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AgrAïmEnts

“A tots els agents que formen part de l’Espai d’In-
clusió del Districte de les Corts pel seu treball en 
favor dels drets de les persones amb discapacitat”
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PròlEg

Una ciutat i un barri inclusiu ha de ser aquell que garanteixi a tot-
hom viure amb dignitat i llibertat, participant de forma activa en la 
seva comunitat. És garantir l’exercici dels drets individuals de les 
persones de manera que puguin prendre decisions sobre la seva 
vida. 

Quan parlem d’Inclusió ho fem en sentit ampli; parlem de col·lectius 
que encara avui viuen en risc d’exclusió i en una situació de vulnera-
bilitat que fa que no puguin gaudir de molts d’aquest drets i d’aques-
ta llibertat: persones amb discapacitat, gent gran que viu sola, famí-
lies que viuen en situació de pobresa, dones que pateixen violència 
de gènere, persones en situació d’atur de llarga durada, etc. 

L’Espai d’Inclusió, a través del treball compartit, la proximitat i la par-
ticipació dels seus agents, ha de contribuir a l’assoliment d’aquests 
drets i conseqüentment del benestar i qualitat de vida d’aquests col- 
lectius. Es tracta de posar les persones en el centre del procés i 
fer-les partícips tenint en compte les seves capacitats, necessi-
tats, propostes i desitjos.

Si recordem els principis de la Declaració per la Inclusió del Distric-
te, veiem que fan referència al compromís, la col·laboració i coope-
ració, la confiança, el respecte i la transparència. 

L’informe d’enguany, que, a proposta de les entitats d’inclusió, 
aborda el tema de la Responsabilitat Social Corporativa, pretén 
posar en relleu la importància d’aquest treball compartit entre els 
sectors associatiu, empresarial i acadèmic del Districte. Cal ser 
capaços de sensibilitzar i provocar canvis i reaccions en el conjunt 
de la ciutadania i fer front als reptes que es plantegin en àmbits tan 
diversos com la inserció laboral, l’habitatge, l’educació, la salut, la 
promoció social, etc.

laura Pérez
regidora de les corts
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1.  
IntroDuccIó

Una societat inclusiva és un 
lloc on tothom hi pugui viure. 
Treballar per un districte inclu-
siu vol dir posar els mecanis-
mes i les accions necessàries 
per transformar l’entorn, per 
acostar ciutadans, empreses, 
organitzacions i administra- 
cions per construir una comu-
nitat amable i preocupada per 
les persones.

Implica reconstruir moltes
coses, incloent els rols de 
les empreses, administra- 
cions i organitzacions. Però és 
possible fer-ho. En aquestes 
pàgines fem, a partir de la rea-
litat del Districte de les Corts, 
una aproximació a models teò-
rics i pràctics que dibuixen un 
camí.

Totes les organitzacions que 
formen part de l’Espai Inclu-
sió són un exemple que, amb 
voluntat, passió i direcció, tot 
es pot fer. Qui forma part de 
l’Espai Inclusió forma part d’un 
somni, el de voler una socie-
tat per a tothom. Com fer que 
això esdevingui una realitat és 
sovint una fórmula comple-
xa que té moltes variables: la 
mida de l’organització, el retorn 

 

esperat, la història anterior, 
les experiències i pràctiques 
realitzades fins el moment, la 
visió estratègica...

En aquestes pàgines seguim 
una seqüència que creiem que 
pot ajudar al lector a avançar 
cap a una societat inclusi-
va: conèixer la responsabili-
tat social corporativa, com a 
eina de relació amb l’entorn; 
apostar per l’acció social, com 
a mecanisme de col·labora-
ció; i treballar, a partir d’aquí, 
en relacions més profundes i 
duradores amb els diferents 
agents, públics i privats, tant 
en tendències actuals com 
futures.

Reforcem els continguts teò-
rics amb exemples pràctics, 
tant del Districte de les Corts 
com d’altres llocs. Volem que 
aquests casos pràctics esde-
vinguin inspiració per a tots.

Queda feina per fer; per això 
oferim recomanacions finals 
per tal d’obrir el ventall de les 
possibles accions a desenvolu-
par, per part de totes les parts, i 
avançar, de forma decidida, cap 
a un nou model de societat.

9

Districte 
de les corts

20+20+20 = 203

La col·laboració 
entre empreses, 
entitats i 
administració
per a la inclusió 
social. 

BARRIS INCLUSIUS.indd   9 13/11/15   12:54



10

Districte 
de les Corts

20+20+20 = 203

La col·laboració 
entre empreses, 
entitats i 
administració
per a la inclusió 
social. 

2.  
mArc concEPtuAl

2.1.  
Què és la rsc

2.1.1. Definició

Segons la Comissió Europea1,2, 
«la responsabilitat social de les 
empreses ve donada per les 
iniciatives voluntàries d’aques-
tes, més enllà de les seves obli-
gacions legals, per aconseguir 
objectius socials i ambientals 
en la seva activitat quotidiana».

Per tant, hi ha diferents aspec-
tes que cal destacar:

• 

Les primers aparicions de la teoria dels grups 
d’interès daten del 1984, en el llibre Strategic 
Management: A stakeholder approach d’Edward 
Freeman.

Inicia tiva voluntària. La RSC 
és una nova disciplina dins la 
gestió de les empreses, igual 
que ho pot ser el màrqueting, 
la gestió dels recursos hu-
mans o les finances. No obs-
tant, és l’empresa la que, 
lliurement, decideix tenir o no 
tenir en compte aquesta for-
ma de fer. Aquest punt és 
sovint qüestionat, ja que hi ha 
qui està a favor de regularit-
zar la RSC i fer-la obligatòria 
per a les empreses.

• m és enllà de la legalitat. Do-
nem per fet que una de les 
principals responsabilitats de 
les empreses és complir amb 

1 

2 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=331&langId=en

les obligacions legals exis-
tents. L’àmbit legal existent 
és el propi de cada país.

• o bjectius socials i mediam-
bientals. Supera la visió eco-
nòmica i estableix que l’em-
presa ha de tenir també altres 
objectius. Això lliga també 
amb altres teories, com la 
triple bottonline, que defensa 
que les empreses han de vet-
llar pels resultats econòmics, 
socials i mediambientals.

Més enllà de la definició formal 
de la RSC, cal entendre quin és 
el rol de l’empresa i si té sentit, 
o no, parlar de RSC.

2.1.2. Quin és el paper  
de l’empresa?

Sovint la forma d’entendre l’em-
presa ve condicionada pel paper 
que creiem que ha de tenir. Hi 
ha qui defensa que l’única res-
ponsabilitat de l’empresa és fer 
diners. Així ho recull la famosa 
frase de Milton Friedman, quan 
ja al 1970 va dir: “the social res-
ponsibility of business is to in-
crease its profits”3.

3 Traduït: La responsabilitat social de les 
empreses és augmentar els seus beneficis.  
“The Social Responsibility of Business is to 
Increase its Profits”, a The New York Times 
Magazine, 13 de setembre de 1970.
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No obstant això, altres autors 
defensen que les empreses no 
són agents aïllats i que per tant 
han de tenir en compte altres 
conseqüències de les seves 
activitats i també han de ser 
responsables davant el seus 
grups d’interès. Aquesta és la 
línia de pensament de la teoria 
dels grups d’interès que incor-
pora en l’empresa la gestió or-
ganitzacional i ètica empresa-
rial que s’ocupa de la moral i els 
valors en la gestió d’una orga-
nització. Aquesta teoria sosté 
que en l’empresa hi ha altres 
parts involucrades i que també 
s’han de tenir en compte en la 
gestió: clients, proveïdors, fi-
nançadors, comunitats, orga-
nismes governamentals, grups 
polítics, associacions comer- 
cials i sindicats.4

És en el marc d’aquestes dues 
visions que trobem els detrac-
tors i defensors de la RSC com 
una disciplina més a incorporar.

Abans de posicionar-se cap un 
costat o l’altre i, per tal de con-
textualitzar la RSC, no hem 
d’oblidar l’entorn i la situació 
actual. En un entorn complex, 
intervenen molts aspectes que, 

entenem, influeixen en la mane-
ra en què s’entén el paper de 
l’empresa.

repartiment del poder econòmic
De les 100 majors economies 
del món5:
53 són països
34 són ciutats
13 són companyies

credibilitat de les organitzacions
Les organitzacions no lucratives 
són les institucions que generen 
més confiança6.

Hoornweg, D., P. Bhada, M. Freire, C.L. Trejos 
Gómez, R. Dave. Cities and Climate Change: An 
Urgent Agenda. World Bank. 2010.
Trust Barometer for Spain. 2014. Edelman.

Pobresa
Un 27,6  % dels més joves de 
18 anys, a Catalunya, viuen en 
situació de pobresa7.
1.300 milions de persones viuen 
en pobresa, amb menys d’1 dò-
lar al dia8.

medi ambient
L’extensió mitjana anual del gel 
de l’oceà Àrtic es va reduir en 
2,7 % per decenni9.

5 

6 

http://www.slideshare.net/EdelmanSpain/trust-
barometer-2014-spain
7 Institut Nacional d’Estadística. Enquesta de 
Condicions de Vida (2013).
8 http://www.mansunides.org/ca/observatorio/
pobresa-en-el-m%C3%B3n-un-problema-tots
9 Dades i xifres sobre el canvi climàtic. Nacions 
Unides. http://www.un.org/es/climatechange/
sciencefacts.shtml4 Traduït: Activitat principal o negoci principal. 
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Els factors ambientals influei-
xen en 85 de les 102 categories 
de malalties i traumatismes 
enumerats en l’Informe sobre la 
salut en el món10.

Persones amb discapacitat
A Espanya, 3,5 milions de per-
sones presenten algun tipus de 
discapacitat, ja sigui física, psí-
quica, mental o sensorial.
Les persones amb discapacitat 
presenten nivells molt elevats 
de desocupació. La taxa d’atur 
per a aquest col·lectiu va ser 
d’un 35,0  %, nou punts més  
que la població sense discapa-
citat11.

2.1.3. Es pot seguir sent aliè 
als problemes de l’entorn?

L’entorn és complex i cada vega-
da més difícil de comprendre. Tot 
avança molt ràpid, i el que era 
vàlid ahir no ho serà demà. Això 
afecta també a les empreses. Es 
pot seguir funcionant com si 
l’entorn no canviés?

Fins i tot des d’un punt de vista 
economicista –tornant a Fried-

10 Medio ambiente y la prevención de 
enfermedades. Organització Mundial de la Salut.
11 Instituto Nacional de Estadística (INE). Dades 
de 2013.

man–, podríem dir que alguna 
cosa hem de fer. Si ens carre-
guem l’entorn que coneixem i el 
sistema establert, el paper de 
l’empresa i la seva forma de fun-
cionar, s’haurà de replantejar.

Si parlem de responsabilitat ens 
hauríem de preguntar de qui són 
responsabilitat els diferents 
contextos plantejats. Si creu 
que la RSC és una forma de 
comprometre’s, des de l’em-
presa, en un món millor per a 
tots... tindrà sentit plantejar-se 
i desenvolupar una estratègia 
d’RSC dins de l’empresa. En 
aquest sentit, podem entendre 
que la RSC és una evolució del 
màrqueting. L’empresa no no-
més té en compte les necessi-
tats i expectatives del client o 
potencial client, sinó que incor-
pora les necessitats i expecta-
tives de tots els seus grups 
d’interès.

la rsc és una forma diferent 
d’entendre el paper de l’em-
presa i que beneficia tothom.

2.1.4. Quins àmbits inclou  
la rsc?

A partir de la teoria dels grups 
d’interès, on es té en compte les 
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conseqüències de l’actuació 
empresarial sobre aquests 
grups, s’obre el ventall i l’àmbit 
d’actuació de la RSC i pot arri-
bar a tractar molts temes de 
l’empresa. Cal tenir en compte 
que la RSC és, i ha de ser, trans-
versal a tots els temes que afec-

ten l’empresa. No obstant això, 
sovint s’interpreten com un 
departament més que actua de 
forma aïllada a la resta d’em-
presa.

Alguns dels àmbits que com-
prèn la RSC són:

Perspectives
dels clientsEmpleats

clients
interns

Reguladors
del Govern

Junta
directiva

Associacions
professionals

Accionistes
inversors

Institucions
acadèmiques
de la indústria

Venedors

Analistes
d’inversions de
la comunitat

financera

Mitjans de
comunicació

Voluntaris
d’organitzacions

comunitàries
Socis

d’aliances
estratègiques

Competidors

Grups d’interès

Públic
general 

figura 1. grups d’interès de l’empresa.

Font: Elaboració pròpia. 
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Àmbit de la governança

•  Integració de l’RSC al govern 
corporatiu, en la definició de 
l’estratègia, en la pròpia ges-
tió i en la relació i comunica-
ció amb els grups d’interès.

• T ransparència i rendició de 
comptes.

• Ètica empr esarial i principis 
universals d’actuació.

Àmbit de producció

•  Utilització de productes res-
pectuosos amb el medi am- 
bient.

• P otenciació de tècniques 
productives que disminuei-
xin l’impacte ambiental.

•  Compensació d’emissions de 
CO2.

•  Incorporació de sistemes de 
qualitat en la producció de 
béns o execució dels serveis.

• T raçabilitat de productes i 
proveïdors respectuosos amb 
els drets humans.

Àmbit de recursos humans

• P olítiques de no discrimi- 
nació.

•  Polítiques d’igualtat.
• M illora de la salut i seguretat.
• Int egració de diferents col-

lectius.

•  Conciliació de la vida laboral 
i familiar.

•  Formació activa.
•  Promoció interna.

Àmbit mediambiental

• A ctuacions proactives per a la 
disminució dels recursos ener-
gètics i la correcta gestió dels 
residus.

•  Protecció del medi ambient.
•  Preservació dels espais natu-

rals i la biodiversitat.
• Pr evenció de la contaminació.

Àmbit social i comunitari

• F oment de la igualtat d’opor-
tunitats i el benestar de les 
persones, a través de la cul-
tura, l’esport, la salut, l’edu-
cació, etc. per garantir la co-
hesió social.

• Col·labor ació amb entitats no 
lucratives.

2.1.5. grups d’interès

Envers qui, és responsable l’em-
presa? Si considerem l’empresa 
com un agent viu que es rela- 
ciona amb l’entorn, podem tro-
bar diferents grups propers a 
l’empresa. Quan l’empresa ges-
tiona tenint en compte els seus 

BARRIS INCLUSIUS.indd   14 13/11/15   12:54
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grups d’interès12 i els incorpora 
en la seva planificació anual, 
està fent un pas cap a la RSC

12 Grups d’interès correspon al concepte 
anglosaxó stakeholders. Aquest terme va ser 
va ser utilitzat per primera vegada al Stanford 
Research institute, el 1963. Es va definir els 
stakeholders com “aquells grups sense el suport 
del qual l’empresa o organització deixaria 
d’existir”. Posteriorment, R. E. Freeman va donar 
una definició més oberta a Strategic Management: 
A Stakeholder Approach (Pitman, 1984), on feia 
referència als grups que poden afectar o són 
afectats per les activitats d’una empresa.

figura 2. Arguments a favor i en contra de gestionar relacions 
amb l’entorn.

Gestionar No gestionar
relacions relacions

Increment de 
la fidelitat i

nous prospectes

No detecció 
Reforç del 

d’oportunitats
posicionament

de l’empresa

Identificació de Perill de reputació 

de la marca
noves oportunitats 

de negoci

Pèrdua de 
Millora de perspectiva

la visibilitat i empresarial

no t de marcatorieta

Font: Elaboració pròpia. 

Podem trobar dos grans grups 
diferenciats, els interns i els 
externs.

•  Grups d’interès interns: tre-
balladors-professionals, ac-
cionistes (shareholders13), 
sindicats... 

13 Traduït: accionistes.

.
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Grups d’interès externs: 
clients, proveïdors, distribuï-
dors, polítics, mitjans de co-
municació social, organitza-
cions no lucratives, activistes 
o plataformes reivindicatives, 
comunitat local, administra-
cions públiques...

Una empresa pot tenir obertes 
relacions amb tots aquests 
grups i d’altres que se’n puguin 
desprendre de la seva activitat.

Quins grups d’interès hauria de 
tenir en compte? Podrà gestio-
nar l’empresa o l’organització 
totes les relacions?

L’empresa haurà de realitzar un 
mapa de grups d’interès i prio-
ritzar-los en funció de diferents 
criteris:

 Està el grup legitimat per ser 
considerat dins l’estratègia 
de l’empresa?
Quin risc podria arribar a afec-
tar l’empresa en cas de no in-
cloure’l dins l’estratègia de 
l’empresa?
Com pot beneficiar a l’em-
presa, la gestió de la relació?

l’acció social dins l’rsc

L’acció social, en el context de 
la RSC, és la participació volun-
tària de l’empresa en la societat 
a través de les entitats que 
conformen el tercer sector.

L’anomenat Tercer Sector inclou 
les organitzacions no governa-
mentals i sense ànim de lucre i 
hi trobaríem aquelles organit-
zacions –ja siguin associacions, 
fundacions o cooperatives– que 
persegueixen un fi social, cul-
tural, educatiu o mediambien-
tal. El primer sector fa referèn-
cia a l’espai públic, el segon a 
les empreses i el tercer al món 
no lucratiu.

Cal clarificar que una empresa 
pot estar fent RSC (a nivell de 
recursos humans, medi am- 
bient, governança...) i no té per 
què fer acció social. I viceversa: 
una empresa pot estar fent ac-
ció social i no desenvolupar més 
accions de RSC en altres àrees. 
És a dir, l’acció social esdevé un 
àrea més de la rsc.

l’acció social s’acostuma a ca-
nalitzar a través de col·labora-
cions amb altres organitza- 
cions. És a dir, no s’acostuma a 
intervenir de forma directa amb 
els col·lectius destinataris. 
L’acció social es fa a través d’or-

•  

• 

•   

•  

2.2.  
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• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

ganitzacions no lucratives que 
ja estan treballant o intervenint 
amb diferents causes.

El concepte social és molt am-
pli, ja que fa referència a socie-
tat, però entenem per acció 
social aquells projectes o acti-
vitats que fan referència al su-
port de persones en situació de 
risc o exclusió social o vulnera-
bilitat. Deixa fora temes com la 
cultura, el medi ambient, la re-
cerca o l’educació.

Per tant, parlar d’inclusió vol dir 
contextualitzar el fet de preocu-
par-se per determinats col·lec-
tius i això ens porta a parlar 
d’RSC, de grups d’interès i de 
gestió de relacions.

2.3.  
Què és la col·laboració
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Col·laborar és:

 Treballar en comú.
P articipar en un projecte 
compartit.
 Sumar recursos per a assolir 
un fi mancomunat.
Es tar disposat a renunciar a 
una part d’un mateix per 
aconseguir un resultat més 
gran amb la participació d’un 
altre.

Trobem diferents formes de col-
laborar:

En funció del que s’aporta

Diner s.
t emps. Per exemple, fent vo-
luntariat d’empresa o volun-
tariat corporatiu.
En espècie . Productes o ser-
veis propis de l’empresa.

En funció de la duració de la col-
laboració

• F ent una aportació puntual  
a un projecte o a una organit-
zació.

• F ent una aportació regular  
a un projecte o a una organit-
zació.

En funció del grau d’involucra-
ció en el disseny del programa
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• nu l·la intervenció. El programa 
és exclusivament dissenyat 
per l’organització.
 Programa propi. És l’empresa 
qui dissenya el programa i 
busca l’organització perquè 
l’executi o canalitza la partici-
pació de l’organització a partir 
d’una convocatòria pública 
d’ajuts o subvencions.

• 

• Pr ograma compartit. El pro-
grama neix de la participació 
entre l’empresa i l’organitza-
ció no lucrativa.

Al plantejar la col·laboració en-
tre empreses, organitzacions i 
administracions, cal tenir en 
compte una sèrie d’ítems que 
poden potenciar o dificultar el 

Dificultats en la col·laboració

visió pràctica o estratègica de la relació. Comportarà un major o menor 
compromís en el resultat final o en el propi procés.

objectius ocults que puguin haver-hi per alguna de les parts.

utilització del llenguatge tècnic propi de cada part i capacitat de fer-ho 
entenedor.

cultura de treball en equip.

ritmes de treball diferents. Terminis i urgències que hagi de gestionar 
cada part en el procés i respecte i seguiment de calendari.

Procés de decisió. Sovint qui interrelaciona i treballa amb els altres 
agents no té poder de decisió.

fidelització. Dificultat de continuar la relació perquè es treballa per 
accions puntuals, sense una visió a mig o llarg termini.

capacitat d’adaptació. Cadascú té la seva postura i creences, i aquestes 
poden esdevenir un obstacle per flexibilitzar propostes o projectes.

relacions prèvies que puguin haver hagut anteriorment, tant si són 
positives com negatives.

sintonia personal que pugui haver entre les persones que formen  
part de la interlocució. Encara que es tingui una visió més àmplia,  
les persones que ho lideren tindran una clara influència les unes  
sobre les altres.

Font: Elaboració pròpia.
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procés. Aquests punts no són ni 
positius ni negatius, sinó que 
s’entenen diferent segons els 
interlocutors i totes les parts 
hauran de fer un esforç per 
acostar-se i entendre’s. Empre-
ses, organitzacions i adminis-
tracions tenen certes inèrcies  
i aspectes molt incorporats a  
la cultura organitzacional de 
cadascú que pot fer difícil la 
col·laboració.

Agents de la col·laboració
2.4.  
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En una societat relacional no es 
pot pretendre que tots els grups 
assumeixin tots els rols possi-
bles... Segurament no tenen ni els 
coneixements ni les eines per 
fer-ho. Per exemple, una empresa 
ha de saber com tractar una per-
sona amb algun tipus de disca-
pacitat o ha de saber què pot fer 
per contractar una persones amb 
problemes de salut mental?

Per a aconseguir una societat 
inclusiva, quins grups hem de 
tenir en compte?

Treballar per la inclusió vol dir 
incloure tots els agents possibles  

figura 3. Agents per una societat 
inclusiva. 

ONL Empreses
discapacitat

Organitzacions Administracions
no lucratives públiques

Comunitat local 

Font: Elaboració pròpia.
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i que cadascú aporti des de la 
seva missió i des dels seus co-
neixements.

L’empresa haurà de considerar 
diversos grups, cadascun amb 
el seu camp d’expertesa i pos-
sibilitats d’aportar diferents 
ítems a un model de relació que 
treballi per la inclusió.

 onl discapacitat: coneix les 
especifitats de les persones 
que atén i pot aportar noves 
formes d’inclusió, tant socials 
com laborals.
o rganitzacions no lucratives: 
poden esdevenir aliats en la 
inclusió incorporant-hi perso-
nes amb diversitat funcional’.
A dministracions públiques: 
tenen una visió àmplia i poden 
posar en contacte les dife-
rents parts.
 Empresa: agent clau i motor 
econòmic de la societat. El 
seu nivell d’implicació per a la 
inclusió pot tenir múltiples 
cares (aportació econòmica, 
material, humana).
Ent orn de l’empresa: societat 
civil al voltant de l’empresa, 
ja sigui perquè són clients o 
potencials clients, viuen prop 
de l’empresa o són possibles 
receptors dels missatges de 
l’empresa (a través de la pu-
blicitat, per exemple).

gestionant la col·laboració

2.5.1. beneficis de la 
col·laboració i les aliances

“El segle xxI és el segle de les 
col·laboracions”, aquesta és 
l’afirmació de James E. Austin14. 
les col·laboracions aniran crei-
xent entre organitzacions no lu-
cratives i empreses no només en 
freqüència sinó, també i sobre-
tot, en importància estratègica.

Aquestes col·laboracions aniran 
evolucionant des de les més 
pures col·laboracions filantrò-
piques en les que les empreses 
realitzen donacions econòmi-
ques a les ONG a altres molt 
més evolucionades, profundes i 
estratègiques. 

Segons James E. Austin, aques-
tes col·laboracions es produei-
xen per condicionants a nivell 
macro i a nivell micro. Les admi-
nistracions públiques estan 
modificant el seu rol a la nostra 
societat. Ja no es veurà com 
l’únic solucionador dels proble-
mes de la societat. Això supo-
sarà un traspàs de la seva fun-
ció social, d’allò més global a 
allò més local, i de l’esfera pú-

14 James E. Austin. The Collaboration Challenge: 
How Nonprofits and Business Succeed through 
Strategic Alliances. Harvard Business School, San 
Francisco: Jossey Bass, 2000.

• 

• 

• 

• 

• 

2.5.  
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blica a la privada. Les adminis-
tracions advoquen cada dia més 
per a potenciar aquestes col·la-
boracions entre la societat civil 
i les organitzacions amb les 
empreses. A nivell econòmic 
moltes organitzacions han estat 
recolzades majoritàriament per 
les administracions i encara que 
en alguns casos haurà de seguir 
sent així, les organitzacions 
hauran de buscar noves vies de 
finançament que els hi ajudin a 
complir amb la seva missió amb 
el màxim nivell de garanties. 

Per últim, a nivell social, amb la 
complexitat social i econòmica 
i el creixement dels problemes, 
es fa cada cop més difícil que 
les entitats puguin resoldre per 
si mateixes, i exigeix la col·labo-
ració entre els actors com un 
nou mandat.

beneficis de la col·laboració per 
a les organitzacions no lucra- 
tives:

 Estalvi de costos. 
 La col·laboració entre entitats 
pot ajudar a eliminar duplici-
tats o aprofitar recursos, ser-
veis o activitats. L’austeritat és 
un dels pilars de les entitats. 
 Economies d’escala. Les col-
laboracions poden permetre 

generar un major impacte per-
què amb els mateixos costos, 
esforços, ús de recursos o tre-
ball es pot arribar a atendre 
més necessitats perquè s’uti-
litzen de manera més eficient i 
eficaç els recursos disponibles.
 sinergies. La suma de capa-
citats, coneixements i/o re-
cursos poden generar un 
efecte multiplicador. 
Apr ofitar capacitats. La socie-
tat en la que organitzacions, 
empreses i administracions 
són capaces de sumar capaci-
tats complementàries, pot 
aconseguir més anant tots 
junts que cadascú per separat.

• 

• 

15 

figura 4. total del finançament  
del ts social (m€).

CAGR - 12%

9.530
8.402

7.400
61% 63%

63% +2p.p.

39% 37% 37% –2p.p.

2010 2011 2012
Pública Privada

Font: PwC15

La reacció del Tercer Sector Social a l’entorn de 
crisis. PWC, Esade Instituto de Innovación Social i 
Obra Social La Caixa.

• 
• 

• 
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• 
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16 

figura 5. total del 
finançament privat (m€).

CAGR - 14%

3.687 CAGR10-12

18% 3.150 -8%
20% 2.751

20% 21%
5% 17% -24%

5% 16%
5% -18%

57% 58% 58%
-12%

2010 2011 2012

Socis
Obra social Caixes d’Estalvis
Aportacions corporatives–2p.p.

Pròpia

Font: PwC16

figura 6. treball conjunt  
a favor de les causes.

Empreses

CAUSES

Entitats Administració

Font: Elaboració pròpia.

La reacció del Tercer Sector Social al entorno de 
crisis. PWC, Esade Instituto de Innovación Social i 
Obra Social La Caixa.
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18%

20%
5%

57%

3.687

20%
17%
5%

58%

-8%

-24%

-18%

-12%

3.150

21%
16%
5%
58%

2.751

 millora dels ingressos. Les 
col·laboracions es veuen en 
primer lloc i tradicionalment 
com a relacions econòmiques 
de captació de recursos (fun-
drasing) i molt sovint buscant 
poca restricció a l’ús dels 
recursos. Els canvis actuals 
suggereixen una ampliació 
més estratègica com una 
combinació de recursos per 
part d’empreses i organitza-
cions.

beneficis de la col·laboració per 
a les empreses

Enriquiment es tratègic. Les 
empreses han tendit a realit-
zar donacions a les entitats al 
llarg dels anys. Però és cert 
que en els últims anys les 
empreses tendeixen a canviar 
el “repartiment de xecs” més 
tradicionals per la involucra-
ció més estratègica i profunda 
amb les seves comunitats.
 gestió de recursos humans. 
La involucració amb la comu-
nitat és una manera de retenir 
el talent i obtenir avantatges 
competitius per a generar or-
gull de pertinència i millores 
competitives entre els em- 
pleats. Els programes de vo-
luntariat corporatiu en són un 
exemple. És també una opor-
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tunitat de desenvolupar habi-
litats i capacitats. 
 construcció de cultura. El ser-
vei a la comunitat comença a 
ser un component més de la 
cultura corporativa d’algunes 
empreses. Reforça els valors 
corporatius i influeix en la con-
ducta dels empleats, que és 
fonamental per a l’èxit en el 
negoci. Pot ajudar a desenvo-
lupar la mentalitat de servei al 
client i les conductes de lide-
ratge, i fins i tot pot actuar com 
a element de cohesió entorn a 
uns valors comuns.
 generació de negoci. Tot i que 
en molts casos la motivació per 
a la contribució social està 

centrada en el bé social, és cert 
que en alguns casos aquesta 
contribució pot ajudar al desen-
volupament del propi negoci.
Des de la  reputació de la com-
panyia, el desenvolupament 
de relacions de networking o 
fins i tot l’accés a nous grups 
de consumidors. Com diu Ja-
mes E. Austin, “Fer el bé és un 
bon negoci” (doing good is a 
good business).

• 

figura 7. competències i habilitats professionals que s’aconsegueixen  
millorar amb les activitats de voluntariat corporatiu.

El treball en equip 87%

La capacitat per a comprendre millor 81%
la realitat social

La comunicació personal 68%

La creativitat i la innovació 51%

El lideratge 45%

Font: Voluntariado & Eficiencia. Instituto de Estudios Laborales. ESADE. Maig del 2014.

beneficis de la col·laboració per 
a l’administració

•  Major racionalització dels re-
cursos.

• 

• 
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• 

• 

• 

• 
• 

•  modificació de la imatge de 
l’administració: d’organitza-
ció amb percepció de buro-
cràcia a organització àgil, 
més flexible i adaptada a 
l’entorn.
 canvi de rol: d’organització 
repartidora de recursos (sub-
vencions) a un nou rol de di-
namitzador i facilitador com 
a agent de canvi.
 nova forma de treballar, rela-
cionar-se i aportar valor a la 
societat.

• 

• 

2.5.2. l’estratègia  
de col·laboració

Està clar que existeixen grans 
diferencies culturals entre les 
empreses, les organitzacions 
no lucratives i fins i tot l’admi-
nistració. Ritmes diferents, 
negociacions diferents, comp-
tabilitat diferent. Però quan 
entens com operen, pensen, 
treballen, llavors s’obren im-
portants oportunitats. Es trac-
ta de construir relacions. 

Les aliances són un mitjà per a 
que cada empresa i organització 
pública o privada assoleixi  
la seva missió i, per tant, ha  
de formar part de la seva estra-
tègia.
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Per a cada aliança s’han de res-
pondre les següents preguntes:

 Per què hauríem de col·la- 
borar?
Quin tipus de col·labor ació 
hauríem de desenvolupar?
 Amb qui hauríem de realitzar 
aquesta col·laboració?
 Quan hauríem de col·laborar?
 Com hauríem de col·laborar?

El continu de la col·laboració

Austin parla de que totes les 
col·laboracions passen per di-
ferents estadis. És un procés. El 
primer és entendre aquests 
estadis i en quin moment de la 
col·laboració estan. Saber on 
som ens permet evolucionar en 
el temps i en la intensitat de les 
relacions. 

Existeixen tres etapes:

1. filantròpica

És la més comú i abundant. És 
una relació basada en la petició 
anual d’una col·laboració econò-
mica d’una ONG a una empresa. 
Els fons sempre són importants 
per a les entitats, però probable-
ment l’entitat seguiria realitzant 
el mateix sense aquests fons. El 
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benefici per ambdues parts és 
modest.

2. transaccional

És l’intercanvi a través d’activi-
tats específiques com el màr-
queting amb causa (cause rela-
ted marketing), patrocinis, 
pagament per serveis o llicen-
ciament (licensing). Més lligats 
a departaments de màrqueting 
que a l’equip de la fundació cor-
porativa o de la RSE. El focus 
està centrat en l’intercanvi. Ja 
existeix un cert intercanvi d’ex-
periències. La involucració de 
l’empresa i dels empleats co-
mença a ser significativa i, per 

tant, afecta als beneficis possi-
bles a nivell motivacional.

3. Integrativa

un nou paradigma: el continu de col·laboració

 I II III 
Etapa del vincle Filantròpica Transaccional Integrativa

Nivell de compromís Baix  .......................................................  Alt
Importància per a la missió Perifèrica  ........................................  Central
Magnitud de recursos Baixa  .............................................  Elevada
Tipus de recursos clau Genèrics  ..............................  Competències
Espectre d’activitats Estret  ................................................ Ampli
Nivell d’interacció Esporàdic  ......................................  Intensiu
Nivell de confiança Modesta  ......................................  Profunda
Complexitat administrativa Simple  ........................................  Complexa
Valor estratègic Menor  ......................................  Substancial

Font: Collaboration Challenge: How Nonprofits and Business Succeed through Strategic Alliances. 
James E. Austin. Harvard Business School.
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Quan la col·laboració ha arribat 
al següent estadi. La missió, les 
persones i les activitats co-
mencen a experimentar un 
canvi cap a la realització d’ac-
cions col·lectives en una certa 
integració organitzacional. La 
relació comença a semblar més 
una joint venture i comença a 
ser l’estratègia central per a les 
parts. 

El següent quadre mostra les 
diferents interrelacions i vincu-
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lacions en funció de les etapes 
de la col·laboració. És molt 
clarificant per a conèixer i pla-
nificar el nivell de relació on ens 
trobem, definir cap a on volem 
anar i veure com hauríem de 
fer-ho.

Les característiques del parte-
nariat en cadascuna de les tres 
etapes de col·laboració estan 
en funció de quatre dimensions 
estratègiques:

1. El nivell de col·laboració. Des 
d’una implicació mínima entre 
les parts en una col·laboració 
filantròpica fins a una mentali-
tat de “nosaltres” en lloc d’“ells” 
en la integrativa.

2. l’alineament estratègic. En 
la col·laboració filantròpica no 
existeix el més mínim interès en 
compartir estratègies, prioritza 
la pura donació per sobre d’al-
tres criteris. En una col·labora-
ció integrativa existeixen valors 
compartits i la relació es conver-
teix en una eina estratègica per 
a les parts. 

3. valor de la col·laboració. Des 
d’un desigual intercanvi de re-
cursos en la col·laboració filan-
tròpica fins a una identificació 
de projectes desenvolupat a 
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tots els nivells entre les organit-
zacions i la creació de beneficis 
mutus per a ambdues organit-
zacions en les col·laboracions 
integratives. 

4. gestió de relacions. Des 
d’unes col·laboracions entre 
persones, puntuals, sense per-
sonal d’ambdues organitza- 
cions implicades en les col·la-
boracions filantròpiques, fins a 
una major implicació entre les 
col·laboracions integratives. La 
cultura de les organitzacions 
s’influencia, s’estrenyen les re-
lacions i es fan més profundes 
entre els equips d’ambdues 
organitzacions, equips que ges-
tionen la relació i una major 
integració en l’execució entre 
les parts, incloent la possibilitat 
de compartir recursos. 

Per tant, les col·laboracions han 
de planificar-se estratègica-
ment i això exigeix un pensa-
ment sistemàtic per a analitzar 
les col·laboracions existents i 
en quin moment del continu de 
la col·laboració es troben. Això 
permet veure amb quines col-
laboracions podem arribar més 
lluny en la relació i construir 
noves línies de col·laboració 
més profundes i de major im-
pacte.
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No totes les col·laboracions han 
de ser integratives. Moltes, la 
majoria, es mantindran en un 
estat filantròpic, i això està bé i 
pot ser suficient per a les parts. 
Però altres col·laboracions po-
dran evolucionar fins a nous 
nivells d’intercanvi de major 
profit per a les parts i per a l’im-
pacte social que es pretén. 

2.5.3. relació de connexions 

El primer problema pràctic en la 
realització de les aliances és 
localitzar l’entitat o empresa 
amb la que realitzar la col·labo-
ració de partenariat.

Per a això és important una pri-
mera actitud d’investigació. 
Existeixen les casualitats i que 
dos partners es trobin per pur 
atzar i convergeixin en una  
aliança duradora, però el normal 
és establir un procés d’investi-
gació sistemàtic.

La informació de revistes, publi-
cacions i memòries, i la recerca 
d’informació a internet són fo-
namentals per a poder identifi-
car àrees d’interès mutu, alguna 
cosa en què puguem compartir 
interessos. Bé per interès en 
una causa concreta o per inte-
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rès en una àrea geogràfica con-
creta, poden sorgir punts de 
connexió inicials. 

També les relacions personals 
són una font important de con-
nexions: els empleats de l’enti-
tat o empresa, la seva implica-
ció personal en la comunitat o 
a través de familiars i/o amics, 
la seva participació com a vo-
luntaris o com a membres pa-
tronats... Aquestes relacions 
informals també són font 
d’identificació de potencials 
contactes, la qual cosa no sig-
nifica que la col·laboració hagi 
de prosperar només per dites 
connexions personals. 

Una altra via de realitzar conne-
xions són els denominats market 
makers (creadors de mercats). 
En aquesta categoria podríem 
incloure l’important paper que 
les administracions públiques 
poden desenvolupar per a faci-
litar l’aparició d’importants 
connexions. Les agències i con-
sultores especialitzades i les 
agències de publicitat o rela- 
cions públiques també formen 
part d’aquest tipus d’entitats 
que ofereixen aquell rol. 

Conèixer-se és un primer pas, 
però no l’únic ni el definitiu. Serà 
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• necessari establir relacions 
més professionals, ha d’existir 
una “química” inicial perquè 
aquestes col·laboracions fun- 
cionin, a més de la gestió de la 
col·laboració fixant-ne els cri-
teris. 

També és important la implica-
ció dels líders de les organitza-
cions. Sense ells és difícil que 
la col·laboració assoleixi un ni-
vell estratègic per a les parts. 

És fonamental que la missió 
sigui compartida entre les parts, 
però les connexions emocionals 
entre les parts són el nexe que 
fa possible les col·laboracions 
que, fet i fet, són creades i de-
senvolupades per persones. 

2.5.4. Definint els objectius 

Aquestes són les preguntes que 
Austin proposa contestar-nos 
de cara a definir els objectius. 
Hem de dedicar temps a conèi-
xer les possibilitats que la col-
laboració pot significar i ser 
capaços de fixar les metes a 
aconseguir perquè la col·labo-
ració ens ajudi a aconseguir  
els objectius estratègics que 
cadascuna de les parts té de- 
finits. 

Què pr etenem aconseguir 
amb la col·laboració?
On se solapa la t eva missió 
amb la del potencial partner?
T enim les entitats potencial-
ment partners d’interès en un 
determinat grup de gent?
L es necessitats d’un dels 
partners encaixen amb les 
capacitats que l’altre partner 
pot aportar?
 Contribuirà la col·laboració  
a complir els objectius es- 
tratègics definits per cada 
partner?
 Són els seus valors compati-
bles amb els del potencial 
partner?

• 

• 

• 

• 

• 

Cada organització ha de contes-
tar-se a aquestes preguntes 
separadament en ordre a esta-
blir relacions beneficioses per 
a totes les parts.

2.5.5. generant valor 

Les organitzacions han de va-
lorar el potencial de les col·la-
boracions. Què volen obtenir 
de la col·laboració, és a dir, 
quins beneficis esperen acon-
seguir i quins costos pot supo-
sar dita col·laboració? És ges-
tió de les expectatives d’uns i 
altres.
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Com vèiem anteriorment, les 
entitats poden esperar recur-
sos econòmics, serveis o mate-
rials, experiència tècnica, accés 
a altres empreses o organitza-
cions i mercats, i reconeixe-
ment públic. Les empreses 
poden obtenir millora de la seva 
imatge, augment de la moral 
dels empleats, reclutament de 
nous membres per a l’empresa, 
retenció de talent, desenvolu-
pament de capacitats i habili-
tats, innovació de productes, 
increment de participació de 
mercat i/o ventes, enriquiment 
de la seva cultura i valors cor-
poratius. Està bé clarificar els 
beneficis que cada part pot 
obtenir a través de la gestió de 
les expectatives però la princi-
pal tasca és la creació de valor 
nou que la col·laboració pot 
generar més enllà del que cada 
part podria aconseguir per si 
mateixa. 
Una col·laboració integrativa 
haurà de treballar per a generar 
nous productes i/o serveis de-
rivats de la combinació de com-
petències i recursos que ca-
dascuna de les parts aporta. No 
és simplement un transvasa-
ment entre les parts de capa-
citats sinó que la aportació 
genera noves capacitats i opor-
tunitats. 

Tot i que més complexes de crear  
i desenvolupar, les col·labora- 
cions múltiples entre diferents 
agents (diverses organitzacions 
i empreses i administracions) 
poden generar un major valor per 
a la societat a més de per a ca-
dascuna de les parts.

Perquè la col·laboració funcioni 
és important la creació de valor 
equilibrat. Si una de les parts 
sent que està aportant molt 
més que l’altre, deixarà d’inver-
tir en la relació. L’equilibri re-
quereix constant esforç. 

2.5.6. gestionant les relacions 

El partenariat, tal i com l’hem 
concebut aquí, requereix cons-
tant esforç en temps i energia. 
Segons com sigui gestionat 
determinarà la seva efectivitat.

Les àrees claus per a la gestió 
de les relacions són:

1. organització de l’aliança. 
Moltes comencen per un fort 
lideratge d’una persona o per-
sones amb visió de la col·labo-
ració, siguin o no els líders for-
mals de les organitzacions. En 
aquest cas, és important que la 
col·laboració s’institucionalitzi 
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per a assegurar la implicació de 
les parts i la continuïtat de la 
col·laboració en el temps. D’al-
tra banda, també és fonamental 
identificar els responsables 
d’ambdues organitzacions per 
a la gestió de l’aliança, el que 
garanteix el seguiment, la coor-
dinació i la comunicació fluida 
entre les parts.

2. construir confiança. La con- 
fiança és un intangible essen- 
cial per a assegurar la col·labo-
ració. La comunicació i la inte-
racció entre les parts és essen-
cial per a la seva constitució. La 
relació entre les cúpules de les 
organitzacions és important 
però no suficient per a mantenir 
i fer créixer la col·laboració. 
Quants més punts de connexió i 
relació, millor funcionarà.

3. comunicació efectiva. Els 
partners han de treballar en el 
desenvolupament d’una comu-
nicació entre les organitzacions, 
dins de cadascuna de les orga-

nitzacions, entre el personal 
perquè sigui entesa i amb altres 
stakeholders de les entitats 
participants. Comunicació so-
bre la missió, les activitats, les 
necessitats i els resultats acon-
seguits.

4. Accountability17. Els part-
ners han de mesurar i reportar 
sobre tots els resultats obtin-
guts amb la aliança. S’han de 
gestionar les expectatives de 
cada partner. I per a aconse-
guir-ho és important mesurar 
els resultats obtinguts.

5. Aprenentatge. Ja que no 
existeix gaire experiència en les 
organitzacions sobre aquest 
tipus de col·laboracions, és  
important l’aprenentatge a  
mesura que es va desenvolu-
pant el projecte (learning by 
doing18). Això vol dir que les 
parts no tenen respostes a tot 
el que han d’explorar amb men-
talitat oberta a mètode de ex-
perimentació. 

17 Concepte anglès que s’utilitza per fer referència 
a la rendició de comptes.
18 Traduït: Aprendre fent.
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ExEmPlEs I InIcIAtIvEs 
DE col·lAborAcIó DE 
lEs corts

Les formes de col·laboració són 
diverses entre les entitats i em-
preses que formen part del 
projecte 20+20+20. A partir 
d’una enquesta  que es va en-
viar a les organitzacions de 
l’àmbit educatiu i esportiu i 
empreses participants, podem 
veure la diversitat de formes de 
col·laboració.

Algunes dades que es poden 
destacar, a partir de la informa-
ció rebuda, són:

 un 80 % sí fan rsc. Un 82 % 
de les empreses i organitza-
cions que han contestat l’en-
questa sí que realitzen ac- 
cions d’RSC

 un 50 % no comunica què està 
fent. Estar compromès amb 

Es pot veure a l’annex 1. Es va enviar a totes les 
empreses i organitzacions participants de l’Espai 
Inclusió.

Les dades són altes i mostren un elevat 
comportament responsable de les empreses i 
entitats que han contestat. Donat que la majoria 
de respostes són afirmatives i mostren que fan 
accions d’RSC, suposem que qui no ha contestat 
no està fent res.

Ídem nota anterior.

la RSC no vol dir fer-ne difu-
sió. Hi ha qui està fent accions 
responsables però no les co-
munica.
 són les grans empreses les 
que més comuniquen. Les 
grans empreses sistematit-
zen la informació relacionada 
amb la RSC i la fan pública a 
través de la seva web.
 no es realitzen donacions 
econòmiques. No es donen 
diners a entitats sense més. 
Es busquen altres fórmules 
de col·laboració. Tot i que hi 
ha algun patrocini, aquesta 
forma de col·laborar no és 
gens habitual en les empreses 
enquestades.

• 

• 

A partir de la informació apor-
tada per les empreses i entitats 
que formen part de l’Espai In-
clusió, podem veure que no hi 
ha una fórmula única, sinó que 
cada empresa ha anat assumint 
models diferents de relació 
amb l’entorn, que van de petites 
accions a plantejaments més 
estratègics i integrats dins les 
empreses i polítiques de direc-
ció i gestió.

A nivell qualitatiu, alguns as-
pectes comuns i recurrents en 
les col·laboracions analitzades 
a les Corts:

19

• 

20.
• u n 70 % tenen departament 

d’rsc. De les empreses / or-
ganitzacions que realitzen 
accions d’RSC, un 72 % tenen 
un departament específic 
creat per a portar les accions 
de responsabilitat social cor-
porativa21.

• 

19 

20 

21 

3.  
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 Aquelles empreses que rea-
litzen col·laboracions amb 
organitzacions no lucratives 
ho fan de forma continuada. 
És a dir, no és una aportació 
puntual. Això vol dir que la 
col·laboració val la pena i 
l’empresa hi aposta de forma 
decidida.
l a col·laboració va molt més 
enllà de la donació de diners. 
Les empreses i organitza- 
cions cedeixen espais, instal-
lacions, faciliten activitats de 
les entitats que els hi sol·lici-
ten, cedeixen el seu personal 
i les hores de dedicació... És 
a dir, per a l’entitat beneficià-
ria també suposa un estalvi 
econòmic, li ofereix oportuni-
tats d’arribar a nous públics, 
pot realitzar noves activi-
tats... Tot i que no hi hagi un 
intercanvi econòmic, hi ha una 
relació on l’entitat es benefi-
cia dels recursos propis de 
l’empresa.
 les empreses es mouen en 
terreny conegut. Les col·labo-
racions se centren en aspec-
tes que són còmodes per a les 
empreses i estan vinculats en 
el seu core business o amb els 
seus recursos propis. 
 la contractació de persones 
amb discapacitat és una rea-
litat. Tot i que les empreses 

que contracten, de forma di-
recta o indirecta, persones 
amb discapacitat no en facin 
bandera o no ho mostrin pú-
blicament, es contracten per-
sones amb discapacitat. Si 
extrapoléssim aquest fet a la 
resta d’empreses del territori, 
segurament seria molt mino-
ritari, però la integració labo-
ral és possible i suposa una 
aposta laboral i d’integració 
per a empreses que creuen en 
la inclusió.

Una mostra de col·laboració 
que recull els tres primers dels 
quatre punts que surten com a 
habituals en les relacions ana-
litzades és l’entrevista realit-
zada a Mª Victoria de Argila, 
gerent del Reial Club de Polo de 
Barcelona, i l’entrevista a Ratt 
Fenech i Joana Calvo, directora 
i adjunta a direcció, respecti-
vament, de Pedralbes Centre.

Seguint els tipus de col·labora-
ció plantejats en el punt ante-
rior, podem veure com les for-
mes de col·laborar són de caire 
filantròpic i, majoritàriament, 
transaccional. Són pocs els 
exemples que podem trobar on 
hi hagi una visió integrativa de 
les relacions empreses i orga-
nitzacions.

• 

• 

• 

• 
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Podem veure en quin punt estan 
les relacions de les empreses i 
les seves col·laboracions a par-
tir de la informació facilitada i 
el model de James Austin pre-
sentat. 

L’annex 3 recull, en format fitxa, 
la informació facilitada per les 
empreses i entitats. En format 
resum, es poden veure algunes 
de les bones pràctiques dutes a 
terme.

figura 8. formes de col·laboració de les empreses a les corts.
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Font: Elaboració pròpia.
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Entrevista a mª victoria de Argila,  
gerent reial club de Polo de barcelona

El Reial Club de Polo de Barcelona (RCPB) és una organització 
sense ànim de lucre creada el 1897 i que, des de llavors, s’ha 
centrat en la promoció de l’esport: hípica, hoquei, pàdel, polo i 
tennis, entre d’altres. L’organització compta amb 10.600 socis 
i 225 treballadors.

Parlem amb Mª Victoria Argila, gerent de l’organització, sobre 
la seva col·laboració amb altres entitats socials. La Mª Victoria 
ens confessa que tenen moltes peticions de col·laboració. La 
seva actitud sempre ha estat receptiva. “Des de sempre hem 
tingut la vocació de col·laborar amb la societat”, ens diu. Per 
tant, és una cosa que ella té clar i que al llarg del temps ha anat 
inoculant en la cultura de l’equip que col·labora amb ella. No 
obstant això, des de fa quatre anys han decidit formalitzar una 
mica més la col·laboració: “Hem creat una comissió per posar 
en ordre i donar sentit al que fem”. Pas important per a la insti-
tucionalització de la col·laboració.

Amb el pas del temps, a partir de fer moltes coses en col·labo-
ració amb altres entitats, es van consolidant aquelles relacions 
que tenen més sentit per a ells i és on poden aportar valor. 
“Nosaltres no podem fer donacions, encara que alguna cosa 
modesta fem. On podem col·laborar és en la cessió d’instal·la-
cions i en la implicació de tot allò que tingui a veure amb l’esport, 
especialment en aquells en què som referent i de l’àmbit local, 
ja que som una organització centrada en la ciutat de Barcelona”, 
ens comenta la Mª Victoria.
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En aquest sentit, les seves col·laboracions, a més de la cessió 
d’espais per a sopars benèfics, el seu nucli d’activitat social en 
la qual està aportant més valor el tenen molt clar: “en l’esport 
com a element d’integració social”, ens assenyala. En aquest 
sentit, tenen una col·laboració des de fa més de quatre anys 
amb l’associació AREP (associació per a la rehabilitació de per-
sones amb malaltia mental). Es tracta de l’equinoteràpia. Una 
experiència per la qual deu persones amb diagnòstic de trastorn 
mental greu i amb dificultats en àrees emocionals i funcionals 
treballen setmanalment en contacte amb els cavalls amb el 
suport dels treballadors socials i el psicòleg de l’entitat. L’equip 
del RCPB s’hi ha implicat completament: des de Lourdes García, 
responsable de la secció d’hípica, fins al director de l’escola 
d’hípica, passant pels responsables de les cavallerisses. Un 
projecte que porta quatre anys de funcionament en el qual 
ambdues parts se senten plenament satisfetes i compromeses.

Aquest és el model que es va imposant en el RCPB. Perquè a 
l’experiència de l’equioteràpia de la secció d’hípica, s’han anat 
afegint altres experiències similars en altres esports. Amb el 
mateix model: el RCPB aporta les seves instal·lacions i el bon 
fer dels seus equips professionals d’entrenadors, i l’entitat 
aporta els educadors i psicòlegs. Així, una altra de les expe- 
riències d’èxit és també l’Special Hockey. A través del lideratge 
de Jordi Lobo, que impulsa la creació d’una petita lliga entre 
nens amb disminució física de les escoles Moragas i Paideia, es 
creen dos equips d’hoquei herba que competeixen amb els altres 
equips que s’han anat creant en altres entitats, com el Futbol 
Club Barcelona o l’Egara. A través de l’entrenament setmanal, 
el RCPB posa les instal·lacions, els equipaments i els entrena-
dors. “Són dos equips més del Club, i els entrenadors porten 
quatre anys amb ells. Són entrenadors molt bons del club, que 
no volen deixar aquests equips per res del món”, assenyala Ma-
ría Mir, responsable professional de la secció d’hoquei.

Aquest mateix esquema es repeteix amb el pàdel. La responsa-
ble i entrenadora Eva Gayoso, campiona del món per parelles el 
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2008 i quatre vegades subcampiona del món amb la secció 
espanyola, entre d’altres títols, ens parla emocionada de la 
importància de donar oportunitats a aquests nois, i l’enorme 
gratificació personal que els entrenadors reben, simplement de 
veure l’alegria, la il·lusió i l’esforç que els nois posen en el seu 
afany.

Així doncs, al llarg dels anys el RCPB va trobant el seu model de 
col·laborar i contribuir amb la societat, des del que sap fer i pot 
aportar. Aquesta activitat els genera a ells també beneficis. 
Beneficis emocionals, sentit d’orgull i pertinença dels equips 
de professionals que hi participen. I, evidentment, aquest no és 
només l’únic benefici. Les associacions i les persones que ate-
nen i les seves famílies surten molt beneficiades d’aquesta 
col·laboració.

Abans d’acomiadar-nos demano a la Mª Victoria que fem un 
exercici de puntuació aprofitant la matriu que James Austin ens 
proposa per avaluar el nivell d’involucració en la col·laboració. 
Aquest és el resultat de les activitats que realitzen d’integració 
a través de l’hípica, l’hoquei i el pàdel. Un important nivell de 
compromís, encara que l’activitat que realitzen no és absoluta-
ment estratègica per al RCPB però que, no obstant això, conti-
nuaran realitzant perquè està molt alineada amb els seus valors 
i raó de ser per al foment de l’esport i on aquest juga un paper 
rellevant per a la inclusió social.

Juan Mezo
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  1 2 3 4 5

Nivell de compromís         →

Importància per a la missió   →      

Magnitud de recursos       →  

Tipus de recursos         →

Espectre d’activitats   →      

Nivell d’interacció       →  

Nivell de confiança       →  

Complexitat administrativa   →      

Valor estratègic     →    
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Entrevista a ratt fenech i Joana calvo,  
directora i adjunta a direcció, respectivament,  

de Pedralbes centre

Pedralbes Centre és un centre comercial vertical d’una super-
fície de més de 5.000 m2 situat a l’avinguda Diagonal de Barce-
lona. Compta amb més de 60 establiments comercials i que, des 
de fa més de 25 anys, competeix amb gran dinamisme entre dos 
grans centres comercials molt propers.

Ratt Fenech, directora del centre i apassionada de la seva feina, 
té molt clar el posicionament del centre comercial: “Això és com 
si fos un poble en el qual la nostra funció és fer una mica de tot. 
Pedralbes Centre és un centre VIP en qualitat humana i bon gust. 
No és luxe el que es ven aquí. Necessitem calor humà, empre-
nedors, empresaris locals. Això és el que ens fa diferents”, ens 
manifesta.

Des d’aquest posicionament, la Ratt justifica la col·laboració 
amb la societat. “Portem més de vint anys fent accions socials 
i ara encara més, perquè se sap tot més i estem més conscien-
ciats. Però no ho fem per sortir a la foto, de fet aquesta és la 
primera entrevista que ens fan per aquest motiu”.

Comentem com ha evolucionat la col·laboració amb les ONL al 
llarg dels anys i Joana Calvo ens dóna la clau de l’evolució: “Fa 
uns anys ens limitàvem a donar alguns donatius en metàl·lic, 
però ara és diferent. Hi ha més sinergies entre uns i altres en 
què cadascú aporta una cosa diferent. Cooperem i aconseguim 
millors resultats per a tothom”.
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Per a il·lustrar-ho, entre les moltes activitats que realitzen, po-
sen l’exemple d’una de les activitats de les quals se senten més 
orgullosos: la campanya de Reis per portar regals a nens que 
viuen en centres d’acollida. És una col·laboració a tres bandes: 
l’emissora de ràdio RAC105, que col·labora en la difusió de la 
iniciativa, la Fundació Soñar Despierto, que posa en contacte 
les peticions dels menors internats, i Pedralbes Centre, que 
cedeix els seus espais i anima els clients a comprar un regal per 
complir els desitjos d’un nen. “És una relació win-win. Cadascú 
posa allò que sap i pot: instal·lacions, logística, comunicació... 
i els beneficiats són els nens, que veuen complerts els seus 
desitjos.”

Un altre dels projectes que els emociona és “La desfilada per 
la integració”, que porten realitzant des de fa més de tres anys. 
“He de reconèixer que quan la psicòloga Mayte Villalón em va 
proposar realitzar una desfilada amb models professionals i 
joves discapacitats, al principi em va xocar i em va semblar una 
idea arriscada. Però ara, després de tres anys de realitzar-la, 
he de dir que és molt emocionant veure la relació entre els mo-
dels professionals i els nois, veure com els nois es preparen 
durant tot l’any per a això i la gran acollida que té.”

Tant la Ratt com la Joana estan alineades en la manera de pen-
sar en les col·laboracions. Les dues tenen clar que en aquest 
posicionament de centre de proximitat i de barri, l’aportació 
social, per petita que sigui, és important i que en aquest sentit, 
estan oberts. No és pura filantropia, veuen clar que barrejar el 
consum amb l’acció social els aporta valor i els crea sinergies, 
afavoreix més trànsit de persones al centre, però també crea 
valor social, contribueix a la sensibilització i fa d’altaveu de 
moltes causes socials. A més, també repercuteix en que el seu 
treball tingui un sentit més profund, tant professionalment com 
personalment.

Abans d’acomiadar-nos els sol·licito que fem un exercici de 
puntuació aprofitant la matriu que James Austin ens proposa 
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per avaluar el nivell d’involucració en la col·laboració. I aquest 
és el resultat de les activitats que realitzen. Un important nivell 
de compromís, amb activitats que són estratègiques per a Pe-
dralbes Centre alineades amb els seus valors i raó de ser.

Juan Mezo 

   1 2 3 4 5

Nivell de compromís         →

Importància per a la missió    →    

Magnitud de recursos →        

Tipus de recursos         →

Espectre d’activitats       →  

Nivell d’interacció         →

Nivell de confiança         →

Complexitat administrativa       →  

Valor estratègic         →
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tEnDèncIEs En moDEls 
DE col·lAborAcIó

Afortunadament, la inquietud i 
insatisfacció de moltes perso-
nes que veuen que el món ha de 
ser d’una altra forma, fa evolu-
cionar les formes d’entendre 
l’empresa. A les empreses se li 
atribueixen nous rols i se’ls ani-
ma, directament i indirecta, a 
potenciar les seves capacitats i 
impacte. A les organitzacions 
se’ls demana un pas més en el 
seu paper social i en la forma 
d’esdevenir sostenibles.

Aquests punts de partida, jun-
tament amb els aspectes co-
mentats al llarg d’aquestes pà-
gines, fan que els models de 
col·laboració canviïn, es millorin, 
evolucionin... Sovint per prova i 
error, però això fa que noves re-
lacions es consolidin i esdevin-
guin referents, com les cadenes 
híbrides de valor o les cadenes 
de valor economicosocial.

les tendències porten a que les 
empreses ja no són només 
diners i les organitzacions no 
només són voluntarisme. La 
connexió entre empreses i enti-
tats fa que fluctuïn valors, ha-
bilitats, inquietuds, capacitats 
de direcció i gestió, models 
d’organització, formes d’enten-
dre els diners... cap a una banda 
i cap a l’altra.

4.  

figura 9. tendències en 
models de col·laboració.

Font: Elaboració pròpia.
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La tendència, independentment 
de la forma i del nom que adop-
tin, serà dinàmica i s’escriurà de 
pressa. Tot i que encara hi ha 
poca gent, percentualment, que 
pensi en inclusió, cal seguir tre-
ballant-hi i invertint per una 
societat igualitària i justa.

Les cadenes híbrides de valor 
són un sistema on l’emprenedor 
social aporta el know how sobre 
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una necessitat o problema so- 
cial que es pot solucionar des de 
la fortalesa d’una companyia. 
Aquest concepte ha estat pro-
mogut per Ashoka22, fundació 
que impulsa l’emprenedoria 
social i recolza, anualment, em-
prenedors en diferents convoca-
tòries i jornades que permeten 
la visibilitat d’aquest moviment.

Aquesta connexió entre el món 
privat i el món social fa que 
aflori el millor dels dos sectors 
i s’aprofitin les fortaleses que 
cadascú pugui tenir. Ningú hi 
surt perdent i els dos sectors hi 
guanyen.

L’aliança entre SAP i Specialis-
terne23 és un d’aquests casos. 
L’empresa, creada per Thorkil 
Sonne24, treballa amb persones 
autistes.25 Les persones amb 
trastorn d’espectre autista (TEA) 
tenen molt bones habilitats de-
senvolupant tasques que neces-
siten atenció al detall, repetició, 
competències visuals, consis-

22 Ashoka Foundation, www.ashoka.org 
23 http://specialisterne.com/
24 Thorkil Sonne és pare d’un nen al qual li van 
diagnosticar autisme quan tenia 3 anys.
25 Exemple extret de Compromiso 
Empresarial, la revista de la Fundación 
Compromiso y Transparencia. http://www.
compromisoempresarial.com/carrusel/2015/05/
son-las-cadenas-hibridas-de-valor-el-siguiente-
paso-en-la-creacion-de-valor-social/#sthash.
Hf9p1ReD.dpuf 
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tència i baixa tolerància a l’error, 
entre d’altres. Els treballadors 
de l’empresa destaquen per la 
seva rigorositat i atenció, fet que 
els permet detectar detalls que 
altres persones no veuen. L’em-
presa ha convertit “autistes” 
(etiqueta discapacitant) en pro-
fessionals experts (etiqueta 
basada en les capacitats).

figura 10. specialisterne.

Font: imatge de la web Specialisterne.

Sonne va comptar amb la col·la-
boració de SAP i va establir 
proves pilot a Irlanda, l’Índia, 
Canadà i els EUA, demostrant la 
reducció d’un 5 % els errors de 
programació de l’empresa.  
Arran d’això, SAP ha inclòs en 
els seus objectius estratègics 
que un 1 % de la seva plantilla 
per al 2020 siguin persones amb 
TEA. Altres empreses ja fan ser-
vir empleats de Specialisterne 
en 14 països del món. Specia-
listerne Espanya es va establir 

http://www.ashoka.org
http://specialisterne.com
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2015/05/son-las-cadenas-hibridas-de-valor-el-siguientepaso-en-la-creacion-de-valor-social/#sthash.Hf9p1ReD.dpuf
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28

28 

el 2013, primer a Barcelona i, 
més recentment, a Madrid. 

Més de l’1 % de la població mun-
dial té TEA, i, excepte en els 
casos més lleus, això sol impli-
car l’exclusió del mercat laboral, 
fins al punt en què s’estima que 
el 80 % dels adults amb aquest 
trastorn estan sense feina.

Molt similars a les cadenes híbri-
des de valor, trobem les cadenes 
de valor economicosocial (cvE). 
Aquestes sorgeixen de la coordi-
nació entre actors del sector 
públic, privat i socials, que maxi-
mitzen l’impacte a través de la 
participació conjunta i la col·la-
boració de les diferents parts, 
creant nous projectes d’alt im-
pacte. Aquests sistemes poden 
estar vinculats a diferents sec-
tors econòmics, fet que permet 
assolir objectius socials en molts 
diversos àmbits: energia, alimen-
tació, salut...26

Un gran exemple és l’aliança 
que Grameen Bank27, organit-
zació fundada per Mohamed 
Yunus, premi Nobel de la Pau, i 

26 Más valor social en 2033. Nuevas oportunidades 
para las empresas. Pwc, con la colaboración de 
Ashoka. 2015.
27 També anomenat banc dels pobres, ofereix 
microcrèdits per sortir de la pobresa. http://www.
grameen.com/ 
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l’empresa Da-
none van posar 
en marxa a Ban-
gladesh. Les 
dues entitats 
van crear una 
empresa social 
amb l’objectiu 
de llançar un producte alimen-
tari que pogués ser efectiu per 
lluitar contra la desnutrició que 
afecta més del 50  % de la in-
fància d’aquest país. 

El producte desenvolupat, apro-
fitant les competències diferen-
cials d’innovació alimentària de 
l’empresa, va ser un iogurt d’alt 
valor nutricional i molt baix cost 
que cobreix bona part de les 
mancances d’alimentació equili-
brada existents. Aquest iogurt 
està sent comercialitzat amb èxit 
gràcies a l’extensa xarxa de dones 
que reben microcrèdits de Gra-
meen Bank per a la posada en 
marxa i ampliació de petits nego-
cis. És una iniciativa innovadora 
i sostenible que contribueix de 
forma significativa a lluitar con-
tra la desnutrició i que es basa en 
la col·laboració de dues entitats 
amb perfils complementaris.

Més informació sobre el cas de col·laboració a: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Danone 
o a http://www.grameencreativelab.com/live-
examples/grameen-danone-foods-ltd.html 
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Aquests exemples, entre d’al-
tres iniciatives promogudes per 
emprenedors socials i múltiples 
col·laboracions, són un reflex de 
la innovació social29

La innovació social es defineix 
com un procés de creació i difu-
sió de noves pràctiques socials 
en diferents àrees de la socie-
tat30  Es caracteritza per aportar 
solucions innovadores i nous 
punts de vista en la intervenció 
i transformació social per millo-
rar la qualitat de vida de les 
persones i fer una societat més 
igualitària.

Parlar d’innovació significa 
també avançar cap a models 
que siguin sostenibles a nivell 
econòmic i suposin realment 
una transformació social. Per 
això, cal de forma continuada 
repensar el model i no donar cap 
fórmula de relació com a esta-
ble i immutable.

Es poden veure altres exemples a Antena 
para la Innovación Social. Las diez innovaciones 
sociales más destacadas e inspiradoras. Jennifer 
Goodman i David Murillo, juny de 2011. Instituto 
de Innovación Social, ESADE. http://itemsweb.
esade.es/wi/research/iis/publicacions/2011_
Antena-cast.pdf 

Murray, R. Caulier-Grice, J i Mulgan, G. “The 
Open Book Of Social Innovation”. NESTA, The 
Young Foundation, 2010.

La necessitat constant de bus-
car un model de societat inclu-
siu aboca a les persones a 
transformar els models exis-
tents. Una mostra en són les  
b corp31 Les B Corp són un nou 
model d’empresa que utilitzen 
els negocis per solucionar pro-
blemes socials i ambientals. 
Aquests empreses reben una 
certificació B Corp, que es con-
cedeix a empreses amb finali-
tats lucratives però que són 
avaluades amb criteris socials i 
ambientals. Aquesta certifica-
ció és una iniciativa privada, 
però mostra l’interès creixent en 
que les empreses no només 
incorporin ítems econòmics per 
saber si són o no una bona em-
presa. Actualment32 hi ha més 
de 1.400 empreses certificades, 
de 42 països i de 130 sectors 
econòmics.33

31 Pots veure més informació a https://www.
bcorporation.net/ 
 A setembre de 2015.
33 Existeixen altres models i fórmules de 
certificació en RSC, però no s’incorpora en aquest 
punt perquè, des del punt de vista dels autors, 
creiem que les certificacions actuals validen 
processos, i no nous models d’entendre les 
empreses, que és el que persegueix el moviment 
de les B Corp.

.

.

29 

30 
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conclusIons

com arribar a una societat 
inclusiva

Iniciatives com l’Espai Inclusió, 
promogut pel Districte de les 
Corts, són una mostra que la so-
cietat està canviant i que els rols 
tradicionals de funcionament, on 
l’empresa guanya diners, les en-
titats cuiden les persones i l’ad-
ministració subvenciona projec-
tes, està evolucionant.

El camí cap a una societat in-
clusiva està començat i són 
moltes entitats, empreses i 
institucions que posen conei-
xements i recursos per anar 
avançant en aquesta línia.

5.  

5.1.  

Administracions 
públiques

Entitats 
discap.

onl onl

Empreses Empreses

No obstant, el canvi no es fa en 
un dia i trobem diversos i variats 
models de relació entre empre-
ses i organitzacions que fan que 
els rols es redefineixin i canviï 
el model de col·laboració.

Cal passar pels diferents mo-
dels de relació presentats –fi-
lantròpica, transaccional i inte-
grativa– per assolir una societat 
inclusiva. Empreses i organitza-
cions, amb el suport i l’impuls 
de les administracions, es veuen 
i es reconeixen. Un primer as-
pecte necessari per a començar 

figura 11. Evolució relacions agents econòmics i socials.

Actuacions 
independents. 
sense relació.

coneixement 
mutu. 
visibilitat 
d’entitats. 
Descobriment 
de les 
parts.

Inici de  
relacions. 
Primeres 
aproximacions. 
Petites accions.

Accions 
inclusives. 
relacions 
estratègiques. 
visió a mig-
llarg termini.

canvi de 
model. 
societat 
inclusiva.

Font: Elaboració pròpia. 

Administracions 
públiques

Entitats 
discap.
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a col·laborar, ja sigui amb una 
primera fase filantròpica, per 
anar avançant cap a relacions 
sostenibles i duradores, a mig-
llarg termini. Cal aquest primer 
acostament per veure que no és 
només que un dóna i l’altre rep, 
sinó que de la relació, totes les 
parts en poden sortir enfortides 
i beneficiades. Fins al punt que 
el benefici traspassa la seva 
pròpia dimensió i arriba a la so-
cietat. És per això que 20+20+20 
no suma 60, sinó molt més. Els 
beneficis de la relació són, 
clarament, exponencials.

5.2. 
Què passa a les corts:  
com es treballa per a  
una societat inclusiva
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El projecte Espai Inclusió repre-
senta un nou model basat en les 
mencionades cadenes de valor 
economicosocial, tot i que és un 
projecte jove i en fase de madu-
ració. Es troba en una primera 
fase de coneixement dels ac-
tors, d’intercanvis formals i in-
formals, primeres experiències, 
col·laboracions de dos a dos i 
aprenentatges mutus.

El model podrà evolucionar cap 
a nous estadis per trobar noves 
sinergies i camins de desenvo-
lupament conjunt, més evolu- 
cionats i de major impacte eco-
nòmic i social per a totes les 
parts. No obstant, aquest pro-
cés requereix temps. El projec-
te Espai Inclusió té només dos 
anys de rodatge. Faran falta més 
esforços, implicació de totes les 
parts i molt de diàleg per trobar 
nous espais de col·laboració 
mútua en els que totes les parts 
guanyin i, sobretot hi guanyi la 
societat.

A partir del procés de treball 
realitzat per a l’elaboració del 
present informe, es poden des-
prendre algunes conclusions 
sobre la relació entitats, empre-
ses i administracions públiques. 
Es pot ampliar informació al 
punt 3 d’aquest treball, on es 
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poden veure algunes conclu- 
sions qualitatives de com les 
empreses i organitzacions tre-
ballen per a una societat inclu-
siva. També es destaquen bones 
pràctiques que es duen a terme 
i que es poden trobar explicades 
en l’annex 3.

1. les organitzacions necessi-
ten diners per portar a terme 
els seus projectes. Costa molt 
sortir d’aquesta visió.

Davant la davallada de les sub-
vencions i l’increment de les 
necessitats, les organitzacions 
intenten substituir les adminis-
tracions públiques i els recur-
sos provinents (subvencions) 
per les empreses. Només es 
busca un canvi de finançador i 
no s’entén que cal un canvi de 
rol.

2. les empreses, generalment, 
no donen diners, sinó que col-
laboren amb els seus produc-
tes, serveis, recursos tècnics, 
humans o materials, o les seves 
capacitats.

Aconseguir la col·laboració eco-
nòmica de forma directa suposa 
un elevat grau de compromís i 

confiança per ambdues parts, a 
més de l’esforç que representa. 
Per a primeres col·laboracions, 
pot ser més fàcil per a l’empresa 
col·laborar amb els seus propis 
recursos: donació de material o 
en espècies, serveis pro bo o a 
preus reduïts, involucració dels 
treballadors...

Hem trobat exemples en les 
col·laboracions de Pedralbes 
Centre, el Reial Club de Polo de 
Barcelona, Barcelona Turisme o 
l’Illa Diagonal. Es posen a dis-
posició els recursos materials i 
humans de les empreses.

3. Existeix la voluntat de can-
viar la situació de moltes per-
sones.

No només les organitzacions 
són conscients que és necessa-
ri canviar el model de la societat 
actual i cal avançar cap a una 
societat més justa i amb millors 
oportunitats per a tots. Les em-
preses comencen a ser cons- 
cients que el seu paper és im-
portant i necessari.

No obstant, el món de les enti-
tats no lucratives és desconegut 
sovint per a les empreses, igual 
que el món de les empreses és 
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desconegut per a la gran majo-
ria de les organitzacions. Cal 
entendre que el llenguatge, la 
cultura, els ritmes... seran dife-
rents però la voluntat última de 
col·laborar ha de ser el que 
marqui i faci tirar les col·labo-
racions intrasectorials enda-
vant.

La voluntat de canvi és palesa 
en les empreses i organitza- 
cions que, com El Corte Inglés, 
la UPC, la Fundació Pere Tarrés 
o el RACC, tenen els seus propis 
departaments de RSC i les po-
lítiques d’actuació desenvolu-
pades. Aquestes empreses i 
organitzacions han entès que el 
seu paper ha d’anar més enllà 
de l’acció pròpia de negoci, sigui 
la que sigui, i cal preocupar-se 
d’altres àmbits de relació.

4. Parlar d’empreses en general 
és poc concret. Cal segmentar 
en petites, mitjanes i grans per 
segmentar diferents formes 
d’implementar la RSC i les re- 
lacions amb les entitats no lu-
cratives.

La mida de les empreses condi-
ciona la capacitat de relació 
amb el tercer sector i amb altres 
agents. Així trobem grans em-
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preses que ja tenen sistematit-
zada la seva política de relació 
amb les organitzacions i trobem 
empreses on la relació i con- 
fiança s’estableix informalment 
i fructifica.

5. les grans empreses tenen la 
forma de relacionar-se amb 
entitats més definida i acotada.

Ja sigui a través de programes 
o convocatòries pròpies. La 
pressió a la qual han estat sot-
meses, diverses i continuades 
demandes de les entitats, les ha 
“obligat” a sistematitzar la re-
lació amb elles, per tal de foca-
litzar àrees d’actuació i canalit-
zar les demandes externes.

Exemple d’això pot ser Aigües 
de Barcelona, on la seva política 
d’actuació està molt definida i 
acotada, com el Fons Solidari de 
la Fundació Agbar.

6. les empreses més grans  
tenen col·laboracions transac-
cionals.

Tot i que podem trobar entitats 
grans treballant amb entitats 
petites, la visió d’empresa gran 
fa que la seva mirada sigui més 
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àmplia i busquin entitats amb 
major capacitat d’arribar a més 
llocs i la possibilitat de replicar 
tant la col·laboració com els 
propis projectes o activitats.

Per exemple, empreses com 
Melià o Mullor Servicios Gene-
rales integren, ja dins la seva 
política de personal o de com-
pres, la col·laboració amb enti-
tats que treballen amb determi-
nats col·lectius amb dificultat 
d’inclusió laboral. La contracta-
ció de persones amb discapaci-
tat, la compra de productes o la 
contractació de serveis per 
entitats que tenen unitats de 
negoci de persones amb disca-
pacitat, és poc utilitzat per les 
empreses.

7. les primeres relacions i col-
laboracions acostumen a ser 
menys pautades, poc sistema-
titzades i més basades en la 
filantropia.

La reacció a les demandes con-
cretes de les entitats fa que es 
tingui poca capacitat de siste-
matitzar relacions i pensar en el 
mig-llarg termini. En aquest 
cas, es financen petites accions 
o esdeveniments, com per 
exemple les accions de Barce-
lona Special Traveler o la col·la-
boració dels treballadors en 
iniciatives solidàries, com 
Abacus.

Cada empresa ha de trobar el 
model de relació que li vagi bé, 
en funció dels seus objectius, 
recursos i estratègia general. No 
hi ha una fórmula única ni que 
sigui per a sempre. Cal reflexio-
nar sobre la importància de la 
inclusió per a l’empresa i visua-
litzar diferents escenaris que 
puguin funcionar a mig i llarg 
termini.
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•  

•

•

•

•

•

rEcomAnAcIons. com 
Es Pot trEbAllAr un 
moDEl InclusIu DE 
socIEtAt

Les administracions, les orga-
nitzacions i les empreses que 
creguin que la inclusió és pos-
sible, justa i necessària tenen 
moltes opcions de col·laboració. 
No és un camí fàcil i el procés 
no estarà exempt d’obstacles i 
entrebancs. Però amb voluntat 
de treball i de superació, la col-
laboració serà un fet consolidat 
que aportarà múltiples i diver-
sos beneficis per a totes les 
parts implicades.

A partir de l’experiència de les 
empreses i organitzacions i les 
tendències en els models de 
relació, es plantegen diverses 
opcions i possibilitats de treball 
conjunt.

com una pime pot treballar per 
la inclusió

• Coneix ent les entitats que tre-
ballen en el seu entorn, a par-
tir de guies i directoris espe- 
cialitzats. Per exemple, el di-
rectori d’entitats de l’Informe 
Les Corts Barris inclusius34.

34 http://w110.bcn.cat/LesCorts/Continguts/
INFORME%20accessible(1).pdf 

6.  
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Fent col·laboracions filantrò-
piques amb entitats.

  Fent-se sòcia de l’entitat. 
Aquest primer coneixement 
pot portar a un major acosta-
ment i la possibilitat de trobar 
noves iniciatives amb les 
quals col·laborar.

  Posant a disposició de l’orga-
nització algun dels recursos 
propis: materials, espais, fa-
cilitar informació de l’organit-
zació als clients o treballa-
dors de l’empresa, potenciar 
les iniciatives de les organit-
zacions a partir de la divul- 
gació.

  Identificant possibles llocs 
de treball i facilitant la con-
tractació laboral. És a dir, in-
cloure les persones de deter-
minats col·lectius com a 
possible perfil de recursos 
humans a incorporar en l’em-
presa.

  Incorporant les compres i 
serveis realitzats per centres 
Especials de treball o Empre-
ses d’Inserció com a potenci-
als proveïdors a tenir en 
compte a l’hora de contractar 
serveis o realitzar aprovisio-
naments.

  Ampliant la mirada i estant 
obert a noves oportunitats de 
relació. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

com una gran empresa pot tre-
ballar per la inclusió

A més dels aspectes comentats 
en el punt anterior, les grans 
empreses poden:

• Dissen yar propostes de col-
laboració amb un clar objectiu 
inclusiu.
 Pensar estratègicament i dis-
senyar un programa –més 
enllà d’activitats puntuals– 
de col·laboració, que permeti:

• 

 – Guan yar, per part de totes 
les parts implicades (win-
win-win).
Apor tar valor a la societat, 
a l’entitat i a l’empresa.
Escalar l es col·laboracions 
en altres espais territorials.
R eplicar la col·laboració  
en altres llocs o, fins i tot, 
amb altres tipus d’entitats.

 – 

 – 

 – 

com les administracions públi-
ques poden treballar per a la 
inclusió

•  Explicant les pràctiques in-
clusives que realitzen, ja sigui 
a través de la contractació de 
persones amb discapacitat o 
comprant productes i serveis 
d’entitats que treballen amb 
col·lectius amb discapacitat.
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 facilitant espais de contacte 
i intercanvi entre el món lu-
cratiu i el món no lucratiu.
 Donant a conèixer el treball 
de les entitats que ja treba-
llen en el territori.
 Promovent la difusió de bo-
nes pràctiques de col·labo- 
ració.
 reconeixent i premiant la 
posada en marxa de col·labo-
racions i les relacions estra-
tègiques entre les diferents 
parts.

com una organització pot aju-
dar l’empresa

 formant l’empresa en temes 
d’inclusió. Les empreses no 
saben com relacionar-se o 
tractar persones de col·lec-
tius especials. Les entitats en 
tenen el coneixement.
 Donant cabuda a les organit-
zacions dins de l’empresa per 
tal de sensibilitzar sobre les 
diferents problemàtiques i 
situacions. Mostrant a l’em-
presa les dificultats d’inserció 
i inclusió amb les quals es 
troben les persones en situa-
cions especials.
 facilitant l’accés de l’em-
presa als públics de l’organit-
zació. Protegint les dades 
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• 
• 

• 
• 

dels públics de l’organització, 
per descomptat, però donant 
cabuda a l’empresa a la difu-
sió de l’organització o espais 
propis de l’entitat (web, mate-
rials, butlletins, actes...).
 Ajudant a modificar, canviar, 
revisar, adaptar... productes i 
serveis que estigui oferint 
l’empresa.
 vehiculant l’ajuda que l’em-
presa està disposada a fer. 
Oferint solucions diferents i 
propostes noves que donin 
solucions a l’encontre entre 
les empreses i les entitats. 
Aportant noves formes de 
col·laboració.

• 

• 

com podem treballar conjunta-
ment

De treballar de forma conjunta, 
se n’aprèn quan es té la voluntat 
de buscar noves formes de rela-
ció i no donar per fet els rols pre-
establerts per a cada agent. És 
un procés que ha de passar per:

•  Identificar necessitats, expli-
car-les i compartir els proble-
mes.
Dissen yar nous camins con-
junts de col·laboració.

• 
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Provar de fer coses junts.
Incl oure l’equivocació dins els 
plans de treball.
Aprendre dels errors.
Tornar a començar.

l’Espai Inclusió ha de seguir 
sent un espai on compartir in-
quietuds, coneixements, apre-
nentatges, projectes conjunts... 
sense oblidar, per descomptat, 
la missió conjunta: una societat 
on tothom hi tingui cabuda.

Caldrà seguir compartint ex-
periències. En aquest informe 
s’ha posat en relleu l’experièn-
cia de les empreses i exemples 
que poden servir de font d’ins-
piració. Caldrà pensar i dis- 
senyar futurs espais de trobada 
on les empreses, entitats i 
institucions puguin seguir co-
neixent-se, establint relacions 
formals i informals, puguin 
identificar necessitats i puguin 
treballar conjuntament per 
trobar noves vies de solució, 
amb l’aportació creativa de 
cadascuna de les parts, apor-
tant cadascú allò que estigui 
més vinculat a la seva exper-
tesa i fomentant el diàleg obert 
i l’intercanvi.
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glossArI

barri Inclusiu: Barri socialment 
just i accessible, on els veïns 
gaudeixen d’una bona qualitat 
de vida i tenen igualtat d’opor-
tunitats siguin quines siguin les 
seves capacitats sensorials, 
físiques, psíquiques o intel·lec-
tuals.
http://w110.bcn.cat/LesCorts/
Continguts/INFORME%20ac-
cessible(1).pdf 

Inclusió social: Procés que tre-
balla per assegurar que totes 
les persones tenen les oportu-
nitats i els recursos necessaris 
per a participar plenament en la 
vida econòmica, social i política, 
i per a gaudir d’unes condicions 
de vida normalitzades.

ong: Organització no governa-
mental. Aquest terme s’utilitza 
indistintament amb ONL per 
designar les entitats del Tercer 
Sector.

onl: Organització no lucrativa. 
Figura jurídica que incorpora en 
els seus estatus un fi missional 

que no és l’obtenció de benefi-
cis. Aquestes figures, inscrites 
en un registre específic i regu-
lades per una normativa pròpia, 
poden ser associacions, funda-
cions o cooperatives.

Pime: Petita i mitjana empresa.

rsc: Responsabilitat social 
corporativa.

rsE: Responsabilitat social de 
l’empresa.

Shareholders: Accionistes, pro-
pietaris de l’empresa.

Stakeholders: Grups d’interès. 
Concepte anglès utilitzat habi-
tualment en el món de l’em-
presa.

tercer sector: Organitzacions 
que no tenen ànim de lucre. El 
terme “tercer sector” sorgeix 
com a complement al “primer 
sector” (sector públic) i al “se-
gon sector” (empresa privada).

7.  
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AnnExos

Annex 1

Fitxa metodològica.

P etició d’informació: qüestio-
nari online.

Inf ormació sol·licitada: veure 
formulari. Annex 2.

R ecollida d’informació: de 
juny a setembre de 2015.

F ormat recollida informació: 
formulari online.

Nombr e de peticions envia-
des: 31. 

N ombre de respostes rebu-
des: 22.

I nformació facilitada: recull 
de les principals pràctiques i 
informació facilitada per les 
persones que van respondre 
en l’annex 3.

Annex 2

formulari enviat a les empreses 
i entitats que formen el projec-
te 20+20+20

títol
Nom de l’empresa / organització
Persona de contacte
Correu electrònic de contacte

Té departament de RSC o una 
persona que s’ocupi de la RSC?
En cas afirmatiu, de qui depèn?
Realitza accions de RSC?

En cas afirmatiu, marqui en 
quins àmbits sí realitza accions 
de RSC i quines accions són més 
destacades.
•  Recursos humans

Medi ambient
Acció social
Altres

•  
•  
•  

Té informació de les accions de 
RSC penjada al seu lloc web?
En cas afirmatiu, pot adjuntar 
el link corresponent?

L’estudi inclourà diferents bo-
nes pràctiques i accions en RSC 
que duguin les empreses i ins-
titucions del Districte de les 
Corts.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

8.  

BARRIS INCLUSIUS.indd   54 13/11/15   12:54



55

Districte 
de les Corts

20+20+20 = 203

La col·laboració 
entre empreses, 
entitats i 
administració
per a la inclusió 
social. 

En cas de voler destacar algun 
projecte de col·laboració de la 
seva empresa / institució amb 
alguna organització no lucrati-
va, per a la seva possible publi-
cació, quina destacaria?

Títol del projecte:

Descripció del projecte de col·laboració:

Beneficis per a l’empresa/institució:

Beneficis per a l’organització no lucrativa:

Anys que dura la col·laboració:

Dificultats que han sortit en la col·laboració:

Aprenentatges per ambdues parts:

Reptes de futur:
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Annex 3

respostes enviades per les empreses i entitats participants.

Es destaquen les bones pràctiques que les empreses i organitza- 
cions han facilitat. Tanmateix, es relacionen aquelles empreses o 
entitats que, tot i no destacar cap acció en concret, tenen una polí-
tica d’RSC desenvolupada i realitzen un conjunt d’accions ampli i 
divers.

BONA PRÀCTICA
formació Dual per a joves en situació  
de risc social

sector: serveis generals www.mullor.com

La formació i contractació de joves en situació de risc social, en col-
laboració amb diferents entitats com ara Casal dels Infants, Creu 
Roja o Càritas, esdevé una opció estratègica per a l’empresa. Oferir 
serveis de qualitat als seus clients i crear ocupació en col·lectius 
vulnerables és un binomi possible.

BONA PRÀCTICA
Inclusió a través de proveïdors de 
serveis

sector: hostaleria   www.melia.com

Col·laboració amb DISWORK: empresa de serveis, que proporciona 
auxiliars de Seguretat i Consergeria, amb discapacitat física.
Projecte INSERTA (Fundació ONCE): prioritat de contractació de 
persones amb discapacitat.
Fundació FUPAR: compres per activitats internes de l’hotel.
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BONA PRÀCTICA
Equinoteràpia com a eina  
d’inclusió

sector: esport www.rcpolo.com

Col·laboració entre l’Escola Hípica del Reial Club de Polo de Barce-
lona i Arep (associació per a la rehabilitació de les persones amb 
malaltia mental) per al treball amb cavalls. La teràpia amb el cavall 
com a mediador terapèutic permet ajudar a deu persones adultes 
amb diagnòstic mental greu i amb dificultats en àrees emocionals, 
funcionals i pròpies de les patologies que presenten. La col·labora-
ció, amb quatre anys de trajectòria, consisteix en teràpies setma-
nals d’octubre a juny, dirigides per dos treballadors socials i una 
psicòloga, i aportant l’Escola Hípica el coneixement del món equí  
i ajudant en el disseny de les sessions i la seva coordinació set- 
manal.

BONA PRÀCTICA
suport a activitats d’entitats 
d’inclusió

sector: turisme www.barcelonaspecialtraveler.com

Suport a diferents entitats que treballen amb persones amb disca-
pacitat o amb necessitats especials. Entre les diferents col·labo-
racions, destaca l’ajut a la Federación Española de Enfermedades 
Raras en l’organització del seu segon congrés escolar, per tal de 
promoure la inclusió del nens i nenes afectats de malalties mino-
ritàries de manera normalitzada a l’escola, o el patrocini de la roba 
tècnica a l’associació Play and Train, per al seu club d’esquí adaptat 
per a nens i joves amb qualsevol tipus de discapacitat.
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BONA PRÀCTICA
Espai solidari

sector: turisme www.barcelonaturisme.com

Turisme de Barcelona posa a disposició dels visitants de l’oficina 
turística de plaça de Catalunya dues urnes per recaptar fons desti-
nats a finalitats socials i solidàries. És un espai solidari permanent, 
situat al vestíbul de l’oficina. La campanya solidària s’emmarca en 
les accions de responsabilitat social corporativa (RSC) i sostenibi-
litat de l’entitat.

BONA PRÀCTICA
Estimats reis mags

sector: consum www.pedralbescentre.com

Per Nadal, diverses iniciatives solidàries centren l’acció del centre 
comercial. A més de recollida de diners per a diverses entitats, els 
clients del centre comercial que ho desitgin es converteixen en els 
Reis Mags de nens que viuen en centres d’acollida. Aquests nens 
escriuen una carta als Reis i la fundació Soñar Despierto les ges- 
tiona. Els clients del centre comercial compren el regal per a ca-
dascun dels nens, fent realitat el somni d’un nen en concret, ja que 
escull la carta on el nen explica qui és i què demana.

BONA PRÀCTICA
fons de solidaritat

sector: serveis públics www.aiguesdebarcelona.cat

El Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar permet ajudar al paga-
ment del consum d’aigua de les famílies que estan en risc d’exclu-
sió social. El fons es va crear el 2012 i es gestiona en coordinació 
amb els serveis socials dels municipis de l’Àrea Metropolitana pro-
veïts per Aigües de Barcelona i Sorea.
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BONA PRÀCTICA
Implicació dels treballadors  
en accions solidàries

sector: educació, cultura i lleure abacus.coop

Algunes iniciatives solidàries son la captació de 1.300 litres de llet 
dut a terme pels treballadors de la cooperativa per la campanya 
Més llet del Banc dels Aliments o la participació regular, també per 
part dels treballadors, en diverses entitats i projectes a través del 
Teaming.

BONA PRÀCTICA
cessions d’espai

sector: consum www.lilla.com

Com a Centre Comercial, ubicat a Barcelona, es vol col·laborar d’una 
forma desinteressada amb entitats del tercer sector que desenvo-
lupen la seva tasca a l’àrea de Barcelona. Per això, fa més de 20 anys 
que cedeixen espais de forma temporal a entitats com l’Hospital 
de Sant Joan de Déu, l’Associació Espanyola contra el Càncer, la 
Fundación Anima, la Fundación Theodora o Aldees Infantils per a la 
captació de socis i donacions.
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Relació d’empreses i organitzacions de les quals no es destaca cap 
bona pràctica en concret però tenen una política de RSC estructu-
rada i desenvolupada.

www.elcorteingles.es

www.racc.es

www.upc.edu

www.peretarres.org
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Arribar junts, és el principi;
mantenir-se junts, és el progrés;

treballar junts, és l’èxit.

Henry Ford
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