
  

 

 

 

BASES CONVOCATÒRIA PER A VOLUNTARIAT CORPORATIU 

(EMPRESES) 

Quin és l’objectiu d’esTICenllaçat? 

El programa esTICenllaçat, impulsat pel CTecno en col·laboració amb la Fundació real dreams, 

fa de pont tecnològic entre empreses TIC i entitats de la Economia Social i Solidària (ESS) de 

Catalunya. La iniciativa té dos vessants. Per una banda, la branca social té com a objectiu 

principal millorar l’accés i la capacitació en TIC de les ESS a través de la expertise i el 

voluntariat corporatiu d’empreses. Per altra banda, la part ambiental promou la recollida de 

dispositius electrònics de companyies per restaurar-los i recircular-los entre les ESS.   

Quins resultats hem tingut durant els dos primers anys? 

D’una banda, durant els dos primers anys esTICenllaçat ha fet de pont tecnològic entre 

empreses i entitats amb un resultat de 14 projectes implementats i la col·laboració de 58 

voluntaris. Tot això ha suposat 7.713 hores de consultoria que tindrien un valor econòmic de 

gairebé 156.000 euros. Sport2Live, Punt de referència i Aspace són algunes de les entitats que 

s’han beneficiat del programa. En aquest aspecte, Cisco, BaseTIS, Acuntia o la Fundació 

PuntCat són algunes de les empreses i institucions que han ajudat a fer de pont.  

Per més informació de la vessant social d’esTICenllaçat consulteu aquest vídeo. 

Per altra banda, la iniciativa ambiental de recollida, restauració i traçabilitat en economia 

circular, utilitzant les eines tecnològiques d’eReuse, va ser finalista dels Premis Europeus de 

Prevenció de Residus 2017 en la categoria empresa. En concret, es van recollir 2.339 kilograms 

de dispositius electrònics que van beneficiar 13 ESS.  

Per més informació de la vessant ambiental d’esTICenllaçat consulteu aquest vídeo. 

Aquí podeu consultar la nota de premsa dels EWWR Awards, i aquí la nota de premsa de 

l’Agència Catalana de Residus.  

Podeu trobar més informació a les nostres xarxes socials: Twitter (#esTICenllaçat) i Linkedin  

Quins beneficis aporta a una empresa? 

esTICenllaçat aporta molt a les empreses que s’acullen al programa amb el voluntariat 

corporatiu. Les empreses que han participat donant hores dels seus treballadors han obtingut 

els beneficis següents:  

 

 

http://www.ctecno.cat/
http://www.fundacionrealdreams.org/
https://vimeo.com/208647380
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FaTs28P3KK8
http://www.ewwr.eu/docs/press/2016-03-30_Press_release_-_Awards_finalists.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/305466/ca/linstitut-comte-rius-tarragona-rezero-fundacio-real-dreams-finalistes-catalans-premi-europeu-prevencio-residus.do
https://www.linkedin.com/showcase/10971747


  

 

 

 

1) Millora de la percepció de l’empresa per part dels treballadors i millora del seu clima 
laboral 
 

2) Reforç de la retenció del talent 
 

3) Possibilitat d’engegar projectes més transversals que generen team-building 
 

4) Oportunitat per fer investigació i desenvolupament (I+D) sobre un projecte real amb 

terminis flexibles 

 

5) A més a més, adherir-se a esTICenllaçat suposa reforçar la Responsabilitat Social 

Corporativa (RSC). En aquest sentit, el programa mesura el voluntariat corporatiu amb 

el model LBG per la mesura de l’Acció Social empresarial, l’únic estàndard utilitzat 

internacionalment i recomanat per el DJSI. D’aquesta manera, l’empresa pot avaluar 

l’impacte de les seves accions i millorar-la.  

 

6) Alineament amb el requeriment fixat a la meta 18 dels Objectius de Desenvolupament 

del Mil·lenni (ODM8) i que dicta: “Fer accessibles, en col·laboració amb el sector 

privat, els beneficis de les noves tecnologies, en especial de la informació i de les 

comunicacions”.  

 

7) Increment de la visibilitat de la companyia a través de xarxes socials, butlletins i 

esdeveniments de Responsabilitat Social Corporativa. Durant l’edició 2017-18 el 

programa esTICenllaçat va participar i algunes empreses participants van tenir 

presència a la Setmana de Responsabilitat Social a Catalunya.  

 

8) Increment i millora de la reputació i imatge de l’empresa davant dels grups d’interès, 

sobretot dels treballadors 

 

Per què és necessària l’aliança entre l’empresa i el tercer sector? 

El Tercer Sector, tot i que ha fet esforços per superar l’escletxa digital, segueix tenint 

problemes que limiten les seves capacitats. La falta de coneixement i formació sobre les TIC, la 

falta d’acompanyament per a la implementació d’eines i la insuficiència de recursos 

econòmics limiten l’acompliment dels seus objectius.  

Segons l’estudi ‘Les necessitats de les entitats del tercer Sector Social de Catalunya en 

tecnologia mòbil, digitalització i TIC’, de la Taula del Tercer Sector, els reptes i prioritats són: 

1) Necessitat de més lideratge dins de les entitats del Tercer Sector i d’una major 

formació dels professionals. 

 

2) Involucrar les persones usuàries de les entitats socials en tot el procés. 

http://www.lbg.es/


  

 

 

 

3) Acostar les empreses TIC a les necessitats del Tercer Sector, garantint l’accessibilitat i 

el desenvolupament de programes específics 

 

4) Identificar i compartir experiències innovadores 
 

5) Avaluar l’impacte dels nous processos de les entitats socials en aquest àmbit. 
  

Línies d’entitats de l’economia social i solidària susceptibles de ser apadrinades 

1. Consultoria per a la transformació tecnològica 

 

2. Desenvolupament o implementació d’eines ad hoc (apps, botigues on line, webs, 

millores de webs, eines de treball col·laboratives i en xarxa, com l’Office 365, entre 

d’altres.) 

 

3. Elaboració d’estratègies de comunicació digital, formació en eines per fer més eficient 

la tasca a les xarxes socials. 

 

4. Implementació d’eines que ja existeixen a la empresa i que tenen un cost, tot i que 

aquest ha de tenir un descompte i un acompanyament amb cost simbòlic o nul en la 

seva implementació. Es tindran en especial consideracions les propostes que ja estan 

integrades al projecte Dono)   

 

5. Capacitar i acompanyar les entitats en la seva transformació digital. 

 

6. Serveis d’allotjament web i seguretat de les dades 

 

Quines empreses poden adherir-se al programa? 

Totes les empreses adherides al CTecno i totes aquelles que, malgrat no hi siguin, vulguin 

contribuir al canvi social a través de les TIC. L’objectiu és que els professionals adherits a la 

companyia puguin dedicar hores al programa en el marc del seu horari laboral, per tant, que 

l’empresa cedeixi hores sota el concepte de voluntariat d’acció social corporatiu.  

Com funciona el voluntariat corporatiu d’esTICenllaçat? 

1) esTICenllaçat obre convocatòria entre les entitats sense ànim de lucre perquè formulin les 

seves necessitats. Les condicions per les entitats són:  

 

 Ser una entitat sense ànim de lucre legalment constituïda sota la forma jurídica 

d’associació declarada d’utilitat pública, fundació o cooperativa d’iniciativa social, 

amb domicili a Catalunya.  

http://dono.discapnet.es/sobre-DONO


  

 

 

● Tenir una antiguitat mínima de sis mesos a contar des de la seva inscripció al 

registre corresponent. 

 

● Disposar d’estructura financera i de gestió que asseguri la viabilitat dels projectes 

que té en marxa. Comptar amb els suficients recursos (ja siguin propis o d’entitats 

privades, institucions públiques o instàncies comunitàries), per desenvolupar els 

seus projectes i assegurar la seva continuïtat.  

 

● Estar en tot moment al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i 

laborals  

 

● Fer un bon diagnòstic de la necessitat tecnològica. És necessari que l’equip directiu 

estigui implicat en aquest canvi. La proposta ha d’estar ben aterrada i justificada, 

valorant-se positivament que sigui el màxim d’acurada, precisa i detallada possible, 

i ha de respondre a la pregunta “Per què és necessari aquest canvi tecnològic?” 

 

● Garantir la sostenibilitat en el temps de la millora tecnològica. El cost d’alguns 

productes han de ser assumits per l’entitat (clouds, treball al núvol, CRM...),  

sempre amb prèvia aprovació de pressupost per part de l’entitat. 

 

● Dedicar als voluntaris tot el temps i recursos immaterials que necessitin. Acollir-

los, introduir-los i integrar-los a l’organització, col·laborar amb ells en el seguiment 

del projecte mitjançant la designació d’un coordinador del projecte, ser flexible i 

agraït.  

 

2) Un cop rebudes les propostes, l’equip d’esTICenllaçat fa una selecció prèvia en funció de la 

seva viabilitat (abast de la proposta presentada, viabilitat, sostenibilitat econòmica), dels 

anys d’història de l’entitat, de la implicació de la direcció i del nombres de beneficiaris i 

impacte social. L’empresa interessada pot escollir els projectes que estiguin més alineats 

amb la seva expertise, habilitats i interessos socials.  

 

3)  L’execució del projecte és lliure i flexible. Prèviament a l’execució es calendaritza un 

programa entre l’entitat i l’empresa sempre amb el coneixement de l’equip 

d’esTICenllaçat, que mediarà i supervisarà el procés per vetllar pels interessos de les dues 

parts. En tot cas, l’execució del projecte és molt flexible i sempre s’adapta a les necessitats 

de l’empresa. 

 

4) L’empresa es compromet a tenir una relació i comunicació fluïda amb els coordinadors 

d’esTICenllaçat; a més de donar visibilitat al programa d’esTICenllaçat a través de les 

seves xarxes.  

 


