
Projecte desenvolupat amb el suport de

Una eina per fomentar la 
responsabilitat i la innovació social



Què és 
RSInnova?

Facilita acompanyament a empreses i projectes 
d’innovació social per desenvolupar col·laborativament 
actuacion amb un impacte social positiu al territori.
▪ A les empreses s’orienta a la posada en marxa o reforç 

d’accions de Responsabilitat Social i ODS que incorporin 
aspectes d'innovació social.

▪ Als projectes comunitat innovadora de Sant Feliu per 
identificar oportunitats de col·laboració que permeti testejar 
el projecte en aquestes empreses.

RSInnova parteix de la premissa que combinar programes i 
activitats de Responsabilitat Social amb el suport a projectes 
d'innovació social del territori incrementa l'impacte generat per 
ambdues parts.

Es  tracta d’un servei gratuït subvencionat per l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat i la Diputació de Barcelona



A qui va 
dirigit?

Tot tipus d’organitzacions, empreses, 
entitats o centres educatius
que busquen reforçar la seva contribució social a la 
ciutat o comarca donant suport a la comunitat 
innovadora local que necessita testejar els seus 
projectes.

Persones emprenedores i innovadores
que tenen un projecte amb impacte social en fase de 
prototip o llançament i necessitin testejar-lo per 
validar la seva viabilitat.



Quins serveis 
s’ofereixen?

Mentoria personalitzada i acompanyament 
d’especialistes de diferents àmbits i de la nostra xarxa 
institucional per: 

• Mantenir entrevistes individualitzades per detectar 
inquietuds, interessos i oportunitats de 
col·laboració.

•  Acompanyament en la identificació i posada en 
contacte amb socis estratègics del territori.

• Acompanyament en el procés d’encaix 
projecte-empresa, testeig i implementació del 
projecte amb impacte social. 

L'objectiu perseguit és que els projectes 
desenvolupats s'ajustin a l'estratègia i interessos de 
les organitzacions alhora que siguin d'utilitat per les 
persones emprenedores i innovadores.



Possibles 
tipus de 

col·laboració

• Prova d’un producte / servei (predeterminat o amb 
adaptacions)

• Testeig d’aplicacions mòbils
• Focus group de persones / empreses per analitzar la 

viabilitat d’un producte/servei
• Cessió d’espais o instal·lacions per la realització 

d’activitats / exposicions / mostres
• Voluntariat corporatiu:

• Cessió de professionals de l’empresa per mentoratge a projecte 
d’innovació

• Organització conjunta d’activitats de voluntariat

• Realització activitats destinades a posar en valor 
determinats col·lectius de l’empresa (gènere, diversitat, 
inclusió,...)

• Qualsevol altra vinculada als interessos i inquietuds de 
l’empresa / projecte. 



Exemples de 
col·laboració

CohesionArt i Felico van realitzar dos tallers 
participatius al Sopar de Nadal de PepeJeans London



Exemples de 
col·laboració

Pocions de la Jovita va assessorar en temes tècnics i 
de venda a Mara Kerae



Exemples de 
col·laboració

JovesLab va testejar un taller per a Joves a la Casa 
d’Oficis



Exemples de 
col·laboració

Al llarg de les properes setmanes:

• Spirax Sarco signarà un acord de col·laboració amb 
Santfeliuenc CF per patrocinar la Sant Feliu Cup

• Sessió de “speed dating” entre Fundació Futur i 4 
projectes vinculats a l’alimentació per captació de socis 
i col·laboradors.

• Sessió de presentació de projectes i intercanvi de 
coneixements Associació Aliviú i OpacLine

• Taller residu zero per part de Zero Waste BCN  al 
Co-Working Creus36

• ...



Testimonis

    

https://docs.google.com/file/d/1supDq4mF9A4rg3F1OjaEuiobkW6s2DYW/preview
https://docs.google.com/file/d/12aI-johRKhChv5kJErWfs3asFsXY9XkP/preview


Contacte

Si  vols més informació i/o tens interès a participar a 
RSInnova només cal que et posis en contacte amb 
nosaltres a:

rsinnova.sfll@gmail.com
Telf. +34.608.03.01.81

Persona de contacte: Mercè Torras

mailto:rsinnova.sfll@gmail.com

