
Comptabilitat social, triple compte de resultats i 
valor social integrat (VSI) són alguns dels mètodes 
que es van exposar el 28 de març en la III Jornada 
de Diàlegs Entitat-Empresa organitzada per Fundació 
Banc de Recursos i Ecoembes a Barcelona. L’acte, 
celebrat a ESCI-UPF i conduït per Daniel Ortiz, patró 
de BdR i partner de Konsac, pretenia reivindicar la 
importància de la dimensió social i mediambiental 
en les organitzacions i la necessitat de mesurar i 
comunicar aquests aspectes.

La Directora General de Comerç del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, Muntsa Vilalta, es va encarregar de donar 
la benvinguda al centenar de persones assistents, 
que representaven una mostra molt equilibrada dels 
sectors empresarial (40%), social (35%) i públic (25%). 
Vilalta va afirmar que “hem de ser conscients que res 
del que fan les organitzacions és innocu” i va apuntar 
que “d’aquí neix la importància de mesurar i generar 
noves oportunitats”.

Ponències 
La Jornada va estar dividida en tres blocs. El primer, 

el de ponències, va comptar amb les intervencions 
de Sílvia Ayuso, Directora Acadèmica de la Càtedra 
Mango d’RSC d’ESCI-UPF; i José Luis Retolaza, 
professor d’Economia de la Deusto Business School, 
que van parlar de la necessitat de desenvolupar 
metodologies per quantificar els beneficiaris de 
l’activitat empresarial i mesurar les conseqüències 
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sobre el benestar col·lectiu, centrant-se especialment 
en la comptabilitat social i el càlcul del Valor Social 
Integrat (VSI). 

Blocs de diàleg
Després d’una pausa-cafè durant la qual els 

assistents van poder compartir idees i perspectives, 
la Jornada va continuar amb els blocs de Diàlegs. 
El primer, sobre el mètode VSI, va comptar amb la 
participació de Xavier Puig, gerent de Formació i 
Treball; Mar Güell, Sustainability manager de Danone; 
i Beatriz Aylagas, responsable de RSC d’Ecoembes.

El segon bloc de Diàlegs, titulat Altres mètodes, 
va donar veu a Arcasa, Banc de Recursos i Deloitte 
Barcelona.  La directora de BdR, Rosaura Serentill, va 
presentar breuement els serveis Pont Solidari i Pont 
Alimentari, i va explicar com gràcies a la col·laboració 
de Deloitte Barcelona hem aconseguit una eina per 
monetitzar la nostra tasca i augmentar la implicació 
de les empreses donants. Es tracta d’una calculadora 
que quantifica el treball dels voluntaris que intervenen 
en la gestió d’una donació, el nombre d’ONG 
receptores i altres paràmetres per poder obtenir una 
valoració econòmica final.

Finalitzat aquest segon bloc de Diàlegs i les 
preguntes del públic, el cofundador i soci de R4S 
Pablo Sánchez va pronunciar les conclusions de la 
Jornada. El gerent d’Ecoembes a Catalunya, Jordi 
Pietx, va acomiadar l’acte agraint la presència de tots 
els assistents i recordant les edicions anteriors.



Solidaritat circular

Breus 

En els projectes solidaris és bastant freqüent la 
intervenció col·laborativa de diversos actors: entitats, 
grups o persones que, tot actuant, aprenen i reben 
dels anomenats “receptors” una mena de “solidaritat 
circular” en la que tots creixen, transformant la realitat 
vers un món més just i solidari.

Dos exemples concrets il·lustren aquesta realitat: 
la reutilització d’aparells informàtics a Lleida cedits 
pels Centres de Salut Pública, on intervenen joves 
estudiants i treballadors del Parc Tecnològic (revisió 
i posada a punt) i l’empresa logística (transport) per a 
que, finalment, puguin utilitzar-se en diversos centres 
socials de la ciutat i comarques. I la participacíó 
d’Egueiro, una entitat de recuperació de persones 
amb adiccions, en el Pont Alimentari: amb les seves 
bicicletes i carrets “enganxats” distribueixen els 
excedents alimentaris de les cinc cadenes donants a 
les entitats socials receptores que no poden recollir-
los (per motius d’horari, distància o mobilitat).
Gràcies a aquesta “suma” d’energies (i la d’infinitat de 
voluntaris que s’hi dediquen) anem bastint, juntament 
amb d’altres ONGs i institucions, una xarxa solidària 
ferma, que ens fa créixer com a persones i com a 
societat.

“Gràcies a aquesta ‘suma’ 
d’energies anem bastint 
una xarxa solidària ferma”

> Editorial
Accions contra el malbaratament

La coordinadora del Pont 
Alimentari a BdR, Mariona 
Ortiz, va assistir el dia 15 
de febrer a la presentació 
del Pla d’Acció per a la 
Prevenció del Malbarata-
ment Alimentari a Cata-
lunya (2019-2020), que 
recull projectes de 38 
organitzacions catalanes 
implicades com a impulsores. En la mateixa línia d’acció 
contra el malbaratament, el 19 de març vam encetar 
al Palau Macaya de Barcelona el cicle Reduir el 
malbaratament, alimentar el planeta coorganitzat 
amb Rezero i Nutrició sense Fronteres. Es tracta 
de quatre tallers multisectorials a porta tancada i 
una conferència final oberta al públic que recollirà 
conclusions el dia 17 de juny. L’objectiu és sensibilitzar 
i promoure col·laboracions entre els diversos actors 
de la cadena alimentària. 
 

Conveni amb Aigües de Barcelona
Banc de Recursos i 
Aigües de Barcelona / 
Grupo Suez van signar 
el dia 15 de febrer un 
conveni de col·laboració 
per sensibilitzar sobre un 
consum més racional i 
promoure la reutilització. 
En virtut d’aquest acord, 
la companyia donarà 
equipaments i materials 
a través del Pont Solidari a organitzacions amb finalitats 
socials i ambientals de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
La signatura del conveni va tenir lloc al Centre de 
Recursos de l’Aigua (CREA) al Passeig de la Zona Franca 
de Barcelona.

Gràcia Solidària esdevé associació

Representants de diver-
ses entitats de Gràcia 
Solidària vam signar el dia 
12 de març a Barcelona 
l’acta fundacional per 
constituir formalment 
la plataforma com una 
associació i avançar en 
la defensa dels interessos 
comuns. 

Empresa Solidària 2019

L’Ajuntament de Lleida va atorgar el dia 20 de febrer 
la distinció d’Empresa Solidària a Sorigué-Acsa a 
proposta de Banc de Recursos. Acsa ha contribuït al 
nostre projecte de Suport tècnic a l’Escola Agrícola de 
Tatemoë (Txad) aportant finançament i assessorament 
tècnic. A banda de Sorigué-Acsa, 26 empreses més 
i un projecte van rebre el mateix reconeixement.
El lliurament dels diplomes va tenir lloc al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament de Lleida. 



Suma d’esforços a Lleida per reaprofitar ordinadors
Aquest trimestre s’han establert a Lleida 
diverses sinergies que han permès reutilitzar 
150 ordinadors donats per l’Hospital Arnau 
de Vilanova. Cal destacar en primer lloc la 
generositat del centre hospitalari, practicant 
activament la responsabilitat social i 
mediambiental. En segon lloc, l’actuació de 
la delegació de Banc de Recursos Lleida, que 
ha encarat amb il·lusió el repte de gestionar 
una donació d’aquestes característiques. I 
per últim i no menys important, la dedicació 
d’alumnes i voluntaris del Parc Científic de 
Lleida, que ha permès posar a punt els equips 
abans de distribuir-los a entitats socials i 
ONG necessitades. Aquesta col·laboració 
s’emmarca en el programa GDG for Good, 
promogut des dels Laboratoris TIC del parc 
i el grup de desenvolupadors de Google a Lleida. De moment, ja són 5 les entitats que han rebut ordinadors: 
ASPROS, EDUvic, UTE Fundació Antonio Jiménez, Fundació Jericó i Càritas Diocesana de Lleida. 

Sílvia Ayuso
Directora acadèmica de la Càtedra MANGO de RSC

“La comptabilitat social 
respon a les exigències 
de més transparència”

Directora acadèmica i investigadora principal de la Càtedra 
MANGO de RSC d’ESCI-UPF, Sílvia Ayuso va participar com a 
ponent en la III Jornada de Diàlegs Entitat-Empresa.

P. Des de la teva perspectiva d’investigadora de la Càtedra 
MANGO, quin paper té l’RSC en les empreses del nostre país?
R. L’RSC o responsabilitat social corporativa és el comportament 
ètic aplicat al món de les empreses o de les organitzacions en 
general. D’una manera molt simple es podria dir que consisteix a 
actuar sense fer mal a ningú, ni a les persones, ni al medi ambient, 
ni a les generacions futures.

P. En quin sentit caldria avançar?
R. En el sentit d’incorporar la consideració pel benestar de tots 
els grups d’interès importants per a les empreses en la presa de 
decisions. I no només de manera tangencial, quan es tracta de fer 
algun projecte d’acció social, sinó en el plantejament mateix del 
model del negoci.

P. Amb quins problemes es troben les empreses a l’hora 
d’implementar l’RSC?
R. Amb el problema d’encaixar aquesta visió empresarial més 
àmplia en un sistema de mercat centrat en una visió economicista 
i a curt termini. En general, el mercat encara no “premia” a les 
empreses responsables, encara que per sort cada vegada hi 
ha més consciència que determinades males pràctiques no es 
poden tolerar.

P. Què és la comptabilitat social i per a què serveix? Quin 
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percentatge d’empreses/entitats calculeu que l’han incorporat 
ja a Espanya i quin perfil tenen?
R. La comptabilitat social amplia la informació proporcionada 
per la comptabilitat econòmic-financera, incorporant variables 
relacionades amb l’impacte social o mediambiental de les 
organitzacions. Serveix per calcular el valor social i ambiental 
generat per l’organització en termes monetaris i tenir una 
xifra equiparable al valor econòmic creat. En els últims anys, 
tant empreses de l’àmbit social com mercantil, privades com 
públiques, han incorporat elements de comptabilitat social, però 
és difícil saber quantes. En el cas de la metodologia del Valor 
Social Integrat, hi ha prop de 100 organitzacions a Espanya que 
l’han aplicat fins ara.

P. Quins canvis comportaria en termes d’RSC la implementació 
d’aquesta metodologia?
R. La comptabilitat social respon a les exigències de més 
transparència i representa una eina per comunicar-se amb 
els grups d’interès, retre comptes a la societat i justificar l’ús 
de recursos públics. També possibilita tenir uns indicadors que 
serveixin per a la presa de decisions i millorar la gestió interna de 
l’organització i la seva planificació estratègica.

P. Comptabilitat social, sostenibilitat i economia circular. Quina 
és la relació entre aquests conceptes?
R. La comptabilitat social proporciona una manera sòlida i rigorosa 
de mesurar l’impacte de l’organització i la seva contribució a la 
sostenibilitat i, en conseqüència, permet visualitzar la reducció de 
l’impacte ambiental inherent en els models d’economia circular.



ABEMGCIA S.A., ACESA, AUTOPISTAS CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S.A., APOLO XI, S.L.- HOTEL H10 CASANOVA, 
REAS, S.A.U., ASPHALION, S.L., BETWEEN TECHNOLOGY 
S.L.U., BROWN FORMAN SPAIN S.L.U., CLÍNICA NOSTRA 
SENYORA DEL REMEI, CLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA, 
ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A.,  FUNDACIÓ 
FORMACIÓ I TREBALL, H10 METROPOLITAN, HOTEL AND 
CONFERENCE CENTRE SITGES, S.L., IMG INMOBILIARIA 
CUBELLAS DOS, S.L., INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ, 
MONTSEC PARTICIPACIONES, S.L., PARC SANITARI PERE 
VIRGILI, SABA INFRAESTRUCTURES, S.A., SORIA NATURAL, 
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A., UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA, VACACIONES EDREAMS, S.L.
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El signant declara ser major d’edat, que les dades que facilita en aquesta butlleta són certes i atorga el consentiment per que siguin incloses als fitxers automatitzats 
degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades. El responsable dels fitxers és Fundació Banc de Recursos, que garanteix el tractament respectuós d’aquests 
fitxers amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, 
oposició o cancel·lació, posi’s en contacte amb Fundació Banc de Recursos.

Desitjo col·laborar com a soci amb la quota de:

30 euros/semestre           75 euros/any           100 euros/any           150 euros/any           .......euros/any

Núm. de compte Banc de Recursos  ES72 2100 0423 9202 0027 9011

bancdr@bancderecursos.org - www.bancderecursos.org  
Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a - 08012 BARCELONA - Telf. 93 217 71 54 - Fax 93 237 70 65

FORMULARI DE SUBSCRIPCIÓ A BANC DE RECURSOS

NOM
ADREÇA
NIF
E-MAIL

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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..................................................................................

..................................................................................
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...................................................................

....................................

....................................
COGNOMS
POBLACIÓ
NÚM DE COMPTE
DATA

TLF
CP

SIGNATURA

Amb la col·laboració de

Altres notícies

BdR camina a la Magic Line
El 24 de febrer vam participar per primera vegada en 
la Magic Line de Solidaritat Sant Joan de Déu amb un 
equip integrat per 23 persones vinculades a la nostra 
entitat. En total, la Magic Line 2019 de Barcelona ha 
comptat amb més de 13.000 participants (inscrits), 
700 voluntaris i 200 col·laboradors i ha assolit una 
recaptació de 323.857 €.

Una vintena de voluntaris, patrons i treballadors de 
BdR van participar el 22 de febrer en la Festa anual 
del Voluntariat de la nostra entitat, que per segon any 
consecutiu va tenir lloc a la seu d’acidH a Barcelona. 
Durant la celebració, es va fer un resum dels projectes 
actuals i reptes de futur de BdR i es va projectar un 
vídeo per retre homenatge als companys finats.

Festa del Voluntariat


