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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LL’’aacccciióó  ssoocciiaall  

"Allò que m’escandalitza no és la riquesa, sinó el malbaratament” 

Mare Teresa de Calcuta 
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Què és? 

ü Sota la denominació d’acció social s’engloben les diferents intervencions 
que poden impulsar-se des d’una organització per incidir de manera positiva 
en problemàtiques socials a partir dels recursos propis de l’organització i 
dels seus treballadors. 

ü L’acció social pot integrar-se dins el marc d’una política general de 
Responsabilitat Social Corporativa. Tanmateix, la RSC és una actitud 
transversal a tota l’organització que orienta la seva actuació a llarg termini. 
L’acció social, en canvi, sol conformar-se a partir d’intervencions directes 
i d’incidència més immediata. 

ü RH pot tenir un paper destacat en l’acció social, tant prenent la iniciativa 
de les accions com oferint suport a les accions iniciades pels propis 
treballadors en funció dels seus interessos i prioritats. 
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ü L’assumpció de l’acció social reporta els següents beneficis per a una 
organització: 

§ Dóna un valor afegit davant d’altres organitzacions 

§ Millora la imatge i els trets corporatius 

§ Millora les relacions amb l’exterior (mercat, proveïdors, 
consumidors, etc.) 

§ Augmenta el sentiment de pertinença dels treballadors 

§ Contribueix a una cultura corporativa socialment responsable 

 

Eines 

Hi ha moltes accions socials que poden impulsar-se en funció de les 
característiques de la nostra organització, els recursos amb els que comptem i 
les pròpies prioritats o interessos dels treballadors. Optem per quines optem, és 
útil aplicar-les des d’un enfocament integral en un pla d’acció social: 

ü Donatius econòmics: és un mecanisme clàssic, potser encara 
contaminat d’una certa concepció paternalista de l’acció social. Més enllà de 
dedicar una partida a donatius, és més constructiu impulsar campanyes 
actives de recaptació i deixar als treballadors marge per escollir a quines 
organitzacions o causes volen donar suport. 

ü Consum responsable: una organització també actua com a client 
d’altres organitzacions. Com a tal, pot aplicar criteris socials a les seves 
decisions econòmiques: contractar proveïdors i serveis que tinguin en 
compte l’acció social com ara els productes de comerç just.  

ü Impuls del voluntariat: poden iniciar-se campanyes de promoció del 
voluntariat entre els treballadors i donar suport amb els recursos 
organitzatius de que es disposi a les iniciatives de voluntariat que sorgeixin 
dels treballadors. No convé imposar una determinada línia d’actuació i s’ha 
de deixar marge als treballadors perquè desenvolupin els seus interessos. 

ü Reciclatge d’equipaments: el cicle de vida de molts productes al món 
desenvolupat acostuma a ser molt breu per la vertiginosa competència 
tecnològica. Tanmateix, equips com ordinadors que aquí es considerarien 
obsolets poden fer molt de servei a països en vies de desenvolupament 
sempre i quan estiguin encara en condicions de funcionament. 

ü Política de contractació: donar suport, més enllà dels requeriments 
legals, a col·lectius de discapacitats, persones en situació de marginació o 
en risc d’exclusió en la política de contractació. 
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ü Prevenció del malbaratament: donar excedents de recursos a 
organitzacions que poden fer-ne un bon ús: per exemple, els aliments no 
consumits en un càtering poden donar-se a entitats com el Banc d’Aliments 
(http://www.bancdelsaliments.org). 

ü Inversions socials estratègiques: Són polítiques a llarg termini que 
incorporen la dimensió social des de la seva pròpia concepció. La variable de 
l’impacte social impregna totes les actuacions de l’organització en aquest 
tipus d’inversions. 

La dada 

Un estudi de la Fundación Empresa y Sociedad en col·laboració amb Andersen 
Consulting posa de manifest que quatre de cada deu organitzacions pensa 
augmentar la seva participació en activitats de desenvolupament i protecció 
social a mig termini. Tanmateix, la majoria d’organitzacions no compta amb 
una partida específica per aquesta fi i adopta una actitud reactiva davant les 
sol·licituds, més que no pas proactiva com seria aconsellable. 

Paral·lelament s’observa una creixent atenció dels consumidors cap a aquests 
factors en les seves decisions econòmiques. El 40% dels enquestats afirma 
tenir en compte la participació en projectes socials a l’hora de consumir 
productes d’una determinada organització.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMÍS INICIAL 
 

• Les accions socials han de veure’s 
recolzades per un marc conscient de la RSC 
a tots els nivells organitzatius. 

• RH té un paper destacat com a impulsor, 
canalitzador i de suport a les iniciatives que 
sorgeixin entre els treballadors. 

• El compromís s’estén a d’altres 
departaments que gestionin recursos i béns 
susceptibles d’entrar en un pla d’acció 
social. 
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DEFINICIÓ DEL PLA D’ACCIÓ SOCIAL 

• És útil definir uns responsables del pla 
d’acció social que integrin persones de RH i 
d’altres departaments, juntament amb 
representants dels treballadors. 

• Segons les possibilitats i el sector d’activitat 
de l’organització, es defineixen les possibles 
actuacions en cada àrea organitzativa. 

• S’ha de recollir feedback dels treballadors 
sobre quines àrees estarien interessats en 
treballar. Sovint es donen situacions socials 
extremadament delicades en persones de la 
pròpia organització que passen 
desapercebudes i no reben suport. 

 

APLICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ SOCIAL 

• És convenient establir convenis de 
col·laboració a mitjà termini amb les ONGs i 
organitzacions que haguem triat com 
adients.  

• Cal que les partides i recursos destinats 
estiguin formalitzats i no depenguin del 
voluntarisme del moment. 

• Les accions de voluntariat han de ser, 
evidentment, voluntàries. Com a tals, els 
seus participants no han de rebre beneficis 
laborals. Tanmateix, el reconeixement i el 
suport han de ser manifestos. 

AVALUACIÓ DEL PLA 

• Presentació d’un informe social anual. 

• No orientar el pla únicament a la difusió 
externa. El seu efecte intern acostuma a ser 
igual o més important. 

• Avaluació dels resultats en termes 
d’impacte social i definició de possibles 
noves accions. 
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L’experiència 

 

ü Per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) l’acció social reporta 
beneficis a les organitzacions perquè configura un capital social i 
contribueix a construir una empresa socialment responsable. 

ü El capital social complementa el capital econòmic i el capital humà. És 
un element important de la reputació corporativa de TMB juntament amb 
l’eficàcia en el servei i la imatge pública. L’acció social cada vegada és més 
àmplia i abasta preocupacions mediambientals i de vertebració global.  

ü TMB dóna suport a accions de voluntariat: els voluntaris són 
treballadors que posen part del seu temps lliure a disposició d’accions socials 
en favor de discapacitats i altres col·lectius desfavorits. Els conductors els 
porten a sortides i expliquen els mecanismes d’integració a TMB. 

ü TMB també practica una política de donació de materials: per exemple 
van donar 56 autobusos de TMB a Metrobus, l’autoritat de transports de 
Cuba. Les unitats que aquí es destinarien a desguàs són allà molt 
apreciades. 

ü Aquestes polítiques es difonen en trobades internes i no es fa difusió 
externa de l’acció social. Compten amb un Informe Anual d’Acció Social. 
Algunes de les activitats que hi figuren són:  

§ Col·laboració amb la Fundació Goodman (23 sortides al 2005) i la 
Fundació Pere Mitjans (16 sortides) 

§ Donacions de diners a Intermón-Oxfam 

§ Donació de 50 autobusos a Gàmbia-Senegal 

§ Donació de material mòbil a JUVINTER 

§ Donació d’ordinadors i amplificadors a diverses organitzacions 
solidàries 

§ Cessió d’espais publicitaris 

§ Entrega del menjar sobrant de càterings a organitzacions com el 
Banc d’Aliments 

§ Aportar personal a Conductors Solidaris de Catalunya 

§ Comerç just al lot de Nadal 

§ Recollir joguines per Reis a les oficines d’atenció de TMB 
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ü La Fundació ”la Caixa” té com a objecte i raó de ser l'acció social, acció 
que fa per encàrrec de  “la Caixa”. Enguany disposen d'un pressupost de 
303 milions d'euros per a destinar a l'acció social, sociocultural i educativa. 
Aquesta quantitat és facilitada per “la Caixa” d'acord amb els seus  
preceptes estatutaris. 

ü Aquesta acció social s'aborda des de dos fronts:   

§ L'Obra Social directa de “la Caixa” (des d'on s'impulsen els 
programes d'habitatge assequible, microcrèdits, beques d'estudis a  
l'estranger, beques socials, estudis socials i d'altres). 

§ La Fundació “la Caixa” que de forma delegada promou programes 
en l'àmbit de l'acció social, la integració social, la gent gran, la 
cooperació internacional, el medi ambient, la ciència, la cultura  i 
d'altres).  

ü Hi ha una clara voluntat de capil·laritat en les seves accions socials per 
tal d'arribar a un màxim de persones i el més a la vora possible d'on es 
produeixen les necessitats segons el principi d’ajudar els qui ajuden. 

ü A més, hi ha la possibilitat de participar en el  Voluntariat Corporatiu: 
1.500 empleats s'han inscrit a aquest programa de voluntariat propi. 

ü També ha edita la Guia per a promoure el voluntariat des de l'empresa 
que pretén ser un estímul per al voluntariat corporatiu amb la presentació 
de la reflexió d'experts i de les bones pràctiques d'algunes de les 
organitzacions que ja en fan.   

 

Materials 

BBiibblliiooggrraaff iiaa  bbààssiiccaa  

Guia per a promoure el voluntariat des de l'empresa. Barcelona: Fundació “la 
Caixa” (2006). Es pot demanar a: 

 http://obrasocial.lacaixa.es/voluntariado/publicaciones_ca.html 
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RReeccuurrssooss  oonnlliinnee  

Plataforma del voluntariado 

Xarxa que agrupa a organitzacions de voluntariat d’Espanya. Entre les seves 
finalitats està la de participar en l’elaboració de polítiques i programes de 
voluntariat. 

http://www.plataformavoluntariado.org 

 

MMaatteerriiaa llss  eenn  llíínniiaa  

“Reflexions sobre l’àmbit de l’acció social en les organitzacions”. Fundació per a 
la motivació dels recursos humans, 28/09/2006. 

Sessió de benchmarking on vàrem oferir la visió de l’acció social des de la 
perspectiva de dues organitzacions que ja fa uns quants anys hi estan 
treballant amb rigor: Transports Metropolitans de Barcelona i la Fundació “la 
Caixa”. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5227 

 

Canyelles, Josep Maria. “El Voluntariat d’Empresa suposa una gran oportunitat”. 
03/10/2006. 

Fer voluntariat no només és una acció de servei i solidaritat. També és una 
porta al propi desenvolupament, a descobrir i posar en pràctica habilitats 
personals. És una manera d’entendre la condició de ciutadà, sabent que fas una 
cosa que val la pena. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5273 

 

Fernández Gutiérrez, Carlos Rubén. “Acció social com a actiu d’innovació”. 
Capital Humano, 06/09/2006 

L'Acció Social de les empreses no pot quedar-se al marge de la innovació 
necessària per a qualsevol organització moderna. Bankinter i Modular Logística 
Valenciana són només dos exemples que demostren que ser creatius socialment 
pot ser rendible. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5225 

 

 

 


