn social més enllà de la pròpia
activitat de l’empresa. Fins al moment no s’havia treballat aquest aspecte i
es van començar a buscar accions que poguessin donar cobertura a aquest
objectiu.
Un projecte en el qual s’ha interessat l’empresa i amb el que ja han iniciat
contactes és amb els Espigoladors. Espigoladors és una organització sense
ànim de lucre que lluita contra el malbaratament alimentari alhora que
assisteix persones en risc d’exclusió social d’una manera transformadora,
participativa, inclusiva i sostenible. Aquesta organització treballa en tres
eixos principals:
• Reduir el malbaratament alimentari.
• Generar oportunitats.
• Ajudar a combatre el dèficit alimentari.
I ho fan organitzant espigolades per recollir directament del camp els aliments que no es poden vendre i els canalitzen a diferents entitats socials.
Una altra línia que s’està estudiant és la possibilitat de regalar compost a
ajuntaments i agricultors de les zones d’influència de les instal·lacions de
compostatge d’EDAFO GM, perquè serveixin com a mitjà per defensar i
potenciar els valors d’aquests productes i en definitiva, de les instal·lacions
d’on procedeixen.
Alhora, es continuarà amb la realització de xerrades a escoles i visites
d’escoles a les instal·lacions de compostatge d’EDAFO GM, per tal de donar a conèixer als alumnes els processos fabricació d’adobs a partir de productes considerats com a residus.
CONCLUSIONS

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per Josep Sanabra a partir
de les entrevistes realitzades a Albert Ayza
i Roland Palacios, l’antic i el nou gerent
d’Edafo.

EDAFO GM ha participat al Programa RSE.Pime per iniciativa de
l’anterior gerència i les seves inquietuds respecte a les possibilitats que
podia aportar a l’empresa un enfocament basat en la Responsabilitat Social. Actualment l’empresa es troba en un període de canvis importants
on aquest enfocament i ja des de l’actual gerència, es pretén que s’acabi
traduint en un pla d’acció per implantar l’RSE a l’organització, amb la mirada posada a augmentar la confiança, millorar la comunicació amb els
diferents grups d’interès i alinear els objectius personals dels treballadors
amb els de l’empresa, buscant la seva implicació.

La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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FEGP
Nom de l’empresa Federació Empresarial del Gran Penedès
Sector d’activitat Associació empresarial
Activitat de l’organització Serveis empresarials
Plantilla 7 persones
Pàgina web www.fegp.cat
Twitter @FEGP
Adreça

C. Beneficència, 17 - 08720 Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
C. Montserrat, 6, 2n - 43700 El Vendrell (Baix Penedès)
C. Àncora, 3 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Contacte T. 902 106 700 - comunicacio@fegp.cat

DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
La Federació Empresarial del Gran Penedès és una organització empresarial de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació,
que representa el conjunt de l’empresariat del seu àmbit intercomarcal.
L’Associació és independent i té un caire multisectorial i plural i té com
a objectiu fonamental el foment de l’activitat econòmica i el desenvolupament del teixit empresarial de l’entorn.
L’àmbit territorial d’actuació coincideix amb el de les comarques de
l’històric Gran Penedès, a cavall de les províncies de Barcelona i Tarragona.
Es va constituir el 2017 com a resultat del procés d’integració de dues
organitzacions empresarials que coincidien en la mateixa demarcació:
la Unió Empresarial del Penedès (UEP) i l’Associació d’Empresaris del
Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEPG).
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
El dossier de març de 2015 del grup d’opinió aborda l’ètica empresarial
vista per l’ADEPG (actualment FEGP)
L’ètica destaca com un pilar fonamental de l’empresa i alhora com un factor especialment valorat per la societat. En aquest sentit les empreses tenim una obligació ètica cap als
grups d’interès (propietaris, accionistes, empleats, proveïdors i societat). És a través de l’ètica
que les empreses assumim la nostra responsabilitat i contribuïm a minimitzar les desigualtats socials, econòmiques i empresarials, generant valor, també en benefici de la societat.
En aquest context la responsabilitat social empresarial (RSE) és una forma de gestió que
té com a objectiu l’establiment de fites empresarials que siguin compatibles amb el desenvolupament sostenible de la societat; preservant els recursos per a les generacions futures,
respectant la diversitat i promovent la reducció de les desigualtats socials i econòmiques.

A més, el document, defineix com entén la FEGP l’RSE i acaba fent una crida:
L’empresa socialment responsable és aquella que té com a objectiu crear i maximitzar el
valor per als seus grups d’interès mitjançant un comportament ètic, generant valor
econòmic i alhora tractant de generar valor social i mediambiental.

El compromís amb l’RSE respon a una trajectòria i ja al 2006, aleshores amb la denominació d’ADEG, van celebrar un Any Temàtic dedicat
a l’Ètica empresarial, que va ser una oportunitat per a aprofundir en la
reflexió i poder conèixer bones pràctiques i uns models de gestió empresarial més ètics i de major compromís amb l’entorn. Com a resultat d’aquell
any temàtic, van elaborat un Codi Ètic, es van certificar, atorguen un pre-
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mi i mai han deixat de tractar l’RSE, i sobretot l’ètica empresarial forma
part dels seus valors amb un gran convenciment.
Una motivació missional i identitària
En la filosofia pròpia de la FEPG hi destaca un compromís amb el territori, i aquesta orientació es fa explícita en la mateixa missió corporativa,
la qual estableix que la FEGP és una entitat que manté un compromís amb el
seu entorn social i econòmic i que entén com a prioritari el progrés del territori,
en tant que beneficia el conjunt de ciutadans i entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats que s’hi desenvolupen.
Aquest compromís amb el territori ha portat aquesta organització a defensar el teixit empresarial i el seu desenvolupament, alhora que han promogut un aprofundiment en el sentit de Responsabilitat Social de les Empreses, emfasitzant les apostes per la qualitat i la innovació al costat de la
implicació en la comunitat i la inclusió social.
Des de la direcció es considera que donant serveis als socis ja es compliria
però que, per compromís, volen anar més enllà i proposen un model que aborda reptes immediats de les empreses membres, com les infraestructures o la
connectivitat, però també aspectes que responen a reptes de la societat, com
la promoció de l’emprenedoria, els projectes de suport a col·lectius amb dificultats, el binomi cultura-empresa o aspectes relacionats amb el desenvolupament de la cultura empresarial. Es considera que la seva identitat té un segell d’anar sempre més enllà del que els pertocaria, i alhora sense fer soroll, és
a dir, fent-ho per convicció sense necessitat de publicitar-ho, per això que han
evitat fer-ne un ús comunicatiu i tampoc han optat per fer memòria d’RSC.
L’RSE en els diferents programes
El 2006 es van certificar en la norma Social Accountability SA8000 per tal
de mostrar a les empreses sòcies quin era el camí, aprofitant l’ascendent sobre aquestes. Cal fer notar que el sentit de la coherència i de mirar de predicar amb l’exemple en aquells postulats que es prediquen ja que no es van
voler conformar amb promoure la qualitat o l’RSE sinó que s’hi van certificar
entenent que aquesta era la millor manera de comunicar-ne la importància a
les empreses associades i alhora tenir un major proximitat a les eines i als recursos per a poder assessorar-les amb major coneixement de causa. Malgrat
que amb la crisi no van poder mantenir la certificació, han seguit mantenint
les polítiques com també participant en programes socials i culturals.
Anualment convoquen els Premis FEGP, que es lliuren a la Nit de
l’Empresa. Entre les diverses modalitats, la majoria tenen alguna relació
amb l’RSE: n’hi ha de Compromís Social, de Cultura d’Empresa, de promoció de l’Enoturisme en l’àmbit de la sostenibilitat, de Medi Ambient, de
Prevenció de Riscos, d’Innovació...
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FEGP Advising és un projecte per promoure la creació d’empreses i la figura de l’Empresari Ètic. Es basa en models preexistents però que revolucionen amb una col·laboració públic-privat. Pretén mentalitzar famílies,
administracions públiques i centres d’ensenyament escolar, secundari i
universitari locals, de la necessitat de promoure la cultura de l’esforç i del
risc, si es vol aconseguir un planter d’empresaris ètics amb capacitat de
crear empreses. Hi participa un equip d’unes 30-40 persones d’empreses
associades -també jubilades o alguns antics usuaris del servei- que presten la seva col·laboració desinteressada posant 10 hores de la seva experiència empresarial a disposició dels nous emprenedors i emprenedores
per mitjà de tres tipus de servei: Promoure, Tertúlia5 i Acompanyar. Les
accions es fan grupalment llevat de casos concrets i cadascú aporta la
seva expertesa. Els usuaris provenen del Servei d’Activitats Econòmiques
de la Mancomunitat Penedès-Garraf, i ara es pretén que les iniciatives
d’emprenedoria passin dels 3-5 anys.
Per la importància que atorguen a la formació i la necessitat de proveir
alta qualitat per a les pimes locals, van promoure una escola de negocis especialitzada, l’Escola de Direcció d’Empresa (EDE). Parteix d’una
nova concepció metodològica, pensada i dissenyada per a una tipologia
d’alumnes que requereix una formació ad hoc. L’RSE forma part dels continguts que s’hi imparteixen.
Amb la creació de la FEGP, s’ha volgut recuperar el Decàleg de l’Ètica
empresarial que l’ADEG havia fet al 2016 i s’ha reeditat, de manera que
la nova estructura empresarial recull tots els valors d’ètica empresarial en
els quals durant anys s’ha anat aprofundint. Aquests són els títols:
1.

Considerar que el més important són les persones.

2.

Promoure la integritat, l’honestedat i la justícia.

3.

Complir amb rigor i puntualitat els compromisos.

4.

Mantenir una comunicació i una informació transparent i verídica.

5.

Superar els mínims que exigeix la legislació.

6.

Realitzar publicitat comercial verídica i responsable.

7.

Respectar i defensar els drets humans.

8.

Observar el màxim compromís amb l’entorn.

9.

Assegurar la continuïtat de l’empresa.

10. Crear riquesa suficient.
Durant el 2017, després d’haver estat seleccionada, la FEGP ha 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 Coneixement 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 L’ENTORN
Una entitat empresarial forma part d’un entorn determinat on hi ha
unes empreses, institucions, universitats... i tot plegat suposa un espai
d’interrelació entre persones empresàries. L’associacionisme empresarial
facilita articular les relacions i també mostrar una sola veu quan convé,
per exemple davant les institucions ja que convidar un director general
permet mostrar de manera propera les preocupacions i pot facilitar que
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certs temes quedin més presents a l’agenda; però també per negociar condicions davant proveïdors i que certs oligopolis sentin l’alè d’un organisme
que defensa els interessos del teixit empresarial de territori.
La FEGP valora les col·laboracions públic-privat i defensen que s’han de
construir en termes de generositat i reciprocitat, no solament quan a una
part li interessa. Sempre amb el diàleg per davant, alguns temes els poden
articular de la mà dels governs locals mentre que altres mostrant una
visió crítica. A cada municipi hi tenen la figura del cònsol per a facilitar
la relació més directa i permanent.
El compromís envers l’entorn també inclou els reptes socials i la desigualtat:
Les empreses generen una important contribució a les comunitats on estan ubicades. Per
la seva pròpia naturalesa les empreses interactuen amb el seu entorn local generant
impactes positius (p.ex., creant llocs de treball, dinamitzant econòmicament el territori,
etc.), però també generant impactes negatius (p.ex. contaminació, impacte sobre el paisatge, etc.). És desitjable que l’empresa retorni a la societat part del valor que la societat li ha
donat, especialment al territori proper, tot contribuint al seu desenvolupament social,
econòmic i ambiental. [...]
L’ADEPG fa una crida a preservar els veritables valors que hi ha darrera l’empresa.
Com a empresaris ens comprometem una vegada més a promoure l’ètica empresarial.
Però també volem ser l’altaveu d’aquells que reclamen un tracte més just que limiti les desigualtats. Ho fem pensant en les persones, i ho fem pensant en les empreses. Ho fem, en
definitiva, pensant en la cohesió de la nostra societat. (Dossier L’ètica empresarial i la
desigualtat, març 2015)

I la cultura també forma part dels compromisos. En aquest sentit es pot destacar el projecte Galeria.cat, nascut amb la voluntat d’apropar, promoure i
divulgar les creacions d’artistes locals entre els públics d’empresa i la ciutadania en general. L’espai Galeria.cat, disponible al web, presenta exposicions
periòdiques d’autors locals de referència i ofereix bones oportunitats per fervos amb un fons artístic originat en el nostre mateix entorn.
Encara respecte a la cultura, s’ha promogut la “Llotja Víctor Balaguer”,
com una col·laboració públic-privat amb el propòsit de fomentar el diàleg
entre binomi empresa-cultura, a partir del compromís amb l’entorn social i econòmic que estableix la missió de la FEGP i entenent, a més, que
l’activitat cultural també és font d’activitat econòmica i promoció turística.
COMPROMÍS AMB JOVES EMPRENEDORS I PERSPECTIVA DE
GÈNERE
El 2008 diverses dones participants mostren interès, a partir d’un neguit
per participar més i promoure que les dones siguin més actives i visibles
a l’organització. La junta hi dona cobertura i s’exploren possibilitats, que
finalment qualla en el grup Dones d’empresa, que anualment fan una trobada - congrés i altres accions a partir d’un grup de set promotores amb
el suport d’una tècnica. Disposa de web propi www.donesdempresa.cat.
Abans no hi havia dones a la directiva. No es van emmirallar en cap altre model, senzillament calia fer aflorar l’espai per facilitar-ho i es va ser proactiu.
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Amb els joves emprenedors també es va propiciar que s’organitzessin, en
la línia d’afavorir l’emergència de grups diversos, i el grup Joves d’empresa
disposa de web propi www.jovesdempresa.cat. Actualment un terç de la
junta de 54 i la meitat de l’executiva i de vicepresidències són dones, molt
per sobre de qualsevol altra organització similar, i aquest és el resultat
d’haver promogut el grup Dones d’empresa.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

COMPROMÍS AMB EL BON GOVERN
La FEGP disposa d’una junta molt representativa de la base social, fet que
és intencionat, tant per sectors, dimensions, i amb persones molt implicades. La junta ampliada inclou 48 representants i es reuneix cada dos
mesos, i hi ha funcions assignades de manera que no són mers espectadors. Per altra banda, cada una o dues setmanes es reuneix l’executiva.
Es tracta d’una organització participativa, amb grups de treball, i transparent, amb els comptes sempre a disposició dels socis. Els membres participen efectivament i se senten lliures d’expressar el seu parer ja sigui als
actes, als cursos o per mitjà de converses telefòniques. Es fan enquestes de
satisfacció extenses, amb suggeriments i propostes.
Quan es posa damunt la taula una iniciativa novella sempre pot haver-hi
escepticisme però finalment s’entomen els reptes, sense temor a la gestió
del canvi. Un exemple va ser quan, a més de la norma de qualitat, més
mecànica i procedimental, es va optar per una norma d’RSE que abordava
els valors i va suposar un esforç significatiu. O quan es va fer el decàleg
ètic, que no és exigible, però que alguns se l’han acabat imprimint en gros
per al despatx. Tot això genera orgull, sentit de pertinença, d’adhesió a la
Federació.
Des de la direcció es creu que cal estar molt agraïts als que aposten per
ser-hi, satisfent quotes, aportant-hi temps i mostrant generositat, de manera que, en el cas que a un membre no l’acabi de convèncer alguna cosa
que es porta a terme, mereix una explicació.
L’estabilitat també ha estat un signe d’identitat, amb una gestió òptima de
la continuïtat, amb bons relleus a la presidència. Els expresidents formen
part del Consell consultiu. A més, s’ha procurat que les presidències successives siguin diverses, representats tant d’empreses grans com petites i
fins i tot un autònom.
Es disposa d’una Síndica d’empresa, una figura que no han inventat però
que ja estan consolidant. Media entre empreses i ajuntaments o oligopolis davant indefensions. També es prenen iniciatives d’ofici com ara perquè les taxes fiscals siguin més entenedores. És una iniciativa de la qual
se senten orgullosos, que li cal una major difusió, i que acabarà sent una
bona pràctica reconeguda.
El seu compromís amb el país i amb els valors democràtics els va portar a
fer una declaració sobre el procés polític a Catalunya, recollint el propòsit
d’estar sempre estar al costat de la societat i, a partir del reconeixement
de Catalunya com a nació, defensant-ne el dret a decidir. Des del respecte
a totes les posicions, van assumir la seva responsabilitat social en aquesta
matèria delicada i van requerir un debat ampli i rigorós sobre les oportunitats i riscos i van demanar sobretot diàleg per arribar a solucions que siguin en benefici de la societat. Congruents amb el principi democràtic, el
posicionament acabava amb l’expressió “Perquè les empreses tenen veu,
però les persones tenen veu i vot”.
Respecte al compromís amb el medi ambient, disposen d’un grup de treball sobre economia circular. També cal dir que promouen la interrelació
entre les empreses associades a partir del criteri de proximitat, fet que
també té a veure amb la sostenibilitat del territori.
Entre els estudis i informes que elabora, destaquem l’Índex anual de
competitivitat territorial avui ja consolidat com un dels principals instruments d’anàlisi dels determinants de la competitivitat de les comarques
catalanes. Dona llum sobre les interrelacions i millora la comprensió
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de les fortaleses i febleses de les economies comarcals, de forma que els
agents territorials puguin encarar amb major rigor els principals reptes
i oportunitats als què han de fer front en el futur. Cal ressaltar que és el
primer índex que conjuga indicadors de competitivitat (50) amb altres de
sostenibilitat ambiental o social (14) com ara sobre la gestió de residus o si
es treballa a prop del domicili. L’índex es complementa amb un informe
trimestral de conjuntura. L’elaboració de l’Índex va suposar al 2005 una
experiència pionera a Catalunya, pel que fa al desenvolupament del
concepte de competitivitat.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES
L’organització té un equip de 7 persones, sis dones i un home, amb uns valors d’implicació i generositat. La jornada és dilatada per raó de les accions
de formació i serveis, però ho combinen amb una gran flexibilitat per fer
possible la conciliació de la vida laboral i familiar. En aquest sentit, també
es veuen com un equip de persones responsables i molt coresponsables.
Fa més de deu anys que disposen d’un manual d’estil sobre la cultura interna, que recull aspectes com el tracte, l’organització d’esdeveniments, la
puntualitat. És un model d’èxit que els agradaria divulgar per a les pimes.
Pel que fa al vestir, el propi equip decideix i aquest mateix criteri proposen als cursos.
CONCLUSIONS
A qualsevol comarca voldrien tenir una associació empresarial com la
FEGP, tant per part de les empreses com de la classe política, en el sentit
de tenir un organisme veritablement representatiu amb qui poder interlocutar, que no defensi interessos particulars sinó que incorpori un sentit de
l’interès general. De fet, l’existència de l’ADEG inicialment sols al Garraf
va contribuir a fer néixer organitzacions en altres comarques.
L’RSE de la FEGP és intensa i difícil de desglossar perquè forma part
de totes les actuacions, de l’estil propi, de la cultura interna. I potser per
aquest sentit tant interioritzat de l’ètica empresarial, es capta un sentit
crític envers alguns models d’RSE més orientats a la comunicació malgrat
la seva poca consistència.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per Josep Maria Canyelles a
partir de les entrevistes realitzades a Isidre
Also, gerent, Míriam Sánchez, directora, i
Eva Gallego, responsable de comunicació de
la Federació Empresarial del Gran Penedès.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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Fundació Esclerosi Múltiple
Nom de l’empresa Fundació Esclerosi Múltiple
Sector d’activitat Serveis a les persones
Activitat de l’empresa Informació, atenció al pacient serveis neurorehabilitació i formació,
i inserció laboral
Plantilla: 67 persones treballadores, 1.500 persones voluntàries
Pàgina web www.fem.es
Twitter @FundacioEM
Adreça C. de Tamarit, 104, 08015 Barcelona (Barcelonès)
Contacte T. 932289699- info@fem.es

TREBALLANT PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE
LES PERSONES AMB ESCLEROSI MÚLTIPLE
La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) és una entitat privada sense afany
de lucre nascuda a Barcelona l’any 1989 amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple. A Catalunya, hi ha
7.000 persones que pateixen aquesta malaltia.
La missió de la Fundació Esclerosi Múltiple és millorar la qualitat de vida
de les persones afectades per la malaltia i destinar recursos a la recerca.
La Fundació compleix la seva missió des de diversos àmbits: acompanyament a les persones amb Esclerosi Múltiple i les seves famílies, informació, serveis de neurorehabilitació, atenció domiciliaria, formació i inserció
laboral, sensibilització i recerca.
Amb la seva activitat, la FEM ha contribuït a aconseguir que una malaltia
poc coneguda hagi passat a ser reconeguda pels agents clau de la societat
i, el que és més important, han contribuït a millorar la vida de les persones
afectades, posant a la seva disposició recursos per donar resposta a les
seves necessitats des de processos d’escolta de la seva veu.
La Fundació Esclerosi Múltiple pot ajudar a les persones amb esclerosi
múltiple des de vessants diverses:
• Informació i assessorament.
• Atenció a la persona amb EM i als seus familiars
• Serveis de neurorehabilitació.
• Serveis de formació i inserció laboral (FIL)/ Centre Especial de Treball i
relació amb empreses.
• Defensa de drets
• Recerca
De manera coherent amb la finalitat social de la fundació, aquesta manté una aposta transversal per avançar cap a l’excel·lència en la gestió al
servei de les persones amb esclerosi múltiple, integrant la responsabilitat
social en el seu sistema de gestió.
BON GOVERN I GESTIÓ RESPONSABLE
La FEM porta a terme una gestió basada en el diàleg amb els grups
d’interès, la resposta a cada un d’ells i la seva implicació en l’organització.
Prova d’això és la participació d’un ampli conjunt d’agents en l’elaboració
del pla estratègic de la fundació: treballadors, pacients, famílies, administració, associacions, empreses, persones amb altres discapacitats, vo-
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luntaris, socis, federacions, FEMCET, CEMCAT, proveïdors, universitats,
empreses col·laboradores, etc.
La voluntat de mantenir una gestió responsable en la relació amb els
grups d’interès, ha portat l’organització a desenvolupar diverses pràctiques de referència, entre d’altres:
• Acreditació de Fundació Lealtad, que identifica a les ONG que compleixen
nou principis de transparència i bones pràctiques.
• Declaració responsable dels membres del patronat davant possibles
conflictes d’interès.
• Codi intern de relació amb la indústria farmacèutica.
Durant el 2017, després d’haver estat
seleccionada, l’empresa ha participat en
el programa RSE.Pime, organitzat per
l’associació empresarial Respon.cat,
amb el suport del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i del 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.

La FEM rendeix comptes a tots els seus grups d’interès interns i externs
(patronat, col·laboradors, donants i societat) mitjançant el web i la memòria de la fundació i la comunicació a través de diversos canals amb
aquests públics d’interès. En tota la comunicació generada en campanyes
de captació de fons es realitza un retorn per escrit del destí dels fons captats, evidenciant-ne la destinació.
En el cas dels treballadors i treballadores, se celebra una jornada anual de
treball en la qual es comparteixen els resultats econòmics i de l’activitat,
així com els objectius de l’organització.
I per fer-ho possible, es disposa d’un sistema de control de la gestió basat en un quadre de comandament que revisa la direcció amb cada cap
d’àrea. Cada tres mesos es porta a terme una reunió de seguiment global
de l’evolució dels indicadors.
El patronat – òrgan de govern de la fundació – està molt implicat en la
seva gestió mitjançant una comissió delegada, formada per la presidenta,
els vicepresidents, el secretari i el tresorer, que es reuneix mensualment
amb la direcció.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES, LES FAMÍLIES I LA SOCIETAT
Totes les iniciatives i projectes de la FEM s’adrecen a impactar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple i de les
seves famílies i en la sensibilització de la societat per tal d’incidir en la
creació d’un entorn més igualitari i inclusiu per a totes les persones:
Sensibilització social:
Per donar a conèixer la malaltia, per captar fons i per sensibilitzar la societat, la Fundació du a terme campanyes al llarg de l’any. Aquestes campanyes permeten donar a conèixer i sensibilitzar la societat respecte a
l’esclerosi múltiple, una malaltia que molts cops és invisible.
Les campanyes són un dels pilars que permeten el funcionament de serveis que ofereix la Fundació.
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
Principal campanya de la Fundació Esclerosi Múltiple que pretén que un dia
a l’any tothom pugui mostrar la solidaritat vers les persones que pateixen
aquesta malaltia amb un petit gest com és mullar-se a les piscines que participen a la campanya.
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Més de 600 piscines de tot Catalunya se solidaritzen activament cada any
amb el Mulla’t i ho fan organitzant activitats lúdiques i festives. A més, voluntaris del Mulla’t col·laboren perquè al migdia tothom es llanci alhora a la piscina i durant tot el dia venen marxandatge del Mulla’t. Es calcula que a Catalunya cada any es banyen més de 70.000 persones per l’esclerosi múltiple.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Una Poma per la Vida
Durant dos dies, la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) demana a la ciutadania que adquireixi una poma solidària al seu supermercat Condis més
proper per 1,5 euros. La campanya no seria possible sense la col·laboració
dels centenars de voluntaris que sensibilitzen la població sobre la malaltia
neurològica i, alhora, demanen que adquireixin la poma. En els últims
anys, també es poden comprar pomes virtuals a través del web de la FEM.
I moltes empreses s’han sumat a la iniciativa, comprant pomes per als
seus treballadors, i englobant aquest tipus d’ iniciatives solidàries a les seves polítiques d’RSC.
Cursa al Circuit Barcelona-Catalunya
Mulla’t i Corre per l’Esclerosi Múltiple és una cursa solidària que cada
any se celebra al Circuit Barcelona-Catalunya i que inclou diferents modalitats: 5km, 10 km, milla i 200 metres infantils; 20 km en bicicleta i 1
km en bicicleta per família; 2 voltes al circuit en patins, o una milla en
patins. Cada any més de 1.500 persones corren en aquesta cursa solidària i
familiar. S’està produint un fort creixement en la participació corporativa
de les empreses, que aprofiten per fomentar els hàbits saludables entre els
seus treballadors i treballadores, alhora que contribueixen en un projecte
social (al 2017 hi van córrer 687 runners d’empreses).
Altres campanyes
Els clubs Holmes Place celebren anualment la setmana solidària amb
l’Esclerosi Múltiple en la qual es fan classes per a socis i no socis. Els fons
recaptats es cedeixen a la FEM. Igualment, cada any durant el mes de
juliol es fan proves d’agility per a gossos amb el lema “Amb el teu gos per
a l’Esclerosi Múltiple”.
Aquestes i moltes altres són iniciatives organitzades en favor de la malaltia.
Aliances
La FEM és una entitat de país, amb un ferm compromís amb el territori.
Davant els moviments socials que poden afectar els drets de les persones
sempre col·laboren, posant els seus mitjans al servei de la incidència política per una societat més inclusiva i justa.
En aquest sentit, la fundació manté aliances amb les principals entitats
representatives del sector, amb les quals treballa per desenvolupar la seva
missió: Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Federació ECOM, Esclerosi Múltiple Espanya, Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, etc.
En l’àmbit científic, la Fundació Esclerosi Múltiple manté una aliança estratègica amb el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), pol
d’excel·lència internacional en la recerca a l’entorn de la malaltia. Des del
Cemcat, situat al recinte de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, es
treballa per una investigació centrada en les malalties neuroimmunològiques i en la millora assistencial.
Inclusió laboral
La generació de llocs de treball per a les persones amb esclerosi múltiple
i discapacitat física i sensorial, és una de les vies prioritàries d’inclusió
social per les quals aposta la FEM i ho fa tant en l’àmbit de la inserció en
empreses ordinàries com mitjançant el treball protegit.
Com a entitat membre del Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”,
el Servei de Formació i Intermediació Laboral, s’ha sotmès a una auditoria voluntària per part de la Consultora Avedis Donavedian, per treballar
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cap a la millora de la productivitat, estandarditzant una sèrie d’ indicadors
(Pla estratègic Incorpora), fàcilment mesurables i monitoritzables mensualment per l’equip, per detectar possibles desviacions i establir plans de
millora. objectiu, des de la gestió per competències, és acompanyar a tots
els professionals en el seu desenvolupament, arribant a disposar d’equips
d’alt rendiment.
Des del servei es treballa en la millora de l’ocupabilitat de les persones que
fan una demanda laboral, de cara a orientar o reorientar (partint d’una
entrevista diagnòstica, pactant un itinerari personalitzat d’inserció, proposant tallers competencials, formacions presencials) cap al perfil professional que més pugui garantir una vida laboral el més activa i productiva
possible, tant per a la persona com per a l’empresa. Es treballa en xarxa
amb la resta de les entitats Incorpora, on la FEM s’està posicionant per ser
una entitat referent fent la gestió global de diferents comptes.
Paral·lelament, es porten a terme accions adreçades al teixit empresarial,
amb campanyes de sensibilització, fomentant la participació a les campanyes, i amb actuacions amb empreses concretes en les quals una persona de l’equip del servei FIL de la Fundació desenvolupa accions adhoc.
En l’àmbit del treball protegit, la FEM ha impulsat un Centre Especial
de Treball (FEM-CET), que ocupa 100 persones amb esclerosi múltiple i
altres discapacitats físiques o sensorials en tasques administratives, de telemàrqueting i manipulats. El centre facilita la formació, professionalització i integració d’aquestes persones a l’empresa ordinària. Ho fa en un
marc de treball productiu, professional i competitiu, funcionant amb uns
nivells de qualitat equiparables a l’empresa ordinària i amb una cartera de
clients consolidada.
El valor afegit del FEM-CET es basa en conjugar el valor humà amb l’ètica
social i mercantil com a elements de suport a les persones amb discapacitat. Un dels objectius del Centre Especial de Treball és contribuir a la
creació d’ocupació estable per a persones amb discapacitat, aconseguint
una doble finalitat: d’una banda integrar aquest col·lectiu amb dificultats
d’inserció laboral i d’altra banda, que les empreses i institucions públiques
afavoreixin les oportunitats d’ocupació per a aquestes persones.
La Fundació també genera oportunitats de treball a la pròpia organització, amb un compliment de la Llei General de la Discapacitat per sobre de
les quotes establertes.
IMPLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
En l’àmbit laboral, la Fundació Esclerosi Múltiple porta a terme diverses
pràctiques adreçades a promoure el benestar i implicació de les persones
treballadores, així com el seu creixement professional. Destaquen, entre
d’altres, les següents:
Desenvolupament professional
• Gestió per competències: planificació individual amb cada persona treballadora, establint un pla de treball personalitzat i amb una avaluació anual
de l’acompliment.
• Pla de formació individual de cada treballador: definició de les oportunitats de formació transversal a l’inici de l’any segons competències i disposició d’una borsa d’hores per formacions puntuals que es puguin identificar durant l’exercici.
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• Pla de carrera professional.
• Direcció per objectius, amb incentius vinculats a la seva consecució.
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• Ampliació de les hores de formació previstes al conveni (de 20h a 40h) que
es poden gaudir dins l’horari laboral.
• Es finança a prop del cent per cent de la formació sol·licitada i aprovada,
segons els criteris definits.
Retribució justa
La Fundació ha optat per adherir-se al conveni de la xarxa pública
d’hospitals per tal de situar els nivells retributius molt més alts que en els
convenis que s’apliquen al sector social. Es garanteix que totes les persones cobrin l’últim dia del mes, fent el pagament de nòmines 2 dies abans.
Treball en equip, implicació i comunicació
• Aposta pel treball en equip: un cop al mes es reuneix el comitè de caps
d’àrea, que reverteix la informació posteriorment en el seu equip.
• Intranet: eina adreçada als treballadors i treballadores, en la qual poden
gestionar aspectes com la formació o les vacances, entre d’altres, i
consultar informació sobre el desenvolupament de l’activitat de la
Fundació.
• Pla de comunicació interna i canals d’informació derivats (butlletins
interns).
• Bústia de suggeriments a la intranet.
Igualtat i coresponsabilitat
• Equilibri de les càrregues de treball: s’ha portat a terme un anàlisi de les
càrregues de treball i s’han impartit cursos de gestió del temps adreçats
als equips.
• Flexibilitat horària: franja horària flexible en l’entrada i sortida (30 minuts
a oficines centrals), possibilitat de dinar en 45 minuts i compactació de
jornada els divendres (sortida a les 15h).
• Gaudi de les vacances en períodes temporals més amplis que els establerts
al conveni.
• Disposició de 3 dies per assumptes propis, que es poden gaudir per hores.
• Increment dels dies de lliure disposició amb 2 dies més per Nadal.
• Implantació incipient de teletreball (en l’àmbit de la gestió).
• Sistema de control horari.
• Compensació d’hores extraordinàries amb dies de festa a l’equip vinculat a
campanyes, en el període corresponent.
• Ampliació de la reducció de jornada per familiars a càrrec més enllà de les
obligacions legals.
• Protocol·lització dels processos de selecció.
• Prioritat en la selecció de persones amb discapacitat.
• Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual.
• Possibilitat de dos dies de confiança per ILT.
Benestar dels treballadors, clima i prevenció de riscos
• Pla d’acollida.
• Enquesta de clima laboral.
• Política de prevenció: emergències, prevenció de riscos, formacions sobre
ergonomia, tallers... amb auditories anuals.
• Mútua treball, amb revisions anuals.
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• Xec nadó de 150 euros per a les persones que tinguin un fill.
• Complementació salari fins al cent per cent en totes les baixes, des del
primer dia, millorant les condicions del conveni.
• Pla d’hàbits saludables amb la implantació de la setmana de la salut
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
Amb l’objectiu de cercar l’excel·lència del servei, els hospitals de dia de
la Fundació Esclerosi Múltiple s’incorporaran a un sistema de verificació externa que avaluï el nivell dels centres en relació amb un conjunt
d’estàndards prèviament establerts i consensuats amb experts. Aquesta
verificació externa està essent definida pel Departament de Salut de la
Generalitat i serà la base de l’acreditació dels centres sanitaris.
L’acreditació garanteix que una organització sanitària ha aconseguit un
determinat nivell de qualitat i competència i ha de ser una eina eficaç per
millorar els serveis que es presten.
Paral·lelament, la FEM esta treballant en la implantació de la gestió per
processos per tal de optimitzar l’eficàcia i rendiment en totes les seves
àrees de treball i intervenció i impulsar la millora contínua.
Així, es porta a terme una gestió de la qualitat i una recollida d’incidències,
amb un seguiment bimensual per part del responsable de qualitat.
Els serveis de formació de la FEM i el Centre Especial de Treball FEMCET treballen d’acord amb el sistema establert per la ISO 9001 de gestió
de la qualitat. Aquesta norma s’implantarà en tota l’organització al 2018.
Es realitza una auditoria voluntària del servei FIL, per part d’Avedis
Donabedian.
La política de qualitat de la FEM marca les grans línies que defineixen
l’aposta de la Fundació en la matèria.
GESTIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE
La rendició de comptes als grups d’interès de la Fundació és l’element
clau en la gestió de la relació transparent amb aquests. És per això que la
memòria anual d’activitats de la FEM incorpora un resum de l’informe
econòmic de la Fundació, detallant els ingressos i despeses.
A més, s’informa als col·laboradors de la Fundació sobre els resultats
econòmics de cada activitat desenvolupada. També la plantilla rep informació sobre el desenvolupament econòmic de la Fundació en una jornada
de treball anual.
La gestió responsable de la FEM permet mantenir una gran solvència
econòmica i financera, amb un fons de maniobra que permet mantenir
l’activitat durant un any exclusivament amb recursos propis.
En l’àmbit de la proveïdoria, disposen d’un pla de relació amb els proveïdors, que fixa, entre altres qüestions:
• La sol·licitud de 3 pressupostos en tots els processos de compra i contractació (excepte en casos d’urgència o d’imports petits).
• El sistema de validació de compres, amb autoritzacions segons import
(treballador, cap d’àrea o direcció segons el cas).
• El procediment d’avaluació de proveïdors, amb un control i seguiment
d’incidències i un anàlisi anual i presa de decisions, en el seu cas.
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• El pagament puntual a 30 dies, el dia 15 de cada mes.
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COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
En el marc del seu compromís amb la responsabilitat social, la Fundació
Esclerosi Múltiple porta a terme diverses mesures per la protecció del
medi ambient, com:
• Reciclatge de paper, tòners (amb l’empresa d’inserció Trinijove) i reciclatge
de material quirúrgic.
• Control de despeses i optimització de l’ ús de recursos.
• Mesures d’estalvi energètic i de conscienciació de la plantilla.
• Priorització de l’ús del transport públic en la realització de visites, sempre
que la ubicació ho permeti.
CONCLUSIONS
L’aposta per l’excel·lència en la gestió al servei de les persones amb esclerosi múltiple de la FEM ha contribuït a fer un pas endavant en la sensibilització social respecte a la malaltia, avançant en la consecució de la
missió de la Fundació.
Les campanyes de sensibilització, l’intens treball per teixir aliances i la
generació d’oportunitats d’inclusió laboral, així com la resta de línies
d’actuació de la FEM, permeten desenvolupar el seu compromís amb les
persones, les famílies i la societat.
I tot això es porta a terme gràcies a la promoció de la implicació i desenvolupament professional de l’equip de treball i a un model de gestió en el
qual la qualitat i la gestió responsable són característiques essencials.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data
gener 2018 per Nekane Navarro a partir de
l’entrevista realitzada a tal efecte a Rosa
Masriera, directora de la Fundació Esclerosi
Múltiple.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.

61

r es pon. c at

Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

62

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Fundació IReS
Nom de l’empresa Fundació Institut de Reinserció Social IReS
Sector d’activitat Serveis socials
Plantilla 176 persones
Pàgina web www.fundacioires.org
Twitter @fundacioires
Adreça: C. Àlaba 61, 1a - 08018 Barcelona (Barcelonès)
Contacte T. 93 486 47 - fundacio@fundacioires.org

DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
Ires és una fundació privada que treballa des de 1969 en l’acció social amb
persones vulnerables des d’una visió integral, prestant atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc
social o amb dificultats econòmiques.
A més, treballen la recerca i la formació creant models innovadors
d’intervenció, i també desenvolupen campanyes de sensibilització i incidència per fer visibles els problemes i les necessitats socials.
Les seves activitats se centren en inclusió social; violència familiar i de
gènere; infància, joventut i família; i acció social en el sistema judicial.
COMPROMÍS AMB LA BONA GESTIÓ I ELS VALORS
RESPONSABLES
Treballen amb responsabilitat i compromís social davant les desigualtats,
amb uns principis que marquen l’estil.
• La innovació implica que desenvolupen la tasca des de l’observació per
detectar i generar nous models i projectes. Ara mateix, provenen d’un
2016 marcat per molts canvis interns, entre els quals el disseny d’una nova
estratègia de l’entitat. Una de les reorientacions suposa passar de treballar
per programes a enfocar-se integralment a la família, com a fruit d’una
reflexió sobre com generar el millor impacte i malgrat que l’Administració
pública funciona per programes. Aquest plantejament de canvi comporta
una nova organització que s’ha començat a implementar el 2017.
• Consideren la qualitat com l’eix vertebrador de l’activitat, i implica eficiència, millora contínua, bones pràctiques i també inclou la transparència. IReS treballa amb un sistema de gestió de qualitat basat en la norma
ISO 9001:2008 i certificat anualment. Disposa d’un sistema orientat a la
formació continuada de l’equip humà i la millora contínua en els serveis
prestats.
• Els altres principis de l’organització són la professionalitat, l’humanisme,
la capacitat de treballar amb optimisme i passió, i la confiança i la proximitat cap a les persones.
El compromís de bona gestió també s’estén al bon govern:
• A nivell directiu/estratègic: 11 reunions de patronat (exercici 2016) quan
estatutàriament en calen dues.
• A nivell directiu/executiu: El Consell de direcció s’ha reunit quinzenalment de forma programada, i amb caràcter d’urgència si alguna situació ho
ha requerit. Cada tres mesos s’ha reunit el Quadre de comandament format
pel Consell de direcció (4) i els membres del Quadre de comandament (18).
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COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
IReS és una organització que gestiona l’RSC des de fa temps, per conviccions i per coherència, alhora que és una manera de facilitar els lligams de
col·laboració amb el món empresarial.
Conscients de la responsabilitat de la seva missió, generar un nou futur
per a les persones més vulnerables, el seu model de gestió es basa en el
compromís de l’entitat i de totes les persones que la conformen, amb la
gestió ètica i socialment responsable. IReS treballa per la integració d’un
model de gestió responsable caracteritzat per la transversalitat en la seva
estratègia, processos i actuacions.
Conseqüentment, la Fundació IReS avançarà contínuament en la incorporació dels aspectes ètics, socials i ambientals en la relació amb tots els
seus grups d’interès, interns i externs, d’acord amb els principis del Pacte
Mundial de Nacions Unides, vetllant i promovent els drets humans, laborals i socials, el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient,
la transparència i l’absència de corrupció.
• IReS publica una memòria anual d’activitats i des del 2013, a més, ho fa seguint les directrius del Global Reporting Initiative (GRI) amb l’objectiu de
millorar la qualitat, rigor i utilitat segons el triple balanç, econòmic, social
i ambiental. A més, anualment es fa una auditoria de comptes i, seguint
criteris de transparència, es publiquen els resultats al web de l’entitat.
• Des d’abans d’esdevenir fundació, l’associació IReS ja s’havia adherit al
Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. L’any 2010 van començar a
donar un impuls a la gestió de l’RSC fent un procés molt participatiu per
redactar un codi ètic propi. Malauradament en el darrer tram es va haver d’interrompre per la contundència de la crisi econòmica. En tot cas,
sempre s’han guiat per criteris ètics i han arribat a trencar col·laboracions
empresarials pel fet d’haver detectat males pràctiques d’RSE, si bé no els
resulta fàcil tenir accés a la informació clau per articular un criteri de responsabilitat en les aliances i proveïment.
• Donen suport a iniciatives diverses en el camp de l’RSE, entre les quals:
Pacte Mundial de Nacions Unides, Declaració Drets Humans, Declaració
Universal dels drets dels infants, l’Acord Ciutadà per una BCN inclusiva,
el Compromís ciutadà per la sostenibilitat Barcelona 2012-2020.
La responsabilitat d’IReS envers la societat passa per gestionar les relacions amb una gran diversitat de grups d’interès, començant per les prop
de 12.000 persones ateses anualment però també els finançadors públics
(33) i privats (121) que ho fan possible, així com tot l’equip humà de professionals (176) i voluntaris (37) i altres.
La política d’RSC de la Fundació IReS és clau a l’hora de fomentar el diàleg
i la participació dels grups d’interès i pretén garantir la sostenibilitat i
millora contínua del projecte.
Moguts per la voluntat d’impacte social i treball de qualitat, IReS fa una
avaluació que té en compte els principals grups d’interès.
• El sistema de seguiment i avaluació dels serveis busca mesurar com millorar la qualitat de vida dels usuaris des del moment en què entren fins
el dia en què marxen, i es mesura segons un sistema d’indicadors tant de
procés com de resultat.
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• També estan en diàleg permanent amb els finançadors per tal d’obtenir
el seu nivell òptim de satisfacció i treballar de cara a la millora contínua
per mitjà de reunions conjuntes i dels qüestionaris de satisfacció del client
públic, i del client privat.
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• A nivell intern, mínim un cop l’any es realitza una avaluació personal dels
professionals de la Fundació a través dels caps de projecte/servei que formen
el Quadre de comandament. Les direccions són avaluades per la direcció general. També s’avaluen les persones voluntàries i elles també fan avaluació.
Aliances
IReS manifesta que s’associa amb aquelles empreses que es comprometen amb la societat per generar noves oportunitats de millora en la
qualitat de vida dels més vulnerables a través de l’impacte de les seves
iniciatives de responsabilitat social empresarial (RSE). Per dur a terme
aquesta tasca, les empreses tenen l’oportunitat de donar el seu suport
a projectes socials d’IReS dissenyats per respondre a les necessitats de
col·lectius vulnerables:
• CASAL EN FAMÍLIA: un projecte que dona suport a famílies, pares i
mares que tenen dificultats en l’educació i cura dels seus fills i filles i que
volen millorar la seva situació familiar.
• AFERRA’T: un programa adreçat a les famílies i persones que viuen en
el llindar de la pobresa que té com a objectiu evitar que aquests col·lectius
entrin en processos d’exclusió i puguin reincorporar-se al mercat laboral i
millorin les condicions de vida.
• FILS: un projecte orientat a oferir atenció terapèutica i educativa, a persones que viuen situacions de conflictes o violències.
• CLICK: un servei socioeducatiu adreçat a joves que es troben desorientats
en la seva vida, no saben ni coneixen les seves competències i habilitats.
Durant el 2016, 14 empreses han fet accions d’RSE amb la Fundació IReS
a través dels seus projectes: Fundació Obra Social “la Caixa”, Majestic
Hotel&Spa, Adiquímica, Nous Cims, Càmping La Tordera, Ciments Molins, Fundació Caixa Enginyers, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona, Fundació Antoni Serra Santamans, Fluidra, FIATC, Apropa Cultura, Gremi d’Hotels de Barcelona i 22@Network BCN.
Foment del districte socialment responsable
IReS ha promogut i presideix un grup de treball del districte per a treballar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En formen part
representants de diverses empreses i es treballa per un districte socialment responsable. Han creat un pla d’acció per conèixer les necessitats
del districte i portar a terme iniciatives de suport als ODS.
Campanyes
Respecte les campanyes d’RSE, cal destacar-ne dues:
• L’Hotel Invisible és una campanya solidària que, a partir d’un hotel simbòlic, vol sensibilitzar i recaptar fons per ajudar a les persones que viuen
situacions de pobresa, violència, manca d’oportunitats, desemparament...
Cada habitació és un reflex de la part més invisible de l’exclusió social. La
campanya es fa amb col·laboració del Gremi d’Hotels de Barcelona i vol
implicar les empreses turístiques que operen a la ciutat i als propis turistes, propiciant que l’activitat econòmica turística de la nostra ciutat continuï amb la seva tasca de retorn cap a la societat.
• NoParo.org fa possible que joves rebin formació i orientació laboral gràcies a la col·laboració amb 22@Network, que vetlla pel desenvolupament
econòmic i social del districte. La iniciativa d’aquesta campanya busca
crear sinergies entre la xarxa de professionals i els joves del districte a
través del Projecte Click. El projecte vincula els joves amb empreses que
destaquen especialment pel seu compromís i responsabilitat social.
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Durant el 2017, després d’haver estat seleccionada, IReS ha 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. 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 SOCIETAT
La Fundació IReS vol ser una entitat que avança en la construcció
d’una societat més responsable i generadora d’oportunitats per als més
vulnerables.
IReS ofereix serveis i programes adreçats fonamentalment a la intervenció i atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius que
viuen en situació de risc social i amb greus dificultats i mancances personals, familiars, econòmiques i socials.

Diferencien entre els serveis propis i la gestió de serveis públics via licitació. En el primer cas estan en millors condicions de poder usar les seves
metodologies i innovar. Els serveis propis els creen quan poden assegurar
que responen a necessitats reals, el patronat ho considera estratègic i els
poden cofinançar entre subvencions públiques i aportacions privades. Ara
mateix, fruit del nou model organitzatiu i amb un enfocament més integral, podran conviure.
Un 80% del finançament correspon a la gestió pública, i encara un altre
10% prové de subvencions públiques, mentre que el 10% restant és d’origen
privat. Per això, els cal trobar fons privats per a desenvolupar més aquest
model, i això els obliga a fer projectes atractius per al finançament privat.
El nou model integral, a banda de poder fer acció social més eficient, també permet comunicar millor, ja que parlar de famílies vulnerables s’entén
millor que no cada programa per separat.
Valoren d’aquest model d’activitat subvencionada que fa possible la innovació, i que amb les subvencions qui no innova és perquè no vol.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES
Treballen a l’organització 176 persones. La Direcció manifesta la voluntat
que les persones de l’equip puguin estar satisfetes del treball a la fundació,
i que tinguin motivació, un salari just i unes condicions laborals intentant
superar el que marca el conveni, si bé la situació econòmica del sector
posa limitacions. Considera que un bon clima laboral és fonamental en
una activitat social perquè finalment es transmet a les persones usuàries.
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• En tot cas, es valora la flexibilitat i que es pugui gaudir de la vida, que
es pugui portar un fill al metge, sentir-se escoltat, poder participar en els
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projectes transversalment, sentir-se part de l’organització... Si bé no s’ha
sistematitzat plenament, ja forma part de la cultura interna. Per fer-ho
possible, cada unitat gestiona el temps de l’equip de manera flexible per
tal que es pugui conciliar la vida laboral amb la vida familiar. En tot cas,
el que es fa més difícil en la seva activitat és el teletreball, que sols es pot
fer amb les persones que no presten atenció a usuaris.
• L’acord laboral d’IReS contempla les següents millores en relació als
convenis del sector: vacances, permisos retribuïts, excedències, incapacitats temporals. Pel que fa a l’entorn on es desenvolupa l’activitat, cal
destacar que tots els despatxos són exteriors, amb finestres practicables, i
disposen d’un circuït de renovació de l’aire. Hi ha a disposició dels treballadors i treballadores un menjador i espais habilitats per guardar i escalfar
el menjar, així com per netejar els estris que utilitzin.
• El Comitè d’empresa participa de la política de recursos humans de
l’entitat a partir del consens amb la Direcció d’un acord laboral que regula les relacions laborals amb part dels treballadors a Catalunya. Existeix
un pla de formació anual, que es dialoga amb el Comitè d’empresa abans
d’aprovar-se. El 87,50% de la plantilla va rebre formació (2016) amb una
mitjana de 17,85 hores per persona.
• Durant el 2017 s’ha elaborat un mapa de talent, que ha resultat útil en un
any marcat per canvis dins l’equip humà, que va propiciar que alguns llocs
de treball es cobrissin mitjançant la promoció interna.
• El 2016 han tingut 45 alumnes en pràctiques, repartits en 15 serveis entre
Catalunya i Balears. El major percentatge dels estudis de procedència són:
Educació Social, Treball Social i estudis relacionats amb el Dret.
• Malgrat que per volum de plantilla no hi estan obligats, es disposa d’un
pla d’igualtat ja que existeix un compromís de la Direcció d’aplicar criteris
ètics i de responsabilitat social. És per això que la Fundació IReS vetlla per
la integració de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’entitat
com a principi bàsic i transversal perquè afecta tots els departaments i categories salarials, i l’adopta com a objectiu clau en la política de recursos
humans de la Fundació.
• IReS disposa d’un Comitè de seguretat i salut, un òrgan paritari col·legiat
de participació, destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions
de l’entitat en matèria de prevenció de riscos.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Malgrat l’orientació missional als temes socials, l’entitat també ha sabut
desenvolupar el seu compromís amb el Planeta a partir d’una bona gestió
ambiental. Durant els darrers anys i en la mesura del possible, s’han anat
implementant mesures d’estalvi energètic, les contemplades als pactes
subscrits d’Agenda 21, de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres, entre les
quals destaquen:
• Sensibilització entre l’equip sobre el medi ambient
• Menor petjada ecològica en transport i desplaçament de l’equip
• Estalvi de consum energètic i de consum d’aigua
• Estalvi en la producció de fotocòpies
• Nòmines en format electrònic en lloc de suport paper.
• Estalvi en viatges amb avió en favor del tren, quan sigui factible.
• Videoconferències en lloc de desplaçaments, sempre que sigui possible.
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Tenint en compte la ubicació laboral en oficines, es destaca la importància
d’apagar els llums, les pantalles i ordinadors, i optimitzar l’ús de l’aire condicionat. Respecte al paper, s’aconsella el reciclat o, en tot cas, totalment
lliure de clor i, per descomptat, minimitzar les impressions. També es fomenta el reciclatge a la cuina.
Des del 2016 s’ha posat en marxa un pla de digitalització sobre tota la documentació des de l’inici. En el cas dels expedients personals, n’esborren
el nom per tal de poder-los conservar per a estudis. Ara ja hi ha projectes
que no generen gens de paper i van avançant en altres.
Els centres de treball estan ubicats en zones on hi ha transport públic (bus,
metro, bicing, tren, etc.) per facilitar-ne l’accés als usuaris i al propi equip.
COMPROMÍS AMB EL SECTOR
IReS té esperit de col·laboració i opta pel treball en xarxa com a manera
de facilitar les aliances. Forma part de moltes plataformes per coordinarse, tenir una millor interlocució amb els agents públics, i per enfortir el
tercer sector. Formen part d’organismes com ECAS, la Taula del Tercer
Sector, la Conferència Europea de la Probation, el Consell de Dones, el
Consell per la Sostenibilitat de Barcelona, l’Associació de Dones Directives, la Federació Catalana de Voluntariat Social, Federació d’Entitats
d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència – FEDAIA, la Confederació, l’EAPN, Xarxa Nust, Xarxa dels Nous Usos Socials del Temps...
A banda de les estructures federatives i participatives, IReS també ha generat aliances amb altres organitzacions socials, fent per exemple dues
UTEs per licitar conjuntament, va impulsar Intermèdia, com a resultat
d’un procés amb Acció que van començar 11 i van acabar 4, fet que mostra
que col·laborar no sempre és fàcil.
A més, comparteixen l’expertesa dels seus professionals experts i
col·laboradors a través d’accions de formació per encàrrec com a manera
de promoure la millora de l’atenció a les persones en situació de desavantatge social.
CONCLUSIONS

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener 2018 per Josep Maria Canyelles a partir de les entrevistes realitzades a Montse
Tohà, directora, i a Johanna Rivera, directora de comunicació de la Fundació IReS.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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IReS és una organització de les que tenen solera i que ha sabut sobreviure
fent la feina ben feta, amb qualitat, i adaptar-se als nous temps amb una
aposta per la innovació i la visió a llarg termini. Entenen que fer la feina
ben feta, amb qualitat i amb sentit de responsabilitat, és la seva manera
pròpia de treballar i que no sabrien fer-ho d’una manera diferent. La direcció considera que IReS ha de ser coneguda i reconeguda no pel volum
d’activitat sinó perquè es treballa bé.
Ser responsables ho entenen com una manera d’estar davant la societat i
de relacionar-se amb els diferents grups d’interès, però sobretot ho apliquen a l’atenció a les persones, posant el focus en una molt bona atenció,
que percebin que se’ls tracta dignament, que se’ls escolta, que sentin que
se’ls aporta alguna cosa important a la seva vida.
Un dels reptes és disminuir la dependència pública, per tal d’afavorir la
innovació i una orientació més estratègica. Per això, els cal augmentar la
relació i les col·laboracions amb empreses. En tot cas, l’actual dependència no ha evitat que s’hagi lluitat activament pels drets del sector i que no
s’hagi acceptat qualsevol proposta de l’Administració, sobretot si aquesta
no permetia pagar l’equip segons el conveni laboral, arribant a impugnar
plecs de clàusules.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Fundació Marianao
Nom de l’empresa Fundació Marianao
Sector d’activitat Intervenció socioeducativa i comunitària
Activitat de l’empresa Educació i famílies, formació ocupació i assistència jurídica i acció comunitària
Plantilla 75 persones treballadores, 130 persones voluntàries
Pàgina web www.marianao.net
Twitter @FMarianao
Adreça Plaça Joan N. García Nieto, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Contacte Tel. 936 30 30 62 - fundacio@marianao.net

UNA COMUNITAT QUE SOMIA, LLUITA I ESTIMA
La Fundació Marianao és una entitat sense afany de lucre que, des de l’any
1985, desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat, amb
la finalitat d’estimular el desenvolupament personal i comunitari, tot afavorint processos orientats a la inclusió social d’aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social. La Fundació té una important
presència a Sant Boi i a la comarca del Baix Llobregat.
Volen destacar per:
• Ser referents a Catalunya en el model d’intervenció social i comunitària.
• Afavorir processos de promoció personal i transformació social d’una
forma sostenible.
• La capacitat d’innovació, visibilitat, desenvolupament i millora contínua.
• La capacitat d’esdevenir referents en el disseny de polítiques d’inclusió i
cohesió social.
La Fundació Marianao promou un model d’intervenció propi, defensant
una presència que vol ser popular, comunitària, educativa, personalitzada
i alliberadora:
• Una presència POPULAR, sorgida de la iniciativa social, que vol confluir
amb l’àmplia xarxa de moviments socials i associatius per col·laborar a fer
possible una ciutat i una societat cada cop més humanitzades i fraternals.
• Una presència COMUNITÀRIA, que es basa en la construcció d’una
comunitat educativa de referència, en la qual tots els membres –infants,
joves, adults, educadors i col·laboradors- comparteixen una mateixa experiència i hi tenen coses per aportar.
• Una presència EDUCATIVA, que potencia els valors humans –com ara
la generositat, l’autonomia i la responsabilitat, l’esperit democràtic i dialogant, el respecte per la diversitat, la interculturalitat viscuda com a riquesa, la capacitat d’escoltar i acollir, la creativitat, la inquietud per aprendre- i
la recerca de sentit. I que pretén formar persones amb consciència crítica,
solidàries i participatives, amb capacitat per comprometre’s en la construcció d’una societat regida pels mateixos valors de justícia, solidaritat,
pau i respecte pel medi ambient.
• Una presència PERSONALITZADA, basada en la fe inviolable en la dignitat humana, que situa la persona a l’eix central de l’acció i busca que cada
individu esdevingui el protagonista de la seva pròpia història.
• Una presència ALLIBERADORA, amb una opció de preferència per les
persones -infants, joves i adults- que pateixen la pobresa i l’exclusió social,
que en potencia el protagonisme en el procés d’alliberament personal i
col·lectiu.
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Actualment, la comunitat educativa de la Fundació Marianao està formada per 75 professionals contractats, 130 persones voluntàries i més de
4.800 persones participants de Sant Boi i comarca del Baix Llobregat.
S’atén tot el conjunt de la comunitat (infants, joves i adults), amb una incidència significativa en els col·lectius que es troben en situació de major
indefensió i vulnerabilitat social.
La Fundació Marianao desenvolupa més de 35 projectes que promouen el
desenvolupament comunitari a Sant Boi i la comarca, amb un caràcter innovador i en àmbits tan diversos com la formació ocupacional i la inserció
sociolaboral, la dinamització del lleure educatiu infantil, juvenil; la defensa dels drets humans; l’atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat
social (infants i joves en risc, persones nouvingudes, persones empresonades i les seves famílies, persones amb malaltia mental, etc.) o la promoció
sociocultural de persones adultes.
INTEGRACIÓ DE L’RSE A L’ORGANITZACIÓ
La Fundació Marianao incorpora la gestió de la responsabilitat social en
el seu model de gestió amb un doble enfocament, intern i extern.
A nivell extern, aposta per un enfocament connectat amb el territori, des
del compromís amb el barri, impulsant la construcció de capitat social al
seu entorn més proper, amb una alta incidència pública i política a la ciutat.
A nivell intern, l’entitat aposta per la sostenibilitat i la millora contínua
en la gestió, articulant les eines i responsabilitats necessàries per vetllar
pel seu compliment.
Durant el 2017, després d’haver estat
seleccionada, l’empresa ha participat en
el programa RSE.Pime, organitzat per
l’associació empresarial Respon.cat,
amb el suport del Consell de Cambres de

L’organització ha definit els seus valors i els aplica de manera transversal
a totes les relacions amb els seus grups d’interès. Els valors que destaquem
de la Fundació Marianao són l’honestedat i la transparència, la passió i la
rebel·lia, la proximitat i la calidesa, l’autenticitat, el compromís amb la justícia
social, la fraternitat, la professionalitat i la incidència política.

Comerç de Catalunya i del 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.

COMPROMÍS AMB LA GESTIÓ RESPONSABLE I LA PARTICIPACIÓ
La Fundació Marianao està liderada per un equip directiu i un Patronat,
i tots dos òrgans compten amb el Consell Assessor, un ampli grup de persones expertes en diferents àmbits que els donen suport. El dia a dia de
l’organització el lidera un equip directiu transversal i multidisciplinar,
format per cinc professionals amb les funcions següents: direcció, direcció
tècnica, cap d’àrea Inclusió, cap d’àrea Comunitat educadora, gestió global
i sostenibilitat. D’aquesta manera, l’alineació de l’organització amb la sostenibilitat està present al principal òrgan de gestió de l’entitat.
La Fundació Marianao està portant a terme un procés de reflexió estratègica que dona continuïtat a la realitzada l’any 2011 i que situa l’aposta per
la gestió responsable com a repte estratègic clau per als propers anys. En
aquest procés han participat més de 90 persones, essent una mostra de
l’aposta per la governança i la participació que porta a terme l’entitat. De
fet, la participació, la proximitat i l’accessibilitat formen part de la cultura
de l’organització, amb espais i pràctiques com els següents:
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• Comitè d’Igualtat. Partint d’una de les finalitats fundacionals: “Fomentar
el treball per a la igualtat i la no-discriminació per cap raó i parant atenció especial en la igualtat de les dones”; el 2009 es va crear la comissió d’
Igualtat per poder desenvolupar de manera transversal la perspectiva de
gènere en la cultura, gestió general d’entitat i en els projectes educatius
que es desenvolupen.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

• Comitè d’ètica. Es constitueix davant dels interrogants i dilemes ètics que
es presenten en el dia a dia dels equips de la Fundació Marianao quant a
situacions de complexitat en el procés d’intervenció social i educativa. Per
ajudar i oferir suport, visions i recomanacions als equips, es constitueix
una comissió participada que ajudi i orienti en aquelles situacions que reclamen una visió interdisciplinària i polièdrica.
• Consell directiu, format per 13 persones (equip directiu, coordinadors de
projectes i àrees i comandaments intermedis) que es reuneix amb una periodicitat mensual.
• Sessions de rendició de comptes obertes, adreçades als equips de la fundació,
per reportar sobre l’activitat i els indicadors principals, un o dos cops l’any.
La cultura de la participació està present, a més, en el dia a dia de
l’organització mitjançant comissions de treball totalment transversals i
amb uns equips molt autònoms (indicador d’això és el fet que el 70% dels
projectes neixen de la pròpia fundació).
Per últim, cal destacar que la Fundació Marianao té un Codi de conducta
intern, compartit amb tots els clients i proveïdors.
CURA DE LES RELACIONS LABORALS I EL CREIXEMENT
PROFESSIONAL
Marianao té cura de les persones, vetllant per cada persona i per les relacions laborals. I mostra d’això són les diverses pràctiques que es porten a
terme en l’àmbit de la direcció de persones, entre d’altres:
• Conveni laboral propi i comitè d’empresa, format per 5 membres, que garanteix la representació dels treballadors i treballadores de la fundació.
• Aposta per la promoció interna. Les contractacions de coordinadors, responsables i membres de l’equip directiu es fan sempre des de processos de
selecció interns, promocionant persones de l’equip d’intervenció i acompanyant-les en el seu creixement. Aquesta cultura de la promoció també
es trasllada als joves que participen en activitats de la fundació, als quals
s’intenta oferir una possibilitat de treball a la mateixa.
• Qüestionari de clima laboral anual i que mostra uns resultats satisfactoris.
• Sistema d’avaluació de competències. Les entrevistes de clima laboral incorporen un procés d’avaluació de competències que permet orientar els
plans de formació de l’entitat. Per poder-ho portar a terme disposen d’un
diccionari de competències.
• Formació a demanda. En el marc del sistema de gestió de la qualitat, cada
equip valora trimestralment les necessitats formatives pròpies, i pot realitzar propostes. La persona responsable de qualitat gestiona els resultats
d’aquests processos de valoració i busca la millor manera d’articular una
resposta a les necessitats detectades.
• Sessions de formació globals, per a tots els equips, un o dos cops l’any.
• Mesures de conciliació. Fruit del treball realitzat l’any 2010 en el marc
del pla d’igualtat, es va crear una subcomissió per proposar millores en
l’àmbit de la conciliació i que ha suposat, entre d’altres:
−− Ampliació del permís de paternitat.
−− Compactació de jornades en la reincorporació després del permís de maternitat.
−− Possibilitat de compactar la jornada a l’estiu.
−− Horaris flexibles: es permet l’entrada entre les vuit i dos quarts de deu.
−− Increment d’hores per a acompanyaments mèdics a familiars.
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Totes aquestes mesures han estat incorporades al conveni col·lectiu de la
fundació.
• Cerca d’equilibri entre homes i dones en l’equip de coordinació de projectes i àrees (55% dones) i en l’equip directiu (60% dones).
• Comunicació interna. Marianao disposa de diversos canals de comunicació en la dimensió interna de l’organització:
−− Butlletí intern: es fa arribar a treballadors i, si els afecta, als voluntaris, quan
es produeix una notícia important.
−− Butlletí intern mensual: amb la informació més rellevant del període corresponent.
−− Marianews: butlletí trimestral, de caràcter més informal, en el qual s’informa
sobre naixements, aniversaris, tafaneries, etc.

CULTURA D’INNOVACIÓ I MILLORA CONTÍNUA EN LA GESTIÓ
La Fundació Marianao es defineix com una organització líquida, que
s’adapta al seu entorn i que, en conseqüència, té l’habilitat d’estar sempre en constant transformació i millora. Una entitat que sempre s’està
interpel·lant, buscant nous reptes i millores; innovadora, oberta als canvis
i a nous projectes.
Aquesta manera de fer té reflex a la política de qualitat de la fundació:

POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FUNDACIÓ MARIANAO
La Fundació Marianao neix l’any 1985 a Sant Boi de Llobregat amb la voluntat
d’oferir espais de referència educativa, participació i oportunitats per infants, joves i grans, acompanyant-los a partir de processos d’apoderament i d’inclusió a la
comunitat.
A Marianao somiem amb una societat compromesa amb la justícia social i amb la
igualtat d’oportunitats. És per això que el nostre model d’acció social es defineix en
base aquests principis:
Treballem amb i per les persones. Entenem les persones com a principal motor de
canvi. Ens agrada treballar en equip, en entorns de diàleg interdisciplinari com a
recurs que ajuda a entomar la millor resposta davant els reptes que detectem.
Estem orgullosos de la nostra feina i d’haver estat formats a Marianao. L’experiència
adquirida, els aprenentatges i els valors que inspiren la nostra feina esdevenen els
pilars de la nostra opció per l’acció social transformadora
Disposem d’un equip humà altament compromès amb el projecte social i amb competències per garantir una intervenció socioeducativa eficaç.
Treballem amb vocació de xarxa. Ens agrada treballar en la construcció de xarxes,
ja que la situació de complexitat actual, reclama de respostes complexes i diverses,
construïdes en entorns de diàleg i cooperació.
El nostre coneixement es completament obert, accessible i compartit.
Som comunitat i ens agrada el treball que implica la presència i la participació de
tots els actors i grups d’interès, tot estimulant la pressa de consciència i la coresponsabilitat de la comunitat en la cerca de solucions.
Relacions de confiança. La relació establerta amb tots els nostres grups d’interès
implica establir relacions d’alta confiança i reciprocitat.
Des del Comitè de Direcció s’assumeix el compromís per aconseguir el màxim nivell d’eficiència en les nostres actuacions. Fruit del procés de reflexió estratègica
#Marianao2020 estem integrant criteris de gestió responsable en totes les activitats i programes de la Fundació Marianao. En aquest sentit, la Fundació Marianao
disposa un compromís decidit per la millora contínua i per atendre les necessitats
i demandes dels principals grups d’interès.
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Sant Boi de Llobregat, març de 2018

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Marianao està certificada des de l’any 2004 en la norma ISO 9001:2015 de
gestió de la qualitat.
El compromís amb la gestió responsable, amb la innovació i amb la voluntat de contribuir a la millora social ha portat l’organització a apostar per
una metodologia pròpia de transferència.
D’aquesta manera, en coherència amb el Pla estratègic de l’organització, la
Fundació Marianao planteja un posicionament de referència i d’innovació
en el treball social i educatiu amb infants i joves.
Fruit de la reflexió desenvolupada aquests anys, l’organització s’adona que
el seu model i l’experiència acumulada pot arribar a ser “capital en forma
de coneixement” que ajudi altres institucions, entitats i grups que tinguin
interès a impulsar experiències per promoure el canvi, la transformació i
la millora del seu entorn.
Així, cooperen amb institucions, amb l’Administració pública i amb moltes entitats per ajudar-los a construir solucions als problemes socials treballant des de respostes integrals, innovadores i fomentant el capital social als territoris. Hi treballen per potenciar i maximitzar el seu impacte
social a través de plans estratègics, transferència de model en l’àmbit de la
gestió de projectes, polítiques i programes de joventut, joves i emprenedoria social, plans i programes de participació social i programes de desenvolupament comunitari.
Assessorament a organitzacions i col·lectius sense afany de lucre
• Laboratori d’emprenedoria juvenil.
• Avaluació i impacte de projectes socials.
• Impuls de polítiques i programes de joventut.
• Educació i desenvolupament comunitari.
• Igualtat d’oportunitats i polítiques de gènere.
Innovació social a institucions públiques i privades
• Laboratori d’emprenedoria juvenil
• Avaluació i diagnòstic de necessitats socials
• Impuls de polítiques i programes de joventut
• Educació i desenvolupament comunitari
• Assessorament i transferència en l’àmbit de projectes socials
• Suport en la definició i elaboració de les polítiques i accions d’RS
Escola de Formació Joan N. García-Nieto
Projecte impulsat per la Fundació Marianao que vol promoure la participació activa de les persones en la presa de consciència crítica de la realitat
i per un compromís social alliberador, oferint espais pel creixement i la
promoció personal i comunitària, a partir de les necessitats i propostes
expressades pels participants.
GESTIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE
Actualment, la Fundació Marianao disposa d’un 50% de finançament públic, un 45% de privat (fundacions privades, donants, etc.) i un 5% de recursos propis. La línia de transferència i consultoria a organitzacions i
administracions descrita permet a la fundació avançar en la diversificació
de fonts de finançament per una major independència financera, i així
pot disposar cada vegada de més recursos propis.
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Respecte a la selecció de proveïdors, s’apliquen els criteris següents i en
l’ordre establert:
• proximitat territorial
• oferta econòmica
• qualitat del servei
• pertinença al sector de l’economia social i solidària
D’acord amb aquests criteris, anualment es porta a terme un procés de
revisió i es valora si es pot avançar en aquest compromís de proveïdora
responsable.
RESPONSABILITAT AMBIENTAL
La Fundació Marianao disposa d’un pla d’acció que sistematitza les nombroses pràctiques que porten a terme en aquesta matèria:
• Gestió integrada de consums.
• Substitució de llums per leds i altres mesures d’eficiència energètica
• Incorporació de recursos tecnològics per a la reducció de l’ús del paper
(agendes electròniques, portàtils, etc.)
• Jornada anual de sensibilització ambiental.
• Accions de sensibilització lligades als dies internacionals vinculats amb la
protecció del medi ambient.
• “Avisadors” entre companys dels equips per recordar accions.
• Espais d’intercanvi d’objectes.
• Taller de recuperació de bicis i ordinadors amb joves.
En totes aquestes accions la fundació vetlla per garantir una doble mirada: incorporar el compromís mediambiental en totes les accions que es
porten a terme i aconseguir implicar al màxim nombre de persones en
aquest compromís. Estan treballant també per incorporar la perspectiva
mediambiental en els projectes de l’organització.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT I AMB LA TRANSFORMACIÓ
SOCIAL
La Fundació Marianao treballa per estimular processos de transformació
i millora de l’entorn a partir de l’apoderament de les persones, tot oferint
eines i recursos que els facin protagonistes del canvi social.
Desenvolupant aquest compromís, Marianao exerceix un rol de lideratge
al seu entorn més proper en la promoció d’un territori socialment responsable. Prova d’aquest paper pioner és el Programa Marianao Té Cor (www.
marianaotecor.cat).
El Programa ICI-MarianaoTéCor és una iniciativa que neix amb la voluntat d’incidir en un territori determinat amb l’objectiu de millorar les
condicions familiars, educatives, ocupacionals, relacionals i socials incorporant en la seva metodologia la participació de tots els agents implicats
amb la finalitat d’aconseguir respostes multidimensionals al repte de la
multicausalitat de l’exclusió social.
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Tot plegat, partint de l’existent, generant un coneixement compartit de la
realitat, estimulant noves relacions i respostes a les necessitats i els reptes
de la comunitat, reforçant i promovent el seu lideratge en tot el procés
comunitari.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Objectius del projecte
El seu objectiu fonamental se centra en la promoció de la persona, mobilitzant els seus recursos tècnics i institucionals, a través de la participació
activa i democràtica de la població en l’estudi, programació i execució dels
diferents programes comunitaris.
• Impulsar processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorin
les condicions de vida de tota la població.
• Generar un model d’intervenció social que estimuli la coresponsabilitat
i el compromís social de la comunitat en la generació d’actuacions de
millora en el territori.
• Prevenir i revertir situacions de conflictivitat social en pro de la convivència
ciutadana intercultural.
• Promoure la creació de nous projectes socials, econòmics i culturals que
complementin les polítiques públiques ja existents, generadors de benestar i cohesió social, que donin resposta a les necessitats de les persones,
especialment les que estan afectades per la crisi.
Tot això, amb la finalitat de:
• Aconseguir la implicació dels agents del territori santboià en la creació
conjunta d’estratègies d’intervenció comunitària.
• Estimular l’actitud proactiva dels grups d’acció comunitària en la generació i la implementació de noves línies d’actuació.
• Garantir la permanència del coneixement, sistematitzant i implementant
accions de transferència de model.
CONCLUSIONS
La Fundació Marianao és una comunitat que somia, lluita i estima. Una
organització referent en intervenció social, educativa i comunitària que es
caracteritza per cuidar de cada persona, a nivell intern i extern, per aconseguir que pugui ser un agent actiu de transformació social.
I tot això ho aconsegueix des de la vivència compartida per totes les persones que formen part d’uns valors que estan presents en el dia a dia de
l’organització i que la porten a impulsar nous projectes i iniciatives que
ens apropin a l’objectiu de ser una societat més justa, solidària i inclusiva.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener 2018 per Nekane Navarro a partir de la
sessió de treball realitzada amb l’equip directiu de la Fundació Marianao.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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Gili Ferreteria Industrial
Nom de l’empresa Gili Ferreteria Industrial SL
Sector d’activitat Industrial
Activitat de l’empresa Subministrament industrial
Plantilla 17 persones
Pàgina web www.giliindustrial.com
Twitter @GiliIndustrial
Adreça C. Can Noguera, 4 nau 38 - 08630 Abrera (Baix Llobregat).
Contacte T. 93 770 51 70

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Ferreteria Gili Industrial, que enguany celebra els 50 anys, és una empresa familiar especialitzada en el subministrament industrial que treballa
per facilitar solucions per a la innovació industrial i el desenvolupament
empresarial. Proporciona sistemes de protecció i de seguretat que permeten combinar l’activitat productiva, la protecció i la salut laboral, i el desenvolupament sostenible i la qualitat.
Centra la seva proposta de valor en l’oferta d’una gran varietat de solucions i bon servei (assessorament, entrega, garantia), marques punteres
dels productes, i compta també amb una central de ventes (Bextok, compartida a partir de la integració al juliol del 2017 amb el grup de compres
de nivell d’estatal ASIDE), més enfocada en aquest cas en el preu i complementar l’oferta de les grans corporacions.
En concret, la proposta de valor es compromet a:
• Qualitat i servei: oferir solucions personalitzades a les necessitats de les
diferents empreses, des de l’eficiència i el tracte humà.
• Innovació: facilitar aquells nous productes que comportin millores directes i indirectes en la productivitat, qualitat i seguretat als clients segons les
seves necessitats i objectius.
• Compromís: apostar pel desenvolupament del teixit industrial com a motor de l’economia de la zona.
• Excel·lència: superar, contínuament, reptes que permetin la millora del
servei i aplicar l’excel·lència a tots els àmbits de l’empresa.
L’evolució de l’empresa està estretament vinculada al desenvolupament
industrial, comercial i d’infraestructures que es produeix al cinturó de
Barcelona. Una relació amb l’entorn industrial i comercial de la zona de
50 anys ha permès donar servei des de la qualitat i la serietat cap a la seva
clientela. Un equip humà competent i motivat, unes instal·lacions adaptades
als nous reptes i una renovada presència a Internet, permeten continuar
sent una empresa líder en el sector del subministrament industrial.

‘

En els seus 50 anys
de vida GILI ha esdevingut
un engranatge plenament
integrat en l’ecosistema
industrial del seu entorn
i que alhora aporta
les petites solucions
que aquest entorn requereix
per al seu funcionament
bàsic diari

’

Ha iniciat fa poc la iniciativa Indústria Verda (www.industriaverda.cat)
que pretén esdevenir un espai que aculli i doni a conèixer tots aquells productes i serveis d’ús industrial que estan elaborats a partir de criteris de
respecte amb l’entorn natural i social. De la mateixa manera, Indústria
Verda també vol oferir possibilitats a totes aquelles indústries i empreses que vulguin millorar els processos productius des de la responsabilitat
mediambiental.
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ENFOCAMENT DE L’RSE
GILI enfoca una nova etapa de creixement en ple procés de traspàs de la
gestió a la tercera generació. La pròpia naturalesa de la seva activitat, que
ha de gestionar milers de referències al seu catàleg i centenars de clients
professionals de totes les dimensions, ha estat basada sempre en una cura
extraordinària per l’excel·lència en la gestió administrativa i econòmica,
perseguint fer girar desenes de petits engranatges per fer girar parsimoniosament però constant l’empresa vers l’excel·lència operativa.
El procés de canvi generacional ha portat a formalitzar de forma més explícita la gestió en tots els àmbits empresarials amb la implantació de les
normes ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 de medi ambient. També procedirà tot seguit amb la certificació EMAS per acabar de tancar l’engranatge
virtuós de la gestió en pro de l’excel·lència.
La formalització de tot el sistema de gestió sota els paràmetres homologables de qualitat i medi ambient d’ISO suposen la culminació de la recerca
de la millora continuada en tots els àmbits de gestió empresarial.
La implantació de les ISO no ha implicat necessàriament canviar tots els
processos de l’empresa, atès que ja en tenia molts d’optimitzats, com poden ser els que fan referència a la gestió del magatzem amb milers de
referències. En el procés d’implantació s’han adonat com de fet amb tan
poca gent (17 persones) es pot arribar a fer girar i funcionar un engranatge
tan gran, veient la lògica correcta que ja hi havia en molts processos ja
establerts amb les dècades de funcionament.
El sistema de gestió ISO ha de permetre optimitzar l’estratègia en RSE de
GILI, que es basa en posar el focus en tres cercles virtuosos:
• L’economia circular a través del projecte Indústria Verda i del desenvolupament de propostes de simbiosi industrials. També a través de l’eficiència
dels recursos (energia, aigua i materials diversos).
• El desenvolupament del capital humà creant una empresa saludable i un
entorn laboral satisfactori que tingui en compte el benestar físic, emocional i relacional.
• Compromís amb el territori buscant sinergies amb entitats socials i ambientals per a la preservació del patrimoni natural i la biodiversitat.
Aquests objectius s’emmarquen dins dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de Nacions Unides aprovats el 2015 i en el Projecte Focus
de l’RSE a Catalunya, liderat per Respon.cat, per adequar aquests objectius a nivell territorial.
Durant el 2017, després d’haver estat
seleccionada, l’empresa ha participat en
el programa RSE.Pime, organitzat per
l’associació empresarial Respon.cat,
amb el suport del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i del 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.
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La llarga trajectòria d’èxit empresarial de GILI s’explica en bona part per
la gestió interna, però també per la gestió de les relacions amb l’entorn i
la comunitat.
Així sempre ha apostat per acompanyar entitats i projectes de l’entorn
vinculats amb hàbits de vida saludable i cohesió social, com pot ser el
patrocini d’equips esportius de Martorell, futbol sala per a persones amb
trastorn mental o diferents curses solidàries o populars.
L’APOSTA PEL BON GOVERN COM A LUBRICANT
DE L’ENGRANATGE
El sistema ISO ha ajudat a transversalitzar la informació entre els diferents departaments i persones, vencent paulatinament les habituals
resistències internes de qualsevol organització davant de la formalització, explicant de forma didàctica els beneficis, fent procés participatiu i

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

amb una persona interna responsable específicament del projecte, amb
l’acompanyament d’assessorament extern.
Els ha obligat a definir sempre objectius, posar els recursos necessaris per assolir-los i coordinar activitats de forma més eficient, aportant
l’objectivitat necessària en el procés de decisions al màxim nivell que en
l’etapa actual es trasllada d’una sola persona a un òrgan familiar col·legiat.
La presa de decisions pot comptar ara amb un quadre de comandament
integral (QCI) complet amb els indicadors trimestrals relacionats amb
l’assoliment dels objectius, que és el període de revisió fixat a l’empresa
per part de l’òrgan de gestió familiar.
L’ISO també ha permès posar per escrit els descriptius dels llocs de treball que faciliten que cada persona sàpiga quines són les seves funcions i
responsabilitats dins del sistema de gestió, dins de l’engranatge.
GILI compta amb un ERP de gestió que té les eines necessàries per a gestionar les incidències en els processos relacionats amb la clientela i empreses proveïdores. Tots els processos s’han simplificat al màxim per tal
d’optimitzar-los.
Finalment, en aquest procés de formalització, GILI treballa en la creació
d’un codi ètic o de conducta que reguli internament els compromisos amb
els diferents grups d’interès, així com un protocol familiar que reguli les
relacions familiars anticipant-se a qualsevol necessitat futura de coordinació, presa de decisions i resolució de conflictes de governança.
UN CONCEPTE AMPLI D’ECONOMIA CIRCULAR PER
POTENCIAR LA INDÚSTRIA VERDA AL SEU ENTORN
L’economia circular, en sentit estricte, cerca l’aprofitament de la sinergia o simbiosi entre empreses industrials que poden generar residus o
subproductes que són matèries primeres per a d’altres. En aquest sentit,
GILI vol reforçar el seu rol de subministrador de productes industrials de
tota mena, creant comunitat entre la seva pròpia clientela i altres grups
d’interès, incloses l’administració pública i les entitats de l’entorn.
GILI incorpora al concepte el rol propi en l’optimització de recursos per
evitar malbarataments i impactes evitables sobre el medi ambient, alhora
que incorpora amb marca diferenciada en el catàleg productes que afavoreixin la sostenibilitat.
El projecte Indústria Verda ajuda a la clientela a generar bones pràctiques en la seva cadena de valor, incorporant productes que asseguren un
compliment rigorós dels estàndards mediambientals.
Indústria Verda satisfà a més una necessitat molt important: garantir la
salut i seguretat de les persones que utilitzen productes en els diferents
processos de producció o serveis de suport (neteja, manteniment, etc.).
Aquest és de fet un dels factors més importants a l’hora de comprar en el
catàleg d’Indústria Verda.
En essència però s’ha construït sobre la base del que ja es venia fent, incorporant al catàleg diferenciat aquests productes, però dotant-los ara
d’una marca pròpia que els permet diferenciar-los millor de la resta de
productes convencionals de les corresponents categories.
Respecte a l’optimització interna de recursos, el sistema ISO (en especial
la normal 14001) ha permès de sistematitzar i posar en valor molts processos i pràctiques que ja es venien fent:
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• Estalvi energètic: tota la xarxa elèctrica estava optimitzada perquè tot
ja era LED, però la indústria verda també ajuda cap endins amb més
sensibilització.
• Tota la xarxa està sectoritzada: tot va per sales, per tant segons cal
s’encenen llums i climatització; les zones on no cal llum, no n’hi ha.
• Els despatxos tenen llum natural, per tant ja estava pensat.
Per a d’altres com la gestió del reciclatge, en especial del paper i cartró, ha
resultat de gran ajut per millorar els processos que no eren prou efectius.
En paral·lel a la implantació de les ISO, es comença a treballar en EMAS,
de moment només a nivell de declaració d’intencions i compromís inicial.
Així mateix, amb el Club EMAS se centren esforços cercant noves fórmules d’economia circular.
EMPRESA SALUDABLE I DESENVOLUPAMENT DEL CAPITAL
HUMÀ
Des de sempre GILI ha tingut una cura extrema en la gestió administrativa de les relacions laborals (nòmines, pagaments, permisos, etc.). Caminar però molt més enllà vers una empresa saludable i que desenvolupi el
capital humà és un dels pilars de l’estratègia futura.
Un àmbit que s’ha cuidat també sempre és la conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar, amb mesures per exemple de flexibilitat
horària i adaptació de la jornada laboral a les necessitats individuals. Hi
trobem com a exemple horaris diferents d’entrada i sortida, jornades partides o intensives, reduccions de jornada, permisos i tots els avantatges
conseqüència de la proximitat cercada entre les persones i l’empresa. Una
mesura singular és que des de sempre l’horari de la jornada partida contempla tancar a la una del migdia i tornar a les tres, una mesura alineada
avui dia amb la reforma horària que es proposa a nivell de tota la societat,
degut a com n’és d’inadequat dinar tan tard.
Malgrat la diversitat d’avantatges individuals no s’oblida lògicament que
l’empresa funcioni de forma adequada, construint així un gran “tetris”
de jornades diferents fet històricament sota una lògica de recerca de
l’eficiència. S’ha treballat sempre la màxima productivitat i optimització
dels llocs de treball, de manera que es puguin acomplir els objectius de
cada qui dins de l’horari laboral legal.
L’ISO doncs en aquest sentit ha estat com fer “el dibuix” del disseny
intel·ligent ja establert, al que s’han incorporat diferents millores, com ha
estat la millora del pla d’incentius que ja hi havia, actualitzant la majoria
de contractes laborals a les tasques reals que desenvolupen.
En l’anàlisi de les persones i definició dels descriptius dels llocs, s’ha pogut veure en demanar el currículum vitae que hi ha gent que porta tota la
seva vida fent carrera a l’empresa. L’estabilitat laboral, que es tradueix en
una rotació molt baixa, és fruit també de la política de contractació indefinida que s’ha dut a terme històricament.
Un dels aspectes que més resten a millorar és la comunicació interna, i
que forma part del que cal millorar a futur.
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No existeix una figura específica de responsable de RRHH, en tot cas
s’encarrega de la gestió administrativa de torns, vacances i permisos, atès
que la resta es porta des d’una gestoria externa. Així la cura pel desenvolupament de les persones forma part transversalment de tots els càrrecs
directius i intermedis, de manera que s’internalitza la voluntat compartida de prioritzar una empresa saludable.
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En l’actualitat, i lligat amb el procés d’elaboració del codi ètic, s’està treballant un reglament de règim intern (RRI) de forma consensuada, de manera que es formalitzi en major mesura la incorporació del desenvolupament del capital humà en el sistema de gestió de l’empresa.
La millora continuada que exigeix un seguiment efectiu d’una filosofia de
normes ISO implica generar un engranatge d’engranatges que no parin de
fer rodar el sistema per a una empresa cada cop més saludable.
LA COMUNITAT: LES PERSONES DE FORA COM LES DE DINS
En la línia d’una empresa saludable per les persones de dins, GILI ha treballat des de fa temps en el foment d’hàbits de vida saludable i cohesió
social al seu entorn i àmbit d’influència. Això ha portat a la participació
en campanyes relacionades amb la promoció de l’esport i la salut.
Una línia d’actuació ha estat la dels patrocinis esportius. Tot va començar fa un temps quan estant dins d’un grup de compres van conèixer
l’experiència d’una altra empresa que tenia una campanya que anomenava
“Sempre en forma”. Es va replicar la iniciativa fent unes samarretes tècniques amb aquest eslògan, que alhora tenia més sentit en el marc de l’equip
de futbol sala del personal.
Una empresa de fora del polígon va veure la samarreta i els va fer conèixer la iniciativa “Nedar Contra Corrent”, en la que diferents empreses del
Baix Llobregat donaven suport a un iniciativa particular de creuar l’estret
de Gibraltar en benefici de la recerca mèdica.
A partir d’aquí van venir d’altres entitats i es va definir una estratègia
en hàbits de vida saludable i cohesió social alineada amb l’estratègia de
l’empresa, molt centrada en la pràctica esportiva de base (p.e. club de futbol de persones amb transtorn mental). Després van venir els generals:
futbol de Martorell (GILI té la seu fiscal a Martorell), i també el bàsquet
junt amb un proveïdor d’Indústria Verda, Simple Green, amb qui van fer
un patrocini conjunt.
Aquestes actuacions els han aportat un gran retorn en termes de notorietat
i presència en l’imaginari social de l’entorn. A futur la idea és seguir la
línia, però més centrada en temes lligats amb la Indústria Verda.
EMPRESA DE SEMPRE PER A CLIENTELA DE TOTA LA VIDA
PASSADA, PRESENT I FUTURA
La recerca de les relacions comercials a llarg termini també ha guiat sempre la vinculació amb empreses clientes i proveïdores.
La qualitat per al manteniment de relacions duradores la conceben en
base a l’apoderament d’una figura comercial molt propera a la clientela
i amb alta capacitació tècnica i professional. Consideren que el valor de
la confiança no va en detriment de la maximització de la rendibilitat de
l’empresa, al contrari, es genera valor compartit.
Els diferents procediments de mercat també s’han formalitzat amb l’ISO,
mantenint p.e. una política de regals ben establerta, clara i transparent.
La gran aposta futura al mercat és Indústria Verda, els objectius de la qual
són:
• Fer pedagogia a nivell de mercat, a molta clientela se li ofereix una alternativa al que consumeixen actualment amb les mateixes especificacions.
Això ha implicat que els comercials facin formació específica d’Indústria
Verda, amb formació externa i interna.
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• Desenvolupar un compromís amb el territori alhora que amb el planeta.
Al principi hi va haver certes reticències, entre comercials o clients, no
tothom ho valora encara. Però amb el temps s’ha vist el valor, molta clientela important com les administracions públiques i les grans empreses
(p.e. el cas d’una companyia aèria).

‘

GILI és un engranatge
que treballa per l’arrelament
al territori, l’empresa
saludable i l’economia
circular i la Indústria Verda

’

Com amb la clientela s’actua igualment amb els proveïdors, mantenint
relacions duradores, amb una gestió molt curosa del compliment dels
compromisos. Així mateix, Indústria Verda ha permès incorporar nous
proveïdors amb una sensibilitat complementària al mercat tradicional.
A banda de criteris ambientals, en la mesura que és possible es prioritza
la compra de proximitat, com és el cas dels lots de Nadal per al personal.
Tot plegat atorga a GILI una diferenciació més enllà del preu respecte a
nous competidors implantats al territori.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per Xevi Agulló a partir de les
entrevistes realitzades a Sílvia Gili, coordinadora d’Indústria verda de Gili Ferreteria
Industrial.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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Ilersis
Nom de l’empresa Fundació Privada Ilersis
Sector d’activitat Serveis socials per a persones amb discapacitat
Activitat de l’empresa Fabricació productes fusta, brigades jardineria i neteja, comercialització
productes gourmet, càterings i restauració, serveis terapèutics, servei de llar residència...
Plantilla 191 persones
Pàgina web: www.ilersis.org / www.shalomtaller.net / www.vinsisomriures.cat
Twitter @ILERSISfundacio
Adreça C. Ramon Argilés, 27 - 25005 Lleida
Contacte T. 973 22 17 88 - ilersis@ilersis.org

DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
Fundació Privada ILERSIS és una entitat d’iniciativa social sense ànim
de lucre i declarada d’utilitat pública. La seva missió és la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental,
assegurant la seva continuïtat dins de l’àmbit social de l’entitat i cobrint
les seves necessitats en qualsevol situació de la seva vida.
La fundació disposa de diferents i variades unitats de negoci per vehicular
el seu propòsit: fusteria industrial, brigades de serveis, manipulats, restauració, lots de nadal i botiga de productes de proximitat. A més, disposa d’un Centre d’Atenció a la Discapacitat on es desenvolupen els serveis
de teràpia ocupacional, residència i pisos tutelats i un Centre Especial de
Treball (CET) en el qual treballen 111 persones amb discapacitat, cosa que
representa el 75-80%% de la plantilla del CET.

‘

ILERSIS és una entitat
d’iniciativa social,
sense ànim de lucre,
compromesa amb
les persones amb
discapacitat intel·lectual
i les seves famílies

’

L’inici es remunta a l’any 1975 quan 14 famílies van crear l’Associació
Shalom, amb la finalitat de donar suport a l’Escola Esperança de Lleida
en la seva tasca d’integració social i educativa de persones amb discapacitats psíquiques o de col·lectius amb risc d’exclusió social. L’associació
deixa pas a ILERSIS, que es va constituir com a fundació el 2013 amb
l’objectiu de continuar i assegurar l’activitat de l’associació com a entitat
prestadora de serveis assistencials, d’habitatge i d’activitat laboral per a
persones amb discapacitat intel·lectual o en risc d’exclusió social.
ILERSIS disposa d’un Centre Especial de Treball i d’una Empresa
d’Inserció, fet que permet que empreses i administracions públiques facin una compra social i solidària que abasta diversos productes i serveis:
caixes i productes de fusta, jardineria, neteja d’espais, serveis de màrqueting directe i promocional. Bo de Shalom, amb botiga física i virtual, és
la unitat especialitzada en la comercialització de productes artesans i de
proximitat: vins, caves, olis verges d’oliva, formatges, conserves, embotits
i els lots i cistelles de Nadal. La Fundació també manté dos serveis de suport a l’habitatge, fa activitats de lleure i de formació.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
ILERSIS és una organització compromesa amb la responsabilitat social,
a partir d’uns valors intensos sota el lideratge de la gerent, Teresa Benet.
El seu model es vincula amb el fet que ILERSIS és una organització amb
un funcionament molt endreçat a partir d’una gestió de processos estructurada. Des de fa anys, està certificada en la norma ISO 9001 de qualitat,
fet que ha afavorit que la integració de l’RSE també es faci de manera
pautada.
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La gestió de l’RSE es va iniciar el 2008 amb un procés participatiu on van
treballar els valors per donar forma a un codi ètic. Posteriorment, van organitzar una jornada oberta i van ser la primera organització de Lleida
a certificar-se en la norma SGE 21. Juntament amb les normes ISO de
qualitat i de gestió ambiental, i OHSAS de salut i seguretat laboral, van
disposar un Sistema Integrat de Gestió (SIG).
Transcorreguts vuit anys, han decidit recuperar l’esperit inicial, entenent
que l’RSE no ha de quedar en normes, protocols i un recull de bones pràctiques. En aquest sentit, amb el temps transcorregut i amb els canvis de
persones en l’equip, han considerat que calia donar un nou impuls a l’RSE
des de la profunditat del compromís, implicant les persones i posant en
valor la feina feta. Es considera que s’ha optat molt per la qualitat, incloent la gestió formal de l’RSE, però que els cal fer un salt de model i,
entre altres coses, posar més l’èmfasi en el retorn.

El nou Pla estratègic
determina una cultura ètica
basada en principis i valors
PRINCIPIS
La cultura ètica de la nostra organització
es fonamenta en el compromís amb
cada persona, des del respecte per
la seva individualitat i dignitat, tot
treballant per una societat més inclusiva
que valori la diversitat humana com a
base del seu futur col·lectiu.

VALORS
• Autonomia i participació
• Igualtat i accessibilitat
• Sensibilitat i empatia
• Responsabilitat i transparència
• Qualitat i professionalitat

Actualment, fruit dels relleus en el lideratge, es planteja la necessitat de
recuperar un model de gestió de la responsabilitat social basat més en
l’estil que no en normes i que permeti realment crear valor respecte als
grups d’interès externs i sobretot generar més identitat, compromís i alineament intern.
Des del 2017, ILERSIS és membre de Respon.cat, iniciativa empresarial
per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya. Durant el
2017, després d’haver estat seleccionada, ILERSIS ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per Respon.cat, amb el suport del Consell de
Cambres de Comerç de Catalunya i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Per mitjà del procés de capacitació
i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i
s’ha contribuït en el nou pla estratègic.
A partir d’aquest model, les persones, les famílies i els professionals que
formen part d’ILERSIS adquireixen un seguit de compromisos. Pel que
fa a la responsabilitat i transparència, des de la perspectiva de l’entitat, el
compromís suposa:
• Mantenir l’acreditació com a empresa socialment responsable.
• Comunicar la informació general de l’activitat que realitza l’entitat, de manera entenedora i d’acord amb el compliment de la legislació en matèria
de transparència.
COMPROMÍS AMB EL BON GOVERN
ILERSIS ha formulat l’Estratègia 2020 per fer possible assolir un alt nivell de compromís, alinear totes les persones i actuacions, reforçar un model propi d’atenció, guanyar eficàcia, o reforçar la visibilitat i el reconeixement. El pla integra un marc ètic, fet que permet la identificació amb uns
valors i principis ètics compartits que orienten el sentit de les actuacions.
Cal dir que el compromís amb les persones amb discapacitats intel·lectuals
els ha portat a aplicar criteris de lectura fàcil en els documents rellevants
per tal de transmetre adequadament aquells conceptes que puguin resultar més difícils de comprendre, posant exemples de com s’entenen els valors i compromisos, o valent-se de pictogrames que ajudin a fer el text més
comprensible i atractiu.
A ILERSIS es valora molt la participació en el sentit de plena integració de les persones però també des del punt de vista del bon govern de
l’organització. Els compromisos són:
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• Facilitar espais i recursos perquè les persones s’expressin i aportin idees
i projectes.
• Promoure que les persones amb discapacitat intel·lectual participin en tot
tipus d’activitats del nostre entorn.
• Afavorir la capacitat de cada persona de poder pensar, sentir i prendre
decisions, tot recolzant el desenvolupament de competències en aquest
àmbit
El sistema organitzatiu promou el treball en equip i estableix canals de
comunicació entre els diferents departaments. Totes les persones de
l’organització comparteixen els valors, els principis i les actituds que estan contemplats en la cultura empresarial i el Codi ètic.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES
L’organització té un equip de 191 persones. El Centre Especial de treball té
una plantilla de 111 persones de les quals més d’un 75% tenen algun tipus
de discapacitat.
El compromís amb les persones és l’eix que dona sentit a l’organització,
fins al punt que a banda de les declaracions de missió, visió i valors, han
establert quina és l’essència de l’entitat, per a poder enunciar que són les
persones, com una manera de donar-los la màxima importància i situarles al centre del funcionament organitzacional. Aquest és el fruit del procés d’elaboració del pla estratègic 2020. Així, més enllà de formalitats,
l’equip directiu manifesta que la seva primera responsabilitat és tenir
gent feliç a la feina. Algunes de les bones pràctiques són:
• L’aposta per l’estabilitat contractual (90,6%), la jornada completa, els drets
laborals i els beneficis socials aporten la qualitat professional necessària a
l’entitat.
• La formació és un dels fets que proporciona a l’equip l’actualització de
coneixements i habilitats necessàries per a competir en el mercat amb
l’empresa ordinària.
• Tenir cura per la salut i seguretat del personal és una prioritat, i per això
es gestiona l’empresa d’acord amb el que disposa la norma OHSAS 18000.
D’aquesta manera s’aconsegueixen baixos índexs d’accidentabilitat.
• El 2014 es va fer un Pla d’igualtat i posteriorment un protocol d’assetjament
sexual.
• Es valora l’accessibilitat, que no solament significa l’eliminació de barreres físiques sinó també de barreres de comunicació perquè tothom pugui
participar del seu entorn amb igualtat de condicions. Els compromisos
d’accessibilitat impliquen vetllar pel compliment d’un tracte sense diferències, independentment del sexe, raça, edat, creences, etc.; defensar i
promoure arreu un tracte sense diferències per a totes les persones; garantir internament les condicions d’accessibilitat universal; i participar en
iniciatives de promoció de l’accessibilitat universal.
• L’enquesta de satisfacció mostra el bon clima laboral, si bé es manifesta
el repte d’implicar més, alinear, disposar de canals de promoció interns i
coresponsabilitzar més les persones en una organització que ha crescut en
volum i on les persones es van renovant.
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COMPROMÍS AMB L’ENTORN
ILERSIS és una entitat oberta a l’entorn, integrada al seu territori, que
cerca aliances i oportunitats amb les organitzacions socials i institucions
per tal de fer possible la seva missió i promoure els seus valors.
Forma part de diferents organitzacions, com Dincat Plena Inclusió Catalunya, la Confederació (patronal del tercer sector), la federació Allem
i Respon.cat. També del Club Créixer, una comunitat en línia d’entitats
productores del sector agroalimentari amb compromís social. Disposa
d’un ampli marc de col·laboracions, entre les quals la Fundació ONCE o
l’Obra Social La Caixa, a banda de les diferents Administracions públiques.
Aquesta obertura organitzacional i espais de col·laboració no solament
estan encarats a assolir canals de finançament o de millora del posicionament sinó que permet exercir la influència per assolir les millors condicions per una plena igualtat i participació, contribuint a una nova ciutadania més sensible que faci possible la vida plena en comunitat, autònoma
i sense barreres ni discriminacions. En aquest sentit, el nou model de la
discapacitat de l’Organització Mundial de la Salut estableix que el context
social és un factor indispensable per possibilitar o impedir que la persona
desenvolupi al màxim el seu potencial de capacitat i disposició dels mateixos drets i oportunitats que la resta de la ciutadania. Així mateix, la
Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat
supera el model rehabilitador i incorpora la superació de les limitacions
socials i culturals que impedeixen viure una ciutadania plena i inclusiva.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
ILERSIS disposa d’un programa de gestió ambiental i ha formulat uns
compromisos de prevenció de la contaminació ambiental i estratègia enfront al canvi climàtic. Contempla un pla de riscos i porta a terme una
identificació d’activitats que poden generar impactes.
El compromís per la conservació de l’entorn natural ja té molts anys de
treball a l’entitat, que treballa exclusivament amb proveïdors compromesos en la conservació dels boscos i com a conseqüència, garanteix la
procedència de la fusta.
• La política de proveïdors exigeix l’estricte compliment de les polítiques i
normatives sobre reforestació. Per aquesta raó, es disposa de la certificació
de qualitat i traçabilitat de la fusta (PEFC).
• Una de les principals mostres del compromís de preservació del medi ambient és que van ser pioners en l’ús de vernissos a l’aigua, amb una cabina
adaptada per a l’aplicació de vernís ecològic i un forn estàtic d’assecatge
pels vernissos a l’aigua. Aquest mètode ecològic no genera residus, no utilitza productes tòxics, estalvia aigua i protegeix la salut de les persones.
• Pel que fa als productes del sector alimentari, s’ofereixen productes adaptats a les estacions de l’any i amb el valor afegit de la proximitat i Km0.
COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
El 2016 es va aconseguir una facturació rècord, fet que suposa que la Fundació, malgrat les enormes dificultats derivades del context social i de la
greu crisis econòmica i la situació de les Administracions públiques, ha
pogut superar els moments més incerts, gràcies a la capacitat de treball i
de gestionar el canvi quan ha calgut.
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• El fet que el 2015 es perdés un concurs important, va motivar a fer un esforç superior per recuperar la facturació dels anys anteriors de manera que
no afectés negativament la contractació. Així, durant el 2016 es va créixer
en jardineria, sobretot particular, i es van obrir línies en olis usats i neteja.
• Respecte als productes, s’ha optat pels premium, amb més valor afegit,
alhora que ha crescut la internacionalització, amb un 7% exportat a França
el 2016, gràcies a l’activitat comercial i l’assistència a fires. Pel que fa als
manipulats, s’ha actuat en la diversificació i ampliació del negoci pel que
fa a les brigades.
• La creació de Bo de Shalom ha permès entrar en un nou sector d’activitat
i també donar força al canal de venda en línia, a més de fer activitats noves
com els maridatges, que redunden en una aposta per fer l’activitat de la
Fundació més orientada al mercat i més sostenible econòmicament.
CONCLUSIONS
ILERSIS és un referent a Lleida i va ser una entitat pionera tant en la seva
aparició com en el desenvolupament de l’RSE. Va ser el primer Centre
Especial de Treball especialitzat de Catalunya i un dels primers d’Europa
que va implementar la gestió i certificació de l’RSE.
És una organització molt compromesa i preocupada per millorar dia a dia.
Els seus productes són altament competitius. Ara afronten un gran repte,
un canvi de local, unes noves instal·lacions al Polígon del Segre, en un
context de proper relleu en el lideratge, i també tenen el repte de fer que
el CET no sigui deficitari i alhora mantenir les persones. ILERSIS sempre
ha sabut superar les situacions més complexes i sabrà sortir reforçada del
context actual.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data
de gener 2018 per Josep Maria Canyelles a
partir de les entrevistes realitzades a Teresa
Benet, gerent, a Laura Gracia, responsable
de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de
Riscos Laborals, i al conjunt de l’equip de
direcció.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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On the Rocks
Nom de l’empresa Licores on the Rocks, SL
Sector d’activitat Alimentació
Activitat de l’empresa Elaboració de licors naturals i artesanals
Plantilla 2 persones
Pàgina web www.spiritontherocks.com
Twitter @OnTheRockspirit
Adreça Pl. Agermanament, 1, 43430 Vimbodí (Conca de Barberà)
Contacte T. 660 580 841 - info@spiritontherocks.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Licores on the Rocks és una iniciativa d’una emprenedora, Maria de la
Peña. La idea va néixer durant una sobretaula en un sopar amb amistats: davant del xupito final van preguntar-se si no podrien prendre alguna cosa que estigués bo de debò, artesanal, amb gust a herbes de veritat
i no a colorants, i que els fes recordar per sempre més aquell moment,
aquella essència. Per què no tenir el dilema davant d’un licor de cafè de
si prendre’l o no a la nit perquè porti cafeïna de veritat i potser no poder
dormir? O sigui, no pas amb gust de cafè, sinó de cafè! Els mancava... allò.
Així fou doncs com deixà la seva feina en consultoria a les rodalies de
Barcelona i tornà a la seva Conca de Barberà, a Vimbodí, on va néixer, per
fundar la companyia centrada en oferir moments únics més que un licor,
combinant la tradició i la modernitat internacional. D’un costat van idear
el licor del Monestir de Poblet junt amb la comunitat monacal, i l’elaboren
en l’actualitat. De l’altre, exporten ja a països com Suïssa, la República
Txeca i Andorra.
La combinació de tots dos fets es plasma en especial en un dels seus productes estrella, el licor de magnòlia. A Vimbodí, per exemple, al bell costat del monestir de Poblet, les padrines des de sempre han destil·lat licor
-medicinal- de magnòlia amb receptes pròpies i amb gairebé el mateix
sistema de destil·lació que a l’antic Egipte: hi ha viatges en el temps en
els que l’essència mateixa no canvia. Es pot guanyar avui dia en eficiència, però si es canvia res més deixa de ser allò que més que un licor és un
moment únic i singular compartit. L’enfoc relacional que la Maria dona
al negoci fa que a través de la seva xarxa de contactes conegués que en
un racó remot de la Xina anualment hi fan la festa de la magnòlia. Ràpidament va començar a pensar que també hi podrien gaudir d’un licor de
l’essència de la seva festa. És un moment l’any, és un moment que viu una
petita comunitat, o dues, o potser algunes més, però cadascuna al seu racó
del món, cadascuna a casa seva, a la seva taula en una experiència de grup.
Hi està treballant.
Tot i viure al món rural això no li comporta cap problema rellevant, ans
al contrari, ha millorat la qualitat de vida respecte a quan vivia a ciutat.
Això sí, té per sistema de viatjar els dijous a Barcelona per assistir a la
reunió setmanal de la xarxa internacional de referències de negocis BNI,
per tot seguit destinar la resta del dia a altres gestions.
En aquest camí ja han acumulat més de trenta medalles en la desena de
concursos internacionals als que s’han presentat.
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LA INNOVACIÓ I QUALITAT SÓN L’ESSÈNCIA RESPONSABLE
DEL PROJECTE EMPRESARIAL
Malgrat no tenir experiència ni coneixements previs en el sector de la
fabricació de licors, excepte com a consumidora exigent, l’impuls vers allò
que havien trobat a faltar en aquell sopar ella i la seva colla va poder més.
És un projecte que gira al voltant de la qualitat, del que és artesà, d’un determinat lifestyle, d’ingredients secrets i de receptes tradicionals:
• Els millors ingredients: seleccionen les millors matèries primeres per obtenir el gust desitjat en cada moment.
• Productes locals: fan servir plantes aromàtiques que cultiven al seu propi
hort o bé les compren a proveïdors locals i de confiança.
• Tradició i modernitat: són les receptes de les seves àvies -les padrines-,
amb un toc actual, i d’altres sortides directament de la seva R+D.
• Varietat: disposen d’una cartera molt àmplia, per a tot tipus de paladars
exigents i, sobretot, per a tota mena d’ocasions, de moments... i de llocs.
Vol proporcionar experiències de luxe responsable, un producte que es
podria vendre molt més car -és natural, artesanal, no hi ha res similar al
país-, i en canvi l’ofereixen a un preu més que assequible perquè tothom
en pugui gaudir, no és l’opulència el que cerquen satisfer sinó la posada en
valor de generar luxe espontani en uns moments especials: moments de
luxe, no és diners per diners, sinó diners amb un sentit; és més aspiracional que prohibitiu. I això també forma part de la innovació. En el rerefons
hi ha la voluntat de recuperar la sobretaula, tornar a connectar amb la
gent, la família, facilitar els bons moments.
A les seves fórmules es diu que els ingredients secrets són el que els fan
més diferents, tot i que com que són naturals 100% no dubten que els paladars més sensibles els puguin descobrir.
Tenen una cura molt especial en trobar el punt òptim de destil·lació, per
evitar un excés innecessari de grau d’alcohol que, a més, faria més difícil
assaborir les herbes de debò. En general es mouen en graduacions d’entre
14 i 36 graus (meitat per exemple que un orujo), per tant són alternatives més saludables. El seu licor de pastís de poma, per posar un cas, té
14 graus, mentre que normalment els de la resta del mercat acostumen a
moure’s per sobre dels 20.
Forma també part de la innovació responsable treballar una personalitat
de marca que transmeti tot el que s’ha esmentat.
Quan concep un licor sempre ho fa pensant en un licor per un moment, i
tenen en ment arribar als licors a la carta, amb experiències úniques per
a grups o persones úniques.
La creació d’experiències no es limita al producte en si mateix, també la seva
vinculació amb l’entorn intenta ser innovadora, com és el cas del que anomenen lico-turisme, experiències enoturístiques que han mogut darrerament
creant sinergies amb les visites o tastets: si no t’ho creus, vine’m a veure, un
concepte molt habitual al món del vi i del cava, però no pas al del licor.
Cerquen alhora aliances amb l’entorn: tastets de dolços locals, visites al
Museu del Vidre i altres. El seu concepte d’essència va acompanyat de
l’entorn, d’experiències multisensorials úniques i compartides.

90

El concepte de qualitat, que tenen molt integrat a la seva essència, passa
per assumir el cost de qualsevol insatisfacció de la clientela, en especial
per les produccions o licors a mida: el licor ha de ser realment allò. Per
tant, l’excel·lència per davant de tot. En concret però l’entenen així:
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• La qualitat és relativa, sempre en relació amb la resta de l’oferta del mercat, i es proposen sempre donar el millor que poden donar, cosa que fan
amb èxit ateses les medalles atresorades en aquests pocs anys en concursos internacionals.
• També tenen en compte el que en diuen la qualitat de l’endemà, perquè
tenen la màxima proporció possible d’etanol i la menor de metanol, és a
dir, de l’alcohol dolent que genera efectes secundaris l’endemà.
Fruit d’aquesta concepció de la qualitat no es plantegen cap creixement
massiu, sinó un de sostingut en el temps i coherent amb els valors,
l’essència, de la marca.
EL MEDI AMBIENT DINS L’AMPOLLA
Com a derivada del concepte de qualitat, la millor selecció de les herbes
que fan servir l’aconsegueixen tenint el propi hort al costat de la nau
industrial. No hi fan cultiu intensiu, apliquen els propis cicles complets
de les plantes (per exemple, unes herbes poden ser fertilitzants d’altres),
trien el millor sòl per a cada planta i, si no és possible cultivar-les al seu
hort per climatologia o situació geogràfica, les compren a proveïdors locals del seu entorn.
A través dels seus comercials eduquen la clientela en el valor ambiental,
alhora que a través de les iniciatives i visites ecoturístiques.
I malgrat que no són una indústria realment intensiva en consum
d’electricitat, que és quasi nul, sí que miren de reduir la seva petjada de carboni ens els processos en què directament o indirecta sí que hi impacten:
• El transport.
• La fabricació de les ampolles: no les fabriquen elles, però atesa la qualitat,
consumeixen força silici i energia.
• Cartonatge: per més que sigui reciclat, sempre n’hi ha una part de nou.
Les emissions de CO2 calculades a partir dels consums i empremta ecològica les compensen col·laborant amb un projecte minihidràulic de Nicaragua, així com en un altre de reforestació.
L’activitat que fa l’empresa és relativament perillosa, pel fet de treballar
amb alcohol, de manera que van treballar amb l’ajuntament poder disposar ben a prop d’un punt d’hidrant davant de possibles emergències.
L’Ajuntament obté a canvi una dinamització important amb l’activitat
econòmica i també amb la circulació de persones en les visites. L’activitat
en si no és molesta per al barri on s’ubiquen i, de fet, ha fet que estigui més
concorregut del que era habitual, cosa que aporta més sensació fins i tot
de seguretat.
EL NETWORKING COM A EINA DE BON GOVERN
De la mateixa manera que treballen la relació amb la comunitat i amb la
pròpia clientela, l’element que més destaca en el bon govern de l’empresa
és la utilització del networking i el màrqueting relacional. Disposar d’una
sistemàtica de relació amb potencials contactes, i això implica tant aportar com rebre, ha permès a la Maria d’obtenir resultats molt destacables,
en especial, com s’ha esmentat, per la qualitat dels contactes més que per
la seva quantitat.
La sistemàtica d’assistir cada dijous a les reunions de la xarxa BNI, i aprofitar tot seguit per fer les reunions i gestions corresponents a Barcelona,
aporta un ordre imprescindible en el bon govern de tota empresa. Mira
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d’envoltar-se sempre de bons professionals, a qui pugui aportar però també de qui en pugui rebre, i assegura que n’ha estat un factor clau del desenvolupament del projecte.
També forma part del bon govern la transparència informativa, la que es
pot derivar del mateix networking i màrqueting relacional, però alhora
la possibilitat que s’ofereix a la clientela de visitar les instal·lacions i fer
tastets: el lico-turisme.
COMPRA SOSTENIBLE
En la mesura que els és possible, miren de prioritzar compra de proximitat, com en els serveis professionals, neteja o manteniment, però també
amb compra de matèries primeres com el safrà, que és de Montblanc i que,
asseguren, és de qualitat igual o superior al de l’Índia.
Per als palets fan servir fusta certificada FSC, i per a internacional palets
de fibra “Inka”. La companyia elèctrica que van escollir és Holaluz, que
genera l’electricitat que distribueix de fonts totalment renovables, entre
elles biomassa especialment.
LA VINCULACIÓ AMB LES SEVES PERSONES COL·LABORADORES
I LA COMUNITAT
Durant el 2017, després d’haver estat
seleccionada, l’empresa ha participat en
el programa RSE.Pime, organitzat per
l’associació empresarial Respon.cat,
amb el suport del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i del 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.

Licores On The Rocks és una microempresa que dona feina a les dues
emprenedores, la Maria i la Rosa. Però la vinculació també se cerca amb
les persones subcontractades per feines de neteja, logística, manteniment
o gestoria, i sobretot amb els quatre comercials, que tot i que no treballen
en cap dels casos a temps complet per l’empresa, sí que reben una part de
la retribució en concepte fix, encara que no se’ls demani exclusivitat.
Internament miren de tenir molt en compte la flexibilitat horària. De moment, en no ser una empresa gran, els resulta fàcil, però volen que amb
el creixement futur no deixi de ser una essència també del projecte: la
qualitat de vida. Una de les mesures habituals, és la utilització de la videoconferència.
Tenen moltes idees per implementar en un futur no massa llunyà, ja sigui col·laborant amb un centre especial de treball o incorporant alguna
persona amb discapacitat física. Assegura la Maria que la diversitat ha de
ser un mirall del que són al mercat, el producte és diversitat en si mateix.
La vinculació amb la comunitat les ha portat també a formar part de
l’Associació de Productors Agroalimentaris de la Conca de Barberà, de la
qual van ser una de les tretze empreses fundadores.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per Xevi Agulló a partir de les
entrevistes realitzades a Maria de la Peña,
promotora de Licores On the Rocks.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.

També han mirat de trobar sortida al poble a la gran quantitat de fruita de
la qual només aprofiten les peles, però aspectes sanitaris han evitat que
ho puguin cedir a l’escola, per exemple. En tot cas és una de les moltes
qüestions obertes en el seu esperit de relació amb l’entorn.
Ara esperen poder fer el viatge amb la seva essència vital i emprenedora
que les porti a la festa de la magnòlia de la Xina, trencant l’espai-temps,
ajuntant moments i gent d’arreu.

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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Lluís Creus
Nom de l’empresa Lluís Creus, S.L
Sector d’activitat Industrial
Activitat de l’empresa Manipulació de cuir industrial, fabricació d’elements de protecció
de maquinària (manxes) i solucions d’enginyeria.
Plantilla 18 persones.
Pàgina web: www.lluiscreus.com · www.innoplusbdn.com · www.smartbed-icb.com
Adreça: C. Manuel Fernández Márquez, 50 - 08918 Badalona (Barcelonès)
Contacte T. 93 225 29 67 - comercial@lluiscreus.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA. UNA HISTÓRIA PLENA DE REPTES
Lluís Creus S.L. es va fundar l’any 1875 per Jaume Creus. El seu rigor i la
seva serietat en la fabricació de corretges i cuirs ha fet possible que cinc
generacions després continuï liderant el mercat.
A Lluís Creus S.L. fa ja 143 anys que treballen el cuir, i a hores d’ara són els
únics manipuladors de cuir industrial que hi ha a Catalunya. La tradició
del tracte manual del cuir s’ha mantingut, i en el llarg procés de fabricació,
en molts aspectes encara artesanal, hi ha molts anys d’experiència.
Així mateix, es mantenen en l’avantguarda de les noves necessitats per
part dels seus clients, s’adeqüen als seus requeriments aportant solucions
i assessorant sobre la producció de manxes i elements de protecció de maquinària. L’òptima trajectòria que consolida l’empresa en el sector ve avalada per l’àmplia experiència adquirida a través de tots aquests anys en la
gestió i servei personalitzat que han ofert als seus clients.
Des d’octubre de 2005 l’empresa està a les noves instal·lacions a Badalona,
més modernes i funcionals, amb 1000 m2 per poder seguir creixent i millorant en l’oferta de productes i serveis als seus clients.
El seu mercat tradicional ha estat la península ibèrica però ara ja compten amb clients en països com Hongria, França, Itàlia i Portugal. Els principals clients es centren en sectors com fabricants industrials, automoció
o depuradores.
Recentment l’empresa ha obert dues noves línies de negoci més. La primera se centra en les manxes especials per al tractament dels gasos de
les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), una divisió molt relacionada amb la cura del medi ambient. La segona, per la seva banda,
ofereix serveis d’enginyeria per al disseny i la fabricació de maquinària
especial a través de la marca InnoPlusBDN.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Lluís Creus és una empresa familiar que actualment es troba a la cinquena generació. L’empresa ha anat creixent al llarg del temps, però continua
mantenint els valors i el sentit d’equip que sempre l’ha caracteritzada: un
equip cuidat i una empresa, innovadora i eficaç. De fet, una de les intencions del seu compromís renovat amb la responsabilitat social és “materialitzar una forma de treballar que ja tenim i fer-nos conscients del que
ja fem” (Ignasi Creus).
Lluís Creus ha mantingut el seu compromís social des dels seus inicis. Va
ser una de les primeres empreses del sector en certificar-se amb la ISO
9001 i en els últims anys ha donat un impuls al seu compromís amb la
responsabilitat social.
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Durant el 2017, després d’haver estat
seleccionada, l’empresa ha participat en
el programa RSE.Pime, organitzat per
l’associació empresarial Respon.cat,
amb el suport del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i del 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.

Durant el 2017, després d’haver estat seleccionada, Lluís Creus ha 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 Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració del l’Obra Social “la Caixa” a través del Palau Macaya. 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 elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva gestió.
En els últims anys l’empresa ha diversificat molt el nombre de serveis i
sectors en els quals està presents, el que l’ha ajudat a créixer. No obstant
això, l’objectiu de l’empresa a curt i mig termini és la internacionalització
de l’activitat per arribar amb més força a altres països. La idea és fer-ho
amb el mateix nivell de responsabilitat, innovació, flexibilitat, qualitat i
servei que els ha acompanyat des de fa gairebé un segle i mig.
A continuació es fa un recull de les seves bones pràctiques ordenades segons els seus principals grups d’interès i els compromisos assumits amb
cadascun d’ells.
COMPROMÍS AMB ELS CLIENTS I LA INNOVACIÓ
“La nostra història és tant flexible com les manxes que produïm”. Aquesta
frase de l’Ignasi Creus ben pot representar el tarannà de l’empresa al llarg
de la seva història.

www.smartbed-icb.com

Amb l’obertura d’una de les noves línies d’activitat, Lluís Creus ofereix
serveis d’enginyeria per al disseny i la fabricació de maquinària especial
a través de la marca InnoPlusBDN. Una de les innovacions destacada és
el disseny i fabricació del llit anomenat “Intelligent caring bed”, un llit
amb moviments laterals automatitzats, que té com a objectiu prevenir les
úlceres per pressió, reduir el dolor i facilitar el descans. Està especialment
indicat per persones grans depenents: persones grans amb mobilitat
reduïda, persones amb malalties que impliquen immobilització prolongada,
o per immobilitzacions específiques. Aquest és un producte amb una clara
vessant social que obre noves perspectives a l’empresa.
Un dels trets que defineixen a l’empresa és la capacitat per oferir un vestit a mida que encaixi perfectament amb les necessitats de cada client.
Actualment, pràcticament tot el que fabrica Lluís Creus es fa a mida. El
principi bàsic és protegir algun element; cada manxa s’ha d’ajustar en
materials, mesures i prestacions a un cas concret.
Per altra banda, trobar la millor solució tècnica per als clients sempre ha
estat una característica diferencial de l’empresa, encara que aquesta solució es correspongui amb algun altre tipus de producte. Aquesta actitud
responsable amb els clients ha dotat a Lluís Creus de la credibilitat de que
gaudeix en el sector.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP HUMÀ
Un dels pilars en el que es fonamenta la trajectòria d’èxit de l’empresa és
el tracte humà i la importància atorgada a les persones que conformen
l’equip de persones que hi treballen.
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En coherència amb el caràcter familiar que ha caracteritzat l’empresa al
llarg de la seva història, la pràctica totalitat de la plantilla gaudeix d’una
contractació de caràcter indefinit, oferint a tothom perspectives clares
d’estabilitat laboral.
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Els treballadors gaudeixen d’un horari laboral flexible i es fan esforços
per fer una progressiva adaptació a la reforma horària de cara a millorar
la conciliació familiar.
En relació als salaris sempre s’ha procurat que tots els treballadors estiguessin per sobre de conveni i que els treballadors amb més baix nivell de
qualificació gaudissin d’un salari digne.
A nivell social intern es manté la tradicional festivitat de Nadal amb
l’organització col·laborativa per part de tota la plantilla d’una jornada
festiva amb la paella de Nadal.
COMPROMÍS AMB ELS PROVEÏDORS

Sense que estigui formalitzat
per escrit en una declaració
de principis, es pot dir que
l’empresa podria subscriure un
dels principis de la Fundació
Factor Humà:
“La persona com a valor”.
Gràcies al talent i al compromís de
les persones, la nostra organització
és capaç d’assolir els seus reptes.
Per això, les tractarem amb el màxim

La cura dels proveïdors i el manteniment de relacions duradores en un
context de diàleg permanent són uns dels principis en els que es fonamenta el compromís amb les empreses proveïdores.

respecte i dignitat al llarg de la seva

El principi de relació oberta i honesta al què es feia referència en relació
als clients es manté de la mateixa manera amb els proveïdors.

que aquesta contribueixi a la seva plena

vida professional, esforçant-nos per
atorgar ple significat a la seva feina i
realització personal i professional”.

El pagament a termini als proveïdors de l’empresa, és també un criteri que
s’aplica de manera estricta, i més davant de la responsabilitat assumida
per l’empresa en temps de crisi.
La qualitat de la relació tant amb clients com amb proveïdors és una altra
característica de Lluís Creus. I les compres de proximitat es prioritzen
sempre que la tipologia de producte ho permet.
COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL MEDI AMBIENT
En definitiva, els compromisos de l’empresa amb els seus principals
grups d’interès es complementen amb la preocupació pel medi ambient
i l’impacte que les seves actuacions preventives puguin tenir en el seu
entorn.
Una de les grans tradicions que ha acompanyat sempre a l’empresa és la
reutilització del paper i sobre tot dels embalatges de cartró.
Per altra banda, tal i com es comentava al principi, l’empresa ha obert
una nova línia de negoci que està molt relacionada amb la cura del medi
ambient, centrada en el desenvolupament de manxes especials per al tractament dels gasos de les depuradores. Entre les avantatges que es poden
mencionar destaca la millora de la salut i el benestar de les persones
treballadores d’aquestes instal·lacions al augmentar la protecció contra
possibles caigudes i al reduir-se el volum de gasos a depurar.
A banda d’això, l’empresa també desenvolupa algunes col·laboracions solidàries amb entitats com la Creu Roja i l’Associació de la lluita contra la
Leucèmia.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per José Antonio Lavado a
partir de les entrevistes realitzades a Ignasi
Creus, administrador de Lluís Creus SL.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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MartiDerm
Nom de l’empresa MartiDerm
Sector d’activitat Cosmètica
Activitat de l’empresa Productes de cosmètica
Plantilla 182 persones
Pàgina web www.martiderm.com
Twitter @MartiDerm
Adreça Parc Empresarial de Cervelló. C. Garnatxa, 20-22 - 08758 Cervelló (Baix Llobregat)
Contacte T. 93 660 5015 - info@martiderm.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
MartiDerm, especialista en salut dermatològica, té l’origen al 1952 a la
Farmàcia Martí Tor de Barcelona, on es desenvolupen fórmules pioneres
de la mà del farmacèutic Josep Martí, fundador de la marca. El 1989 inventa i comercialitza les ampolles monodosi anti-edat, producte insígnia
i gran èxit de la marca, amb més de 150.000 ampolles consumides diàriament avui a tot el món.
L’any 1997 la segona generació de la família va decidir crear una marca
pròpia de dermocosmètica per aportar impuls comercial: Martí Tor esdevé MartiDerm. Els primers anys van estar en un garatge al costat de la
farmàcia i el 2008 es traslladen a Cervelló, on ja han hagut de fer una nova
planta, on produeixen 13 milions de flascons a l’any.
El 2008 es funda l’Obra Social de MartiDerm i a partir del 2016 es dispara
la internalització de la marca, que s’ha expandit a més de 32 països.
COMPROMÍS AMB UNS VALORS SOCIALMENT RESPONSABLES
MartiDerm és una empresa familiar amb uns valors que han marcat de
manera determinant el funcionament de l’organització. De fet, corresponen als que ja va marcar Josep Martí fa més de 60 anys: innovació amb
ingredients d’última generació, eficàcia demostrada en estudis clínics,
experiència de més de 60 anys, proximitat gràcies a una atenció al client
personalitzada, proximitat amb l’elaboració en el nostre propi laboratori i
transparència, compartint la fórmula amb metges, farmacèutics i consumidors.
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El diàleg sempre ha estat un element molt rellevant, fins al punt que el
consideren central per a la seva missió corporativa, que és oferir solucions
amb fórmules innovadores i efectives per a cada cura i necessitat de la
pell. Així, per fer-la possible i conèixer les impressions sobre els productes, es dona molta importància al tracte i la comunicació amb diferents
grups d’interès: dermatòlegs, farmacèutics i consumidors. Sols d’aquesta
manera poden anar avançant en la visió que han definit com convertir-se
en una marca de referència mundial en dermocosmètica, mantenint-se a
l’avantguarda de la salut de la pell.
MartiDerm actua amb un compromís de responsabilitat social respecte
als seus impactes tant econòmics i de bon govern com socials, laborals o
ambientals. Si bé durant molts anys aquest sentit de responsabilitat social
era implícit, en comença la formalització el 2008 amb la creació de l’Obra
Social de MartiDerm i posteriorment a partir d’aplicar els compromisos
d’RSE de manera més transversal, en relació a l’equip o en la construcció
de la nova seu.
El 2017 s’ha elaborat el codi ètic de MartiDerm, que permetrà donar més
forma a la integració de l’RSE en la gestió. Després de la fase de revisió
interna, se’n preveu la publicació durant el 2018.
Durant el 2017, després d’haver estat seleccionada, MartiDerm ha 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. 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. En concret, s’ha donat forma a un pla
d’RSE, que contempla tres línies: empresa saludable, empresa sostenible,
empresa solidaria. A més, MartiDerm ha entrat a formar part de Respon.cat
com a empresa membre.
Respecte a la seva filosofia comercial, renovada recentment, ha rebut la
denominació Smart Aging. Suposa la superació de l’anti-envelliment, ja
que es va considerar que calia partir de l’acceptació de l’envelliment, que
no es tractava de lluitar-hi en contra sinó d’acompanyar-lo de manera saludable i intel·ligent.
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT, LA INNOVACIÓ I EL SERVEI
MartiDerm, especialista en salut dermatològica, aporta solucions amb fórmules innovadores per a la cura i benestar de la pell. El prestigi guanyat
dia a dia va ser fruit de l’efectivitat de la formulació magistral i del reconeixement de la professió dermatològica a les aportacions del fundador
Josep Martí en el camp dermatològic. Per això, l’actual direcció manifesta
que el primer compromís és mantenir l’estil de treball que ha constituït la
manera pròpia de fer.
És la investigació el que permet a MartiDerm mantenir-se a l’avantguarda
de la cura de la pell. Per això, tots els productes són sotmesos a rigorosos
estudis clínics per garantir-ne l’efectivitat d’acord amb les necessitats de
cada tipus de pell.
El 2013, MartiDerm va obtenir la certificació ISO 9001 de qualitat.
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MARTIDERM, COMPROMÍS AMB L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Respecte al tema energètic, MartiDerm ha instal·lat 114 plaques solars
fotovoltaiques a la coberta de la nova nau. El conjunt de l’energia produïda
per les plaques solars i el circuit de geotèrmia i aerotèrmia fa que disposin
ja d’un 50% de l’energia consumida provinent de fonts renovables ubicades
a les pròpies instal·lacions.
Aquest compromís es va concretar el 2016 en el moment de construir unes
noves instal·lacions per a l’empresa, al Parc Empresarial de Cervelló. El
creixement del volum de producció i del personal va comportar passar
d’una nau de 2650 m2 a la nova nau amb 7.200 m2. La nova nau ha suposat
un replantejament de les fonts d’energia buscant l’estalvi i la reutilització.
L’edifici disposa d’un sistema domòtic que controla la temperatura i les
llums de l’edifici, de manera que s’optimitza el consum energètic segons
l’ús de les dependències, l’ocupació i els paràmetres climàtics.
A més, la climatització es realitza mitjançant un circuit de geotèrmia
que proporciona tant fred com calor de manera molt eficient en quant
a consum energètic. Gràcies als equips d’energia geotèrmica ubicats al
soterrani, es genera energia renovable que permet l’aire condicionat de
l’edifici. Aquest sistema es completa amb un altre d’energia per aerotèrmia, gràcies a l’intercanvi amb la temperatura de l’aire. Els equips de
producció d’injectors i reactors es refreden mitjançant un circuit d’aigua
tancat emmagatzemat a la cisterna compartida amb el sistema d’extinció
d’incendis.
Aquesta opció els permet ser una empresa més autosuficient i sostenible,
està alineada amb el seu esperit innovador i reforça el seu compromís amb
la societat.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES

‘

Amb la construcció de la
nova seu, s’han pogut millorar
molt les condicions de treball,
en aspectes de distribució de
l’espai, il·luminació, ergonomia
i higiene del nou mobiliari,
nous espais com un menjador
ben condicionat i zones de
descans, etc.

’

L’organització té un equip de 182 persones que són fonamentals per
poder esdevenir una empresa puntera amb una implicació i satisfacció
de l’equip.
Filosofia Smart Aging
La seva filosofia Smart Aging no solament té una orientació comercial sinó
que forma part de la manera com s’entén la vida interna de l’organització.
És una manera coherent de viure internament el que es vol transmetre.
Per això, l’empresa fa diverses propostes adreçades a tot l’equip, com
fomentar un menú saludable, aportar fruita certs dies de la setmana, fer
esport caminant o amb un torneig de pàdel, o facilitant tests de la pell.
A la imatge es pot observar la presentació de la nova filosofia Smart Aging
a tot l’equip. També es va fer una activitat de mindfulness.
Integració laboral
La integració laboral va ser uns dels elements inicials de la tasca social de
l’empresa, a partir de la sensibilitat envers les persones amb alguna discapacitat física o sensorial. L’any 2006 va començar la contractació d’una
persona amb paràlisi cerebral. Durant el sopar de Nadal de 2016 va rebre
un reconeixement pels 10 anys a l’empresa i va poder va fer explícit el seu
agraïment per la confiança dipositada en ella i com aquesta oportunitat
l’havia ajudat a canviar.
Actualment es disposa de 7 persones amb diferents graus de discapacitat
física, psíquica, o sensorial, realitzant principalment tasques a la secció
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d’envasament, i una persona a comercial. Es treballa en coordinació amb
la Fundació ASPACE i amb la federació ECOM. Tots els llocs de treball
són fixos i es realitza un seguiment acurat de cada persona. El laboratori
va rebre un premi a l’empresa inclusiva l’any 2009.

Josep Martí Tor recollint el premi a
l’empresa inclusiva

Prefereixen usar l’expressió integració laboral més que solament contractació de persones amb discapacitat pel caràcter més inclusiu del terme;
afirmen fins i tot que a dia d’avui han passat de la integració a la promoció
laboral, ja que el 50% de les persones amb discapacitat ocupen llocs de responsabilitat (caps d’equip, maquinistes...), i perquè de fet es fa extensiva a
d’altres col·lectius en situació de risc. Així, per exemple, el 21% de les persones contractades en els dos darrers anys són majors de 45 anys; i entre
aquestes també hi havia 2 aturats de llarga durada.
COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
El 2008 es va fundar l’obra social de MartiDerm sobre tres pilars fonamentals: la creació d’un producte solidari, la crema de mans, els beneficis
de la qual es destinen al 100% a accions socials, la inserció de persones amb
discapacitat en el laboratori i les xerrades i tallers per a gent gran.
El producte solidari va néixer com a conseqüència d’un estudi sobre responsabilitat social que va encarregar Josep Martí Tor el 2007. L’empresa
volia augmentar la seva implicació social amb dues premisses: que no fos
una acció puntual sinó de continuïtat i que tingués relació amb la pròpia
activitat empresarial.
Així va sorgir el producte solidari, una crema de mans que complia perfectament les condicions. És un producte més que segueix la mateixa cadena de valor però amb la diferència que el 100% del seu benefici té una
finalitat social.
Amb el llançament el 2008 del producte solidari, MartiDerm va iniciar la
col·laboració amb entitats, per tal d’aplicar el marge de benefici. Cada any
es calcula l’import i s’aplica a la despesa en obra social. L’ajuda a entitats
socials va començar amb el suport a una associació de dones del Camerun
i els seus microprojectes durant 3 anys. A continuació, el 2011, es va donar
suport a la fundació ARSIS en la seva tasca d’assistència psicològica per a
infants amb maltractaments.
Arran de la crisi econòmica, es va voler sintonitzar amb l’informe de vulnerabilitat de Creu Roja i durant els darrers sis anys s’ha col·laborat amb
el programa de Gent Gran de Creu Roja a nivell estatal. L’acció consisteix
a proporcionar a les persones grans ateses per Creu Roja una bossa amb
cremes per a la cura de la pell juntament amb unes xerrades de formació
amb consells pràctics i explicacions d’ús dels productes. Es fan més de
20 xerrades per any en les quals participa el 90% de l’equip comercial, fet
que també té el valor de permetre una plena implicació del propi equip.
El mateix equip comercial també coordina de forma rotativa les visites a
residencies de gent gran
A la filial de Portugal, el 2016, seguint una línia similar, també va començar l’ajuda a entitats socials.
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Enguany, s’ha produït una novetat, relacionada amb la innovació per a la
millora constant de productes. S’ha passat d’un únic producte de crema de
mans a dues, ja que es diferencia un producte més lleuger per al dia i ús
al llarg de l’any i un intensiu més apropiat per a la nit i per al fred. Totes
dues cremes seran producte solidari, de manera que es dupliquen les possibilitats d’obtenir recursos per a l’acció social.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

COMPROMÍS AMB EL CREIXEMENT
La sostenibilitat econòmica de l’empresa sens dubte contribueix a la visió
amplia i compromesa que ens proposa la responsabilitat social.
Martiderm va posar en marxa un pla ambiciós de creixement amb
l’objectiu de duplicar la facturació en 5 anys, a partir de la internacionalització. Es comença a exportar el 2011 però és al 2016 que es disparen i
arriben a 15 països, amb la voluntat de créixer a deu nous països per any.
Aquest creixement exponencial comportarà un augment continuat de la
producció. Si el 2015, el 8% de la seva facturacio eren de la venda exterior,
el 2017, amb una facturació de 38 milions d’euros, aquest percentatge va
ascendir al 54%, en bona part gràcies a la bona entrada al mercat xinès.
Segons MartiDerm la mida de l’empresa no és clau davant el repte de sortir a fora sinó que l’important és l’actitud, la cultura de la internacionalització. Per això, la direcció hi està plenament implicada i han optat per un
creixement corporatiu, amb acords a cada país.
Entrar a altres països també ha comportat fer una gestió de la diversitat
no solament a nivell relacional corporatiu sinó sobretot pel que fa als
productes, ja que les cremes cosmètiques han d’estar adaptades a cada
tipus de pell, siguin més fosques o asiàtiques.
En paral·lel a l’expansió internacional, també porta a terme un creixement
per adquisicions que ha portat MartiDerm a ser majoritària a Termovital
SL, que produeix Caldes de Boí In Your Skin, una petita marca que ambiciona
ser referent en cosmètica natural a les farmàcies.
CONCLUSIONS
MartiDerm és una empresa familiar que ha acompanyat el seu creixement i projecció internacional del pas d’una RSE basada en la dimensió
filantròpica i intuïtiva fruit dels valors familiars a un enfocament de responsabilitat social molt més conscient, estructurat i transversal. Han sabut aplicar coherentment aquests valors a la dimensió interna abans de
projectar-los enfora, vivint a dins allò que es va configurant com la seva
imatge de marca.
La convicció interna i les oportunitats en el mercat asseguren que l’RSE a
MartiDerm anirà creixent, tant en formalització, com el codi ètic o la rendició de comptes, com en una major intensitat en la innovació sostenible,
com pugui ser aplicant l’ecodisseny i l’economia circular. Es tracta, doncs,
d’un exemple excel·lent d’empresa familiar socialment responsable que
va avançant en totes les direccions, començant per un model de negoci
reeixit.
Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per Josep Maria Canyelles
a partir de les entrevistes realitzades amb
l’equip de direcció de MartiDerm.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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Recaredo / Celler Credo
Nom de l’empresa Recaredo
Sector d’activitat Vitivinícola
Activitat de l’empresa Elaboració i distribució de vins i caves
Plantilla 38 persones
Pàgina web: www.recaredo.com, www.cellercredo.cat
Twitter: @ cavarecaredo
Adreça C. Tamarit 10 - Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Contacte T. 938 91 02 14 - info@recaredo.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Recaredo és una empresa familiar vitivinícola dedicada a l’elaboració de
caves Brut Nature d’anyada marcats per l’empremta de la llarga criança.
La raó social Recaredo Mata Casanovas engloba la marca Celler Credo,
orientada a l’elaboració de vins blancs de terrer. El cultiu de les vinyes
de Celler Credo també es basa en una viticultura biodinàmica, que té per
finalitat un cultiu respectuós amb l’hàbitat natural i la biodiversitat, tot
treballant amb preparats d’origen natural i defugint dels fertilitzants químics, els fungicides i els herbicides.
A Recaredo, treballen 100% amb vinyes de titularitat pròpia en un compromís per la transparència en la traçabilitat de l’origen i de la qualitat
del raïm. Les vinyes estan cultivades seguint els principis de l’agricultura
biodinàmica i ecològica certificats per CCPAE i Demeter respectivament.
La totalitat de la vinificació té lloc a les instal·lacions de Recaredo, situades a Sant Sadurní d’Anoia.
Recaredo disposa d’una trajectòria de 94 anys en el sector vitivinícola i té com a punt de partida l’emprenedoria de Josep Mata Capellades
en l’artesania del desgorjat. Més endavant l’empresa esdevé pionera en
l’elaboració de vins escumosos Brut Nature, en el treball amb botes de
roure i en caves de llarga criança amb la varietat xarel·lo com a gran protagonista.
Les generacions de Recaredo es van succeint, cadascuna aportant coneixement i idees de futur sense deixar de banda l’experiència acumulada,
consolidant així el projecte i convertint-lo en referent en el sector vitivinícola català. Actualment, la tercera generació és al capdavant.
Tot i que des de l’any 1990 elaboren vins tranquils, no és fins el 2012 que
sorgeix la marca Celler Credo basada exclusivament en vins blancs majoritàriament de xarel·lo. La marca de vins agafa el nom de la denominació
de la casa familiar (Can Credo), i es defineix com a defensor de la bio (vida)
i la dinàmica (moviment). D’aquesta manera, queda molt clara la personalitat dels dos projectes:
• Recaredo: vins escumosos de qualitat de signe Brut Nature i molt llarga
criança.
• Celler Credo: vins de qualitat basats principalment en la varietat Xarel·lo
típica del Penedès i ambaixadora d’aquest territori vitivinícola mil·lenari.
Recaredo distribueix el 70% de la seva producció a Catalunya, 15% a l’estat
espanyol i 15% a internacional.
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Durant el 2017, després d’haver estat
seleccionada, l’empresa ha participat en
el programa RSE.Pime, organitzat per
l’associació empresarial Respon.cat,
amb el suport del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i del 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

GESTIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Recaredo és una empresa sensible a l’entorn on està ubicada i a l’impacte
ambiental, social i territorial que la seva activitat genera. Així mateix, és
una empresa preocupada pel capital humà que en forma part i per la comunitat que l’envolta.
És per tot això que l’empresa disposa de mecanismes per gestionar aquesta complexitat per seguir sent referent pel que fa a qualitat del producte i
alhora vetllar per generar impactes positius en aquest recorregut amb tots
els seus grups d’interès, impactes ambientals i implicacions econòmiques.

pràctiques i les àrees de millora, i es
proposa avançar en la gestió de l’RSE
en els propers mesos.

BON GOVERN
Recaredo és una empresa familiar, molt conscient de les implicacions que
això té i per fer front als principals desafiaments associats a la gestió del
binomi empresa/família ha incorporat mecanismes per maximitzar les
fortaleses i minimitzar les seves febleses de generació en generació sota
la tutela d’una assessoria experta en aquesta matèria. Entre les bones
pràctiques que es duen a terme en aquest sentit, cal destacar els protocols
d’accés a l’empresa ben procedimentats per a l’entrada de la quarta generació, la vetlla activa perquè la distribució de les persones treballadores
sigui equilibrada entre membres de la família que s’han format per a la
funció que desenvolupen i professionals que no formen part de l’entorn
familiar.
Entendre el relleu generacional en la gestió i la propietat garantint la
sostenibilitat de l’empresa és un dels reptes estratègics de Recaredo,
i l’afronta amb un bon pla de futur per garantir la supervivència de
l’empresa considerant les implicacions legals, financeres i tributaries de
totes les parts.
Des de principis de 2018, Recaredo treballa en la implementació d’un
Complience Penal, un protocol intern de prevenció i detecció de possibles
delictes. Es tracta d’un instrument a través del qual acreditar el control
degut i el compliment de la llei en tota l’estructura i àrees de l’empresa
amb la voluntat de protegir la identitat, la imatge i la reputació com a
fonts generadores de negoci. D’aquesta manera, es reforça la cultura de
l’ètica i del compliment de les normes i es fomenta la confiança i la transparència empresarial.
Els rangs salarials es basen en la formació i aptituds dels treballadors,
establint una diferència salarial de 4,5 vegades entre l’operari més jove (18
anys, sense experiència) i el director general (47 anys, formació universitària, 22 anys d’experiència al sector).
Atès el sector d’activitat en què Recaredo opera i amb la voluntat d’aportar
el seu coneixement per mitigar els problemes que genera el consum inadequat de begudes alcohòliques, s’apliquen totes les mesures de prevenció
perquè les persones usuàries facin un bon ús del seu producte, subscrivint
el Wine in Moderation a tot el que té a veure en comunicació i promoció
de la marca.
La relació amb la competència forma part de la millora de territori, treballant amb un objectiu comú i apostant per la qualitat i la promoció local,
en una comarca on el sector vitininícola és una de les fonts d’ingressos
més importants, han sabut sumar esforços per consolidar la comarca com
a referent en el sector del cava i el vi.
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A més, preocupats per donar resposta de manera adequada a la conjuntura social i política que es dona a Catalunya, han establert un protocol
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d’actuació, posant èmfasi en que Recaredo-Celler Credo és una empresa
que elabora vins qualitatius, amb honestedat i amb el focus posat en el
territori.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
Recaredo disposa d’un equip de treball molt estable i amb molta experiència
a l’empresa. La inquietud d’abordar els nous reptes amb la coherència i la
integritat com a elements essencials han evolucionat en molts aspectes, i
s’han anat incorporant polítiques que afavoreixen la formació de les persones treballadores de Recaredo, des de la mateixa direcció o a demanda de les
persones treballadores, i posant èmfasi en reforçar el sentit de pertinença.
L’equip de treball, format per 23 homes i 15 dones és complex per la diversitat de funcions que desenvolupen i des de Recaredo s’adapten les
condicions per a fer-les apropiades en cada cas. Les persones que estan a
producció no tenen les mateixes necessitats que els comercials, i tampoc
les persones que es dediquen a l’enoturisme. Per a cada sector es busca la
fórmula adequada amb el punt de mira en els objectius de l’empresa i de
conciliació laboral i personal. Actualment, l’equip de direcció el conformen 3 dones i 2 homes.
A producció es va provar de fer horari intensiu, amb rotació de persones
per fer guàrdies a la tarda, i això es va traduir en una millora en eficiència
i en clima laboral, tot i que va suposar modificar els hàbits dels proveïdors
per adaptar-los a aquest horari. Aquesta iniciativa va sorgir de l’equip de
treball, i la directiva, malgrat els dubtes, es va llançar a proposar la prova
pilot, que ha donat resultats excel·lents.
Es dona el cas que a la vinya hi ha dues persones estrangeres. Des de Recaredo s’ha tractat aquesta diversitat d’origen amb tota naturalitat i amb
el mateix sentit positiu ha funcionat respecte a la seva integració amb la
resta de l’equip.
La comunicació interna es treballa amb reunions per equips. S’explica
l’activitat de l’empresa perquè totes les persones de l’empresa sàpiguen en
què s’està treballant en els diferents sectors (tastos, salons de vins, fires,
esdeveniments...) i al sopar anual es fa una valoració. Durant la verema
les persones d’oficina també surten a veremar puntualment, per donar
suport i enfortir aquest sentit de pertinença i també per fer colla en les
aportacions de millores en manera de treballar. En els últims dos anys
han millorat aquesta dinàmica d’implicar totes les persones de l’empresa
en les tasques vinculades directament en l’elaboració del producte, que en
definitiva donen sentit a tota la resta.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
L’alineament empresarial té present la recuperació del sòl i la fauna autòctona, la incidència del canvi climàtic i la repercussió en la seva agricultura
de secà. Per aquest motiu, Recaredo fa temps que incorpora un seguit de
bones pràctiques en matèria ambiental i ha pres decisions estratègiques
com la recerca de vinyes d’alçada, el cultiu únic de varietats autòctones o
la recuperació de plantació de vinyes en vas (sistema tradicional). Això els
dóna identitat, i tot i que sacrifiquen conscientment la quantitat, l’aposta
és clara cap a cultius més sostenibles en el temps amb varietats que responen millor a la climatologia adversa.
Recaredo i Celler Credo són pioners a la DO Cava i a la DO Penedès
respectivament en viticultura biodinàmica certificada. Aquest model de
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viticultura es basa en fomentar la biodiversitat i respectar les cadenes
tròfiques en el cultiu de la vinya, sense productes sintetitzats químicament i permet establir indicadors sobre l’ús de coure molt encoratjadors,
ja que en biodinàmica es pot arribar a consumir 5 vegades menys coure
que en agricultura ecològica.
Des de fa 6 anys s’està recuperant el treball amb tracció animal ja que és
un sistema més amable amb la terra. No es pot fer tota l’extensió de vinya
a cavall, però l’experiència amb tracció animal ha servit per constatar la
disminució de la compactació de la terra i la millora en la precisió del
llaurat. Marc Garcia és el responsable del llaurat a cavall, especialment de
les finques més velles, que es prioritzen per adequació. Tot i ser un professional independent, és partícip com a part de l’equip de treball de tota
l’activitat que es fa a Recaredo.
D’altra banda, s’està treballant per introduir la petjada de carboni en la
fitxa tècnica del producte, com una mesura de transparència i alhora
d’autoavaluació que els engresca a superar-se dia a dia. En aquest sentit,
han elaborat la traçabilitat de petjada de carboni del producte Terrers, i
a través de l’Oficina del canvi climàtic i l’especialista en temes ambientals Lavola, estan recollint i comunicant la petjada de carboni. Amb això,
s’han adonat de la importància del pes de l’ampolla, i han iniciat una via
de recerca per alleugerir-ne el pes. En el cas dels vins tranquils del Celler
Credo, han aconseguit reduir el pes en més de la meitat, de 800 gr. han
passat a 380gr, cosa que els fa disminuir les emissions de carboni en la
distribució del producte de manera significativa. En el cas de Recaredo,
han començat les primeres proves per passar de 900 gr. a 835 gr. (per una
qüestió de pressió dins de l’ampolla hi ha limitacions tècniques per reduir
el pes de l’ampolla de cava).
Tenen contractada l’electricitat de les instal·lacions amb SomEnergia,
una cooperativa de serveis que treballa amb energies renovables. A més,
estan plantejant un projecte de fotovoltaica per l’autoconsum. A Recaredo
són molt sensibles amb la importància de generar el mínim de residus i
apliquen mecanismes per integrar aquesta manera de treballar en tots els
processos d’elaboració, des de la verema manual fins al desgorjat de les
ampolles, que realitzen manualment a temperatura natural de les caves
en tota la seva producció. Recaredo és una empresa preocupada pel medi
ambient i aposta per una manera de fer que aprofita i reutilitza els recursos i les matèries amb què treballen. Aquesta màxima de no malbaratat
els ha conduït a l’economia circular. El 2013 van encetar un projecte de
recerca per donar un segon ús a alguns dels subproductes de la vinya i
elaborar infusions, un producte que ja està al mercat
Economia circular
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En l’elaboració dels vins Celler Credo i dels vins escumosos qualitatius
de Recaredo s’utilitza tan sols el 55% de premsat del raïm. La franja del
55% al 66% (màxim de premsat permès), tot i ser qualitativa, no arriba als
estàndards mínims que requereixen els productes de Recaredo i Celler
Credo. Per aquesta raó, el most obtingut de la franja de premsat 55-66%
es ven a un tercer sota el concepte de “retalls de Celler Credo” per a la
venda a doll. L’objectiu és valoritzar un most ecològic i biodinàmic i no
malbaratar una part de la producció que pot tenir una sortida digna al
mercat. Aquest plantejament és arriscat perquè els podria desposicionar
pel que fa a qualitat, però prioritzen la importància de tancar el cercle
de l’economia circular i avançar en iniciatives cada vegada més eficients,
explicant amb transparència perquè s’entengui bé la voluntat que hi ha
al darrere i marcant una línia d’estil molt rigorosa en matèria ambiental.

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

A Recaredo treballen 100% amb tap de suro natural per a la criança
d’absolutament tota la seva producció. Des d’un punt de vista tècnic, el suro
és idoni per a les llargues criances, ja que ofereix garanties d’estanqueïtat i
aguanta molt de temps sense permetre l’oxidació del vi.
Des d’un punt de vista ecològic, el suro és natural, reciclable, sostenible
i més ecològic que qualsevol altre sistema de tapat. El suro prové d’una
indústria sostenible atès que és regenerativa, a diferència de la industria extractiva. En la seva fabricació s’utilitza molta menys energia i es
genera molt menys residu. A més, no emet gasos a l’atmosfera, sinó que
n’absorbeix (-12 grams de CO2 per tap de cava). La indústria del suro fomenta la preservació dels ecosistemes de les deveses.
La deixalla de suro que es genera a partir dels taps de la criança es reutilitza i es converteix a través d’un tercer en material aïllant de so, parquets
per al sòl, aïllants tèrmics, entre altres. Aquest procés tanca el cercle de
vida del producte amb una reutilització d’aquest i s’evita així la generació de més residus. El treball de recollida dels taps de suro de la criança
s’emmarca en programes de reinserció social dissenyats pels propis proveïdors de suro.
En coherència, han passat de l’etiquetatge de les ampolles en paper pedra
al cotó i també volen anar reduint l’ús de daurats perquè són poc sostenibles. A més, a mesura que van afrontant canvis de disseny, tendeixen a la
simplicitat i a la utilització de materials i tècniques més respectuosos amb
el medi ambient.
Oficina verda: es marquen com a gran repte reduir l’ús de paper, introduint la factura digital. Des de fa 5 anys, molts del processos de gestió de
dades dels clients i de clippling i similars s’han digitalitzat i es treballa
amb proveïdors que ofereixen materials certificats FSC.
Projecte Ratpenat
Sota la marca mare Recaredo, han creat Celler Credo, que es dedica a
l’elaboració de vi amb tècniques d’agricultura biodinàmica i ecològica, i
que aposta per la biodiversitat i el respecte de l’ecosistema.
Destaca el projecte de vi i ratpenats, aprofitant que els ratpenats són uns
grans aliats per al control de plagues. El vi Ratpenat neix del compromís
entre el Celler Credo i el Museu de Ciències Naturals de Granollers per a
la defensa del medi ambient i dels éssers vius que hi habiten. El 60% dels
beneficis d’aquest vi es destinen a projectes que tenen com a objectiu divulgar la importància de la ratapinyada en l’ecosistema i en la conservació
d’aquest mamífer a l’entorn de la vinya com a eficient insectívor natural.
Des del 2013 i fins a l’actualitat, el Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Celler Credo col·laboren per avaluar l’estat de les poblacions de
ratpenats a les vinyes i aplicar mesures per conservar-ne les poblacions.
Els estudis sobre poblacions de ratpenats evidencien que la seva presència ha disminuït a causa de l’abús de tractaments amb insecticides químics al camp i de l’homogeneïtzació del paisatge (eliminació de refugis on
es poden establir).
El Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Celler Credo realitzen
un estudi per avaluar la relació entre la presència de ratpenats i el descens
de la població de la Lobesia Botrana a les vinyes. Aquest insecte, conegut
també com el corc del raïm, pon els ous a la pell del raïm i el forada per alimentar-se’n. El ratpenat, en tenir un vol nocturn igual que el corc del raïm,
es converteix en un excel·lent depredador que regula els flagells de manera totalment natural. Només respectant les cadenes tròfiques i cercant
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l’harmonia entre els éssers vius que habiten les vinyes s’aconsegueixen
ecosistemes en ple equilibri, sense recórrer a insecticides ni pesticides,
detalla l’enòleg Roger Rovira. Per aquest motiu, s’han instal·lat caixes niu
a les vinyes del Celler Credo (a Can Rossell de la Serra, Serral del Vell i a
la Pedra Blanca) amb la idea de facilitar refugi a aquests animals.
Indicadors:
• 100% de les 3.250 ampolles venudes.
• 60% dels beneficis del vi es destinen a la conservació dels ratpenats.
• 3.351 crits analitzats.
• 0,44 passades/minut de ratpenats per l’estació d’escolta d’ultrasons.
Projecte de preservació de la papallona a Celler Credo
En la mateixa línia, el Museu de les Ciències Naturals de Granollers
(MCNG) i el Celler Credo impulsen un estudi per inventariar la població
de papallones a les vinyes que el celler cultiva seguint els preceptes de
l’agricultura biodinàmica a la zona de l’Alt Penedès. L’estudi ha de posar
de manifest els hàbitats del Celler Credo on es concentra la màxima diversitat de papallones i alhora ha de permetre disposar de directrius per
a la seva conservació.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES USUÀRIES
Es canalitza des d’atenció al client i tenen els procediments molt sistematitzats perquè per a Recaredo la interacció amb les persones usuàries és
un tema molt rellevant. Si arriba una queixa es valora com abordar-la, i si
es dóna el cas s’analitza el producte. Sempre es repon el producte i es dona
resposta amb el resultat de l’anàlisi.
Els clients de Recaredo tenen diversos perfils: consumidor final, importador, distribuïdor, botiga i restaurant. Els comercials juguen un paper
destacat com a canal de comunicació amb els clients.
Transparència: tots els processos de la vinya, de vinificació i elaboració
s’auditen i certifiquen i queden recollides en un “Plec de Bones Pràctiques
en Viticultura, Vinificació i Elaboració de Recaredo”. Traduït a vuit idiomes, s’ofereix aquest document als clients com a exercici de transparència
i honestedat. A les etiquetes apareix un resum de la certificació en tres
llengües. Recaredo porta certificant els processos d’elaboració i les pràctiques a la vinya des de fa 15 anys amb Bureau Veritas.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
Fins al 2017 només es treballava amb vinyes pròpies tant a Celler Credo
com a Recaredo. A partir d’aquest any, a causa de les continues èpoques de
sequera i baixada de rendiment, Celler Credo es veu en l’obligació d’establir
contractes de llarga durada amb pagesos de la zona per a l’elaboració del
vi Miranius. Aquesta va ser una decisió difícil que ha implicat un compromís per totes les parts. Celler Credo es compromet a un període de cinc
anys de compra de raïm per tranquil·litat del pagès, i el pagès fa l’esforç
de practicar una viticultura qualitativa i sostenible, de manera que es fomenta la cadena de valor des de la vinya a l’ampolla apostant pel territori,
la qualitat i la professionalitat. El preu que es paga pel raïm sempre està
per sobre de la mitjana del sector, aplicant 1 €/kg per a la varietat xarel·lo.
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De cara a la contractació de serveis i selecció de proveïdors, sempre que
sigui possible s’apliquen criteris de proximitat.
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Recaredo col·labora en temes culturals o socials que estan alineats amb
els valors de l’empresa. Entre altres coses, volen posar en valor la cultura
del vi arrelada al territori com a signe d’identitat i de país.
• Most Festival (Vilafranca del Penedès – Sant Sadurní): projecció de
pel·lícules i documentals relacionats amb la cultura del vi i el territori.
• Cicle de teatre sensorial a la Fassina. Col·laboració en forma de patrocini
per a la producció d’una obra de teatre relacionada amb el territori i el
cava.
• Poesia a les caves. Col·laboració en el cicle anual de poesia celebrada a la
les caves de Sant Sadurní d’Anoia i organitzada per l’ajuntament.
• Col·laboració amb patrocini a la festa cultural de la Fil·loxera de Sant Sadurní d’Anoia
• Verema solidària (Impulsa Fundraising). És una experiència solidària
que vincula territori, vi i sensibilitat social. Qualsevol que ho ha desitjat
ha pogut veremar a les vinyes de Celler Credo aportant fons per a entitats que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social. La Verema Solidària
se circumscriu a territoris vinícoles concrets, com ara la DO Penedès, i els
fons recaptats es destinen a projectes socials com per exemple la inclusió
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual a la zona vinculada amb
el territori vitivinícola. Tota la iniciativa es fa amb agents del territori de
manera voluntària.
• 12/10 jornada de portes obertes: Històricament, el 12 d’octubre ha estat un
dia de portes obertes a les caves amb una afluència de públic d’unes 500
persones a Recaredo. A partir del 2017, sota la iniciativa de Recaredo, un
grup de vuit cellers converteixen les portes obertes en jornades solidàries.
S’estableix un preu simbòlic d’entrada i els diners es destinen a projectes
de caràcter social vinculats a la Verema Solidària.
• Penedès Nord: Iniciativa per promoure el territori i generar desenvolupament econòmic a partir d’estratègies, directrius i accions a implementar
en relació amb la projecció de l’activitat econòmica a la demarcació que
anomenem “Penedès Nord”, en l’àmbit geogràfic del conjunt dels municipis següents: Gelida, Mediona, Pla del Penedès, Sant Llorenç d’Hortons,
Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia,
Subirats i Torrelavit.
• Col·laboració en forma de patrocini amb entitats esportives de Sant
Sadurní d’Anoia
CONCLUSIONS
Recaredo és una empresa compromesa i preocupada per dur a terme una
gestió empresarial responsable, amb accions molt focalitzades a la defensa
del medi ambient i els éssers vius que hi habiten i amb una especial sensibilitat per la comunitat on estan ubicats i per l’equip de treball que forma
part de l’organització.
Aquest compromís sap combinar uns valors ambientals i socials amb una
orientació a l’eficiència empresarial que es tradueixin en l’excel·lència de
la qualitat del producte i la sostenibilitat empresarial.
Mostra d’aquest compromís és la trajectòria en matèria ambiental que ha
anat evolucionant cap a l’economia circular, amb projectes com les infusions de vinya o bé la mínima generació de residus que s’integra en la
cadena de producció amb l’ús sostenible de taps de suro durant la criança
i el reciclatge i reconversió d’aquests taps en altres productes.
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Alhora s’integra un estil de gestió basat en la millora constant amb la mirada posada en l’enriquiment del sector, prenen com a exemple altres territoris per aprendre amb experiències exitoses, com ara l’interès que desperta a la direcció de Recaredo l’exercici de transparència que fan amb el
“Champagne”, on les etiquetes porten unes sigles identificatives sobre la
traçabilitat del producte. Recaredo considera que és una manera molt interessant d’informar el consumidor i que seria una via eficaç d’incentivar
les empreses en l’aposta per la qualitat i d’aportar valor afegit al territori
del Penedès com a regió vitivinícola. Coherents amb aquest plantejament,
a Recaredo fa 15 anys que auditen i certifiquen els processos per una empresa certificadora externa, cosa que situa la transparència i el rigor en el
pilar central de l’organització.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el gener del
2018 per Marta Ribera, a partir de les entrevistes realitzades a Santi Redondo, responsable de comunicació de Recaredo.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.
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Ziggurat
Nom de l’empresa Ziggurat Escola Corporativa d’Idiomes
Sector d’activitat Serveis empresarials lingüístics
Activitat de l’empresa: Formació d’idiomes in-company
Plantilla 64 persones
Pàgina web www.ziggurat.es
Twitter @EnglishDaily
Blog https://zigguratenglish.wordpress.com/
Adreça C. Nicaragua 48, 1-6 - 08029 Barcelona (Barcelonès)
Contacte: T. 933 635 478 - info@ziggurat.es

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Ziggurat Escola Corporativa d’Idiomes és una companyia especialitzada
en formació d’idiomes per a empreses i professionals.
Matthew T. Ray va fundar Ziggurat English Services l’any 2003, després
d’una llarga trajectòria en el sector de l’aprenentatge i la consultoria
d’idiomes. A través de les seves experiències professionals a Barcelona,
on viu des del 1994, va conèixer moltes persones que porten anys estudiant anglès sense haver adquirit el nivell mínim que desitgen. Això el
va portar a fer una anàlisi exhaustiva, per saber per què passava això, i va
crear un programa d’anglès, eficient i rigorós, aplicant tot el que havia fet
servir ell mateix per a arribar a un alt nivell en els seus segons idiomes
(català i castellà).

‘

Assistir a classe una o dues
vegades per setmana no
garanteix l’aprenentatge d’un
idioma, ni de qualsevol altra
cosa. Per assimilar i mantenir
allò aprés s’ha d’incorporar
l’idioma a la vida diària.
El ‘secret’ de l’aprenentatge
és ser perseverant
Matthew T. Ray

’

L’any 2007, Ziggurat va ampliar els seus serveis per oferir més idiomes i el
2015 va esdevenir Ziggurat Escola Corporativa d’Idiomes.
El sistema pedagògic de Ziggurat es basa en dues idees fonamentals:
1.

ensenyar a aprendre idiomes, i

2.

fer dels idiomes una part de la vida diària

Des dels seus inicis, la vocació de Ziggurat ha estat oferir una formació eficient orientada a resultats. Per això, avaluen les necessitats i els objectius
de cada alumne o empresa abans de començar el procés formatiu i fan un
seguiment exhaustiu.
L’aportació innovadora de Ziggurat és motivar constantment l’alumne
perquè aprengui la seva segona o tercera llengua i la mantingui de per
vida. Això ho pot aconseguir, d’una banda, gràcies a un equip de professors nadius, titulats i amb extensa experiència docent. I d’una altra banda,
per la tecnologia pròpia que posen al servei de les persones.
Un dels seus serveis més coneguts és The Daily Vitamin, una breu lliçó
diària gratuïta per aprendre anglès que publiquen de dilluns a divendres
a la seva pàgina web i que resumeix bé la seva filosofia:
“un petit contacte diari amb l’idioma és més efectiu que dedicar-hi unes quantes
hores un sol dia per setmana”.
Què és un ziggurat?
Un ziggurat és una construcció en forma de torre massissa i esglaonada,
característica de l’antiga Babilònia. Per llargs trams d’escales s’accedia a
la part més elevada, on hi havia un santuari que també s’utilitzava com
observatori astronòmic.
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Per què s’identifiquen amb aquesta torre?
Perquè la vocació de Ziggurat és planificar, donar suport i traçar el camí
per arribar al coneixement de l’idioma d’una manera racional, escalant
nivells pas a pas i mantenint el que s’ha après amb solidesa.
Visió i missió
La visió de Ziggurat és ajudar a les empreses a superar les barreres lingüístiques perquè siguin lliures de crear oportunitats arreu del món.
La seva missió és ensenyar els seus alumnes a aprendre i a desenvolupar
un hàbit de contacte diari amb l’idioma, tot oferint-los els recursos necessaris per mantenir allò que han après. També volen augmentar el prestigi
dels professors d’idiomes en particular i de la professió de l’ensenyament
en general.
Valors

‘

La constant comunicació
és el que ha generat
confiança entre tots els
grups d’interès amb
els que es relacionen

’

1.

Confiança, professionalitat i integritat: es dediquen a la formació perquè
és la seva vocació i disposen de totes les competències necessàries per
oferir serveis de qualitat.

2.

Qualitat i vocació de servei: els agrada cuidar els detalls i rebre
feedback constant per millorar i personalitzar al màxim la formació.

3.

Experiència i innovació: l’extensa experiència dels professionals de
l’equip s’integra en la cultura innovadora de Ziggurat.

4.

Empatia: escolten les persones i les acompanyen perquè assoleixin
els seus objectius.

5.

Compromís i eficàcia: es fan responsables de la seva tasca i involucren
les persones perquè es comprometin amb els seus objectius a fi que la
seva formació sigui efectiva.

Ziggurat és una empresa que ha anat creixent des dels seus inicis, compromesa amb la societat i el seu equip professional. Sempre ha respectat
els seus valors inicials per acomplir la seva missió.
Durant el 2017, després d’haver estat seleccionada, Ziggurat ha participat
en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.
cat. 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 elaborant un Pla d’Acció
de Responsabilitat social per integrar-lo en la seva estratègia i gestió.
A continuació es fa un recull de les seves bones pràctiques ordenades segons els seus grups d’interès i els compromisos assumits amb cadascun
d’ells.
TECNOLOGIA AL SERVEI DE LES PERSONES
Ziggurat està treballant un projecte transversal per oferir un millor servei
a tots els grups d’interès alhora que beneficia el medi ambient (evitant
l’ús de paper, per exemple). L’empresa ha desenvolupat una plataforma
digital innovadora que evoluciona constantment segons les necessitats
que sorgeixen. Gràcies a l’ajuda de la tecnologia, l’equip dona una resposta
més àgil als clients i alumnes, comparteix informació i recursos i facilita
el treball a distància amb la resta de l’equip.
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COMPROMÍS AMB L’EQUIP HUMÀ
Ziggurat és membre de la Fundació Factor Humà i, com empresa adherida al Manifest Factor Humà, expressa la seva voluntat d’exercir de manera ètica i responsable el seu paper d’agent de progrés i de benestar a la
societat.
Des de principis de 2017, Ziggurat treballa amb el Baròmetre del Factor
Humà, una eina d’anàlisi i auto diagnòstic dissenyada per obtenir informació sobre el nivell d’acompliment dels principis del Manifest Factor
Humà que ajuden a la millora dels entorns de treball.
La persona com a valor
L’equip directiu de Ziggurat és conscient que el principal actiu d’una empresa són les persones; per aquest motiu, es cuida molt els treballadors,
afavorint un bon clima laboral i aportant tot els recursos necessaris perquè tant l’equip administratiu com pedagògic puguin dur a terme les seves tasques amb èxit.
Des dels inicis, Ziggurat ha fomentat la formació de l’equip. S’han impartit classes d’anglès i català i s’han subvencionat cursos lligats al lloc de
treball per a tots aquells que hi han manifestat interès.
Les persones estan al centre de l’organització i formen part de la presa de
decisions. Per això des de la direcció s’informa amb transparència dels
projectes duts a terme i dels resultats obtinguts.
Una menció especial requereix el tracte que reben els professors. A més
de l’orientació pedagògica abans de començar a treballar, els donen suport constantment per garantir que disposin de bones condicions a les
instal·lacions de la clientela, quan es tracta de formació presencial. En
aquest sentit, Ziggurat s’ha ocupat sempre de millorar el prestigi i la reputació dels professors d’idiomes, uns professionals molt necessaris al
nostre país.
Flexibilitat i conciliació familiar
Ziggurat pertany a un sector professional molt complex. La formació
d’idiomes in-company és un mercat variable, amb molta rotació. Tot i així,
la mitjana d’anys del personal a Ziggurat és de 5 anys, comptant amb persones que s’han incorporat a l’equip aquest any acadèmic i d’altres que
porten a l’empresa més de 12 anys.
Un dels principals reptes de l’empresa és afavorir blocs d’hores de classes presencials o de les tutories online, i remunerar als professionals per
sobre dels estàndards del sector. Quan organitzen els horaris dels professors, fan tot el possible per complir amb les seves demandes d’ubicació de
les classes i les preferències horàries.
L’equip administratiu i de coordinació gaudeix d’horaris flexibles, adaptats a les necessitats i situació familiar de cadascun dels treballadors.
Respecte a les nòmines, Ziggurat garanteix el pagament dins del període
de temps que estableix la llei i ofereix un sou competitiu dins del mercat laboral a tot l’equip. Amb aquestes pràctiques Ziggurat vol destacar-se
dins del sector, tenint especial cura del professorat per assegurar la qualitat, l’eficiència i la professionalitat.
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COMPROMÍS AMB LA CLIENTELA
A Ziggurat estan compromesos amb l’aprenentatge de l’alumnat i amb
l’èxit de les empreses amb què treballen. Els clients els valoren no només
per la qualitat de la formació, sinó també per la transparència, l’empatia i
la professionalitat que mostren cada dia.
Cada dia, el professorat de Ziggurat aborda la missió d’ensenyar els seus
alumnes a aprendre perquè creïn un hàbit de contacte diari amb l’idioma,
oferint-los els recursos per mantenir el que han après. L’equip de coordinació vetlla perquè els objectius del client es compleixin, fomentant una
relació estreta i un diàleg constant. Així Ziggurat esdevé part de l’equip
dels clients, treballant directament amb els departaments de formació i
recursos humans, gestionant tot el procés d’implementació de la formació.
Durant aquest any acadèmic (2017-18), Ziggurat ha distribuït a tots els seus
clients un document on manifesta el seu compromís com a proveïdor de
formació d’idiomes oferint el següent:
• Una breu guia de formació perquè els clients puguin filtrar qui ha de fer la
formació, per reduir costos i temps.
• First Class: abans d’iniciar les classes, el director imparteix aquesta sessió
a tots els grups per donar a conèixer les estratègies que ajudaran que la
formació sigui un èxit.
• Study Plan: cada alumne (tant estigui en un grup o no) té un full de ruta
on es marquen els objectius, les competències i els contingut que necessita
treballar.
• Puntualitat dels professors quant a la entrega de documentació administrativa i pedagògica (resums d’assistència, Study Plans, avaluacions…).
• Seguiment pedagògic i de la satisfacció dels alumnes. Avaluació del progrés. Feedback sessions perquè els alumnes donin feedback si no es compleixen les expectatives.
• Qualitat en el servei administratiu i pedagògic (classes ben preparades,
materials actualitzats…).
• Comunicació constant i resposta ràpida davant qualsevol reclamació i
suggeriment.
• Compromís amb l’aprenentatge dels alumnes i dels objectius empresarials.
• Respecte a tots els implicats en el pla de formació, facilitant els recursos i
mitjans necessaris perquè las classes s’imparteixin en bones condicions.
• Discreció i confidencialitat de la informació obtinguda de la empresa i
alumnes.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Com es feia menció a l’apartat ‘Tecnologia al servei de les persones’, Ziggurat potència l’ús de la tecnologia i els recursos digitals per tal de fer un
ús responsable del paper. Com a empresa de formació, fomenten la reutilització de llibres, eviten l’ús de fotocòpies i exploten al màxim la gran
quantitat de recursos que es poden trobar a Internet.
La majoria de documentació amb què treballen i que intercanvien amb els
clients i alumnes és digital: informes, avaluacions, resums d’assistència,
factures... i gairebé no envien documentació impresa. A l’empresa també
són molt conscients de la importància del reciclatge i de no malbaratar
recursos.

114

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

COMPROMÍS AMB ELS PROVEÏDORS
La cura dels proveïdors i el manteniment de relacions duradores en un
context de transparència i diàleg permanent és un dels seus fonaments.
Sempre ha estat prioritat el pagament puntual de totes les factures i la
negociació de pressupostos on surten beneficiades ambdues parts.
Poder crear sinergies i aliances professionals a llarg termini és una
de les prioritats. Gràcies a aquesta política, tant Ziggurat com els seus
proveïdors han millorat la seva competitivitat i els serveis que ofereixen.
Al final, Ziggurat tracta els seus proveïdors com part del seu propi
equip.
COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Ziggurat és una empresa multicultural que respecta el principi d’igualtat
i no discriminació per raó de raça, sexe, idioma, religió o opinions polítiques. De fet, l’equip de Ziggurat està format per professionals de diferents
països, cultures i religions.
Coneixement obert
Els compromisos de l’empresa amb el seu entorn i àmbit d’influència es
complementen amb d’altres actuacions que fa per tal de fomentar el coneixement obert, cooperatiu i promoure l’aprenentatge social.
Des del 2003, i en coherència amb el seu compromís amb l’entorn social,
Ziggurat publica The Daily Vitamin, una breu lliçó diària gratuïta per
aprendre anglès que publica obertament de dilluns a divendres a la seva
web. Els temes que s’hi tracten són diversos: gramàtica, vocabulari, frases
fetes, suggeriments per millorar l’aprenentatge, etc.

‘

La Daily Vitamin reflecteix
la filosofia d’ensenyar a
aprendre un idioma:
és més important invertir
uns minuts cada dia que
treballar 2 o 3 hores
seguides a la setmana

’

Així mateix, a través de les seves xarxes socials i el seu blog, aporta regularment packs d’activitats, suggeriments per a millor un idioma estranger
i continguts per a donar a conèixer d’altres cultures.
Gràcies a saber idiomes són moltes les persones que poden accedir i obrirse portes en el mercat laboral.
Voluntariat
Ziggurat ha col·laborat amb TEDx Sant Cugat, assessorant els ponents
per preparar les seves presentacions durant totes les edicions que ha organitzat. També ha col·laborat amb col·lectius vulnerables, participant en
el programa Làbora, contractant persones en risc d’exclusió social, i amb
la Fundació ADSIS.
Voluntàriament l’equip de Ziggurat va col·laborar a la Magic Line de Sant
Joan de Déu per captar fons el 2017. L’esdeveniment central de la Magic
Line és una caminada solidaria per equips i no competitiva que promou la
implicació dels equips participants a través d’un repte econòmic a assolir
abans de la caminada. L’equip Ziggurat va fer accions de sensibilització i
captació de fons adreçades al propi equip intern, als seus familiars i amics,
als clients i als seus fidels subscriptors de la Daily Vitamin.

Aquesta fitxa ha estat elaborada en data de
gener de 2018 per José Antonio Lavado a partir
de les entrevistes realitzades a Olga Campoy,
Client Services manager de Ziggurat.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses
participants en el programa RSE.Pime, amb
el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i
la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de
l’Obra social de la Caixa.

115

r es pon. c at

Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

116

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

117

r es pon. c at

Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

r e s pon. c at
Iniciativa
empresarial
per al
desenvolupament
de la
responsabilitat
social
a Catalunya
info@respon.cat
@respon_cat
www.respon.cat

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

