
JORNADA TÈCNICA SOBRE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

 

Data: 30 de juny 

Hora: de 10 a 13h 

Organitza: ICTIB 

Modalitat: en línia (Zoom) 

Inscripcions: 

https://forms.gle/UaF2VbUTLVcTsNez6 

Cartell de difusió: aquest enllaç. 

 

Públic objectiu: Pimes i ONG conservacionistes de Balears. 17 persones inscrites; 1 empresa i 

16 persones d’entitats de custòdia. 

Objectiu de la jornada: 

Tractar les diferents possibilitats que hi ha per a que petites i mitjanes empreses de Balears, 

especialment relacionades amb el territori, col·laborin amb associacions i/o projectes de 

conservació a través de la custòdia del territori. 

Programa: 

- 10:00h - Benvinguda i presentació de la jornada. 

- 10:15h - Fundación Lurgaia, Sergio Gallego. 

- 10:45h - Worldcoo, Anna Moragas.  

- 11:15h - Fundación Global Nature, Amanda del Río. 

- 11:45h . Taules de treball. 

- 12:45h - Conclusions i fi de la jornada. 

 

https://forms.gle/UaF2VbUTLVcTsNez6
https://www.canva.com/design/DAEg3vZW71g/share/preview?token=hOGyyvuLewHXcsxnNLq-7w&role=EDITOR&utm_content=DAEg3vZW71g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://lurgaia.org/dosier-empresas/
https://www.worldcoo.com/ca/projectes/preservacio-dels-boscos/
https://fundacionglobalnature.org/sostenibilidad-corporativa/


Desenvolupament de la jornada: 

- Fundación Lurgaia. El seu objectiu principal és recuperar i conservar ecosistemes 

boscoses 550 ha. Adquireixen i/o custodien diverses finques dedicades a la producció 

forestal i hi treballen en la seva reconversió cap a boscos autòctons. Aquí el vídeo de la 

xerrada d’en Sergio Gallego. 

- Worldcoo. Organització que facilita la col·laboració entre super i hipermercats i 

projectes d’ONGs; les empreses participen oferint als clients “l’arrodoniment solidari”, 

una manera molt efectiva de recaudar fons per a finançar projectes tant socials com 

ambientals. Gravació de la ponència de n’Anna Moragas. 

- Fundación Global Nature. Fan molta feina a la península en diverses vessants de la 

col·laboració amb empreses, des del patrocini de projectes o l’oferta d’accions dins 

l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa, fins la integració d ela Biodiversitat en 

la gestió empresarial. Intervenció de n’Amanda del Río. 

Totes les gravacions i les presentacions en pdf les podeu consultar en aquest enllaç. 

 

Idees que han sortit al llarg de les ponències: 

✓ Com fer interessants projectes que no siguin plantar arbres? 

✓ Essencial una comunicació potent per a donar a conèixer les tasques/projectes de 

l’entitat. 

✓ L’aliança amb l’administració pot ser una bona manera per arribar a les empreses. 

✓ Hi ha molt d’interès pel tema de compensació de CO2: 

o Indagar sobre la possible feina del Govern per a crear un registre propi de 

terrenys a recuperar per a compensar CO2. 

o Zones incendiades sí entren, hàbitats arbustius no. 

o Hi ha avanços per a integrar ecosistemes marins com la posidònia a la Junta 

d’Andalusia (Life Blue-Natura), així com la F. Global Nature hi treballa per a la 

inclusió de les zones humides. 

✓ Les empreses solen tenir interès en donar suport a projectes locals, del seu territori. 

✓ Els projectes han d’estar ben definits; se solen cercar maneres de finançar projectes, 

no la tasca en general d’una ONG. 

✓ És clau vincular els projectes a finançar amb els impactes que generen les empreses. Es 

recomana construir un argumentari de la ONG (millors paisatges, espècies 

amenaçades, llocs de feina al medi rural, etc.) i després adaptar-lo als impactes de 

l’empresa. 

✓ Important el contacte amb el CEO de l’empresa per a poder arribar al nivell de presa 

de decisions. 

✓ Molt recomanable incloure o visibilitzar la dimensió social, tant per a fer educació 

ambiental com per a que el personal de l’empresa s’impliqui en el projecte d’alguna 

manera. 

✓ Es considera rellevant conèixer el llenguatge adient per a tractar amb les empreses des 

de les ONGs. 

✓ La nostra xarxa suposa una oportunitat per a poder tractar el tema de forma conjunta, 

aprofitant les aliances i sinèrgies que puguin sorgir entre nosaltres. 

 

iframe%20title=%22vimeo-player%22%20src=%22https:/player.vimeo.com/video/575748400%22%20width=%22640%22%20height=%22360%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
iframe%20title=%22vimeo-player%22%20src=%22https:/player.vimeo.com/video/575748400%22%20width=%22640%22%20height=%22360%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
iframe%20title=%22vimeo-player%22%20src=%22https:/player.vimeo.com/video/575894968%22%20width=%22640%22%20height=%22360%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
iframe%20title=%22vimeo-player%22%20src=%22https:/player.vimeo.com/video/577896454%22%20width=%22640%22%20height=%22360%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
http://www.ictib.net/empreses-i-biodiversitat-contruim-aliances-pel-territori-jornada-tecnica-en-linia-30-de-juny-de-2021/


Dinàmiques de grup:  

1. ¿Quins aspectes hem de treballar per fomentar la col·laboració entre empreses i 

entitats de custòdia? 

Es va fer aquesta pregunta al assistents i es va donar un temps per a que poguessin 

aportar la seva visió en format “pluja d’idees”. Aquests varen ser les idees abocades: 

 

A partir d’aquí, es va acabar d’identificar i donar forma  als següents temes principals: 

1. Definir el tipus d'empresa més oberta a col·laborar/Comptar amb un llistat 

d’empreses, incloses les del sector turístic.. 

2. Identificar-donar forma a projectes atractius per a les empreses. 

3. Establir un codi ètic per a l'entitat en base a possibles col·laboracions amb empreses. 

4. Conèixer fórmules de col·laboració que poden ser adequades. 

5. Conèixer el llenguatge empresarial. 

6. Treballar en els beneficis que poden tenir les empreses que col·laboren; maneres de 

treballar la seva confiança. 

7. Establir aliances amb l'administració per a treballar amb empreses. 

8. Treballar en xarxa: compartir coneixements, habilitats, èxits, etc. 

 

 



2. ¿Quina prioritat donem als temes centrals que han sortit avui? 

A la segona part, es va voler prioritzar els temes principals identificats, de manera que 

es pogués veure quines haurien de ser les properes passes per a continuar amb 

aquesta línia de feina. Els resultats es mostren a continuació: 

 

Per tant, els 5 temes que es varen considerar més prioritaris són: 

- Establir un codi ètic per a l'entitat en base a possibles col·laboracions amb empreses. 

- Conèixer fórmules de col·laboració que poden ser adequades. 

- Identificar-donar forma a projectes atractius per a les empreses. 

- Treballar en xarxa: compartir coneixements, habilitats, èxits, etc. 

- Treballar en els possibles beneficis per les empreses col·laboradores. 

 

Properes passes: en funció de les prioritats identificades, s’ha fet una primera proposta per a 

treballar-hi al llarg dels propers mesos des de la nostra xarxa ICTIB, amb vistes tant al que 

queda del 2021 com a incloure’n al pla de feina del proper any. 

- Demanarem i compartirem el codi ètic de les entitats que ja en tenen per ajudar a 

guiar la feina de les que el vulguin elaborar. 

- Organitzarem una taula de feina o similar per a poder treballar les formes de 

col·laboració possibles entre empreses i entitats ambientals de Balears. 

- Donarem assessorament i encoratjarem a les entitats per a que donin forma als seu 

projectes, de manera que puguin ser oferts a les empreses. L’objectiu final seria 

disposar d’un banc de projectes de custòdia. 

- Des de la ICTIB procurarem liderar aquesta tasca, comptant també amb els 

coneixements, experiència i habilitats dels/les membres de la xarxa. 


