
EN EL MARC DELS PLANS DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

Voluntaris de Microsoft i Wrigley
col·laboren als projectes Conecta
Durant el primer semestre de l'any,  40 persones han participar en activitats voluntàries

ELVIRA ALIAGA 

LLes tasques que realitzen els
voluntaris i voluntàries tenen
que veure, sobretot, amb el

suport que presten als cursos diri-
gits a persones que s'apropen per
primer cop al món de les tecnolo-
gies; i als tallers a joves formadors
del projecte “Conecta Joven”. Tam-
bé col·laboren als actes de recono-
neixement i als lliuraments de
diplomes quan acaben el curs i en la
pintura i rehabilitació dels locals de
les organitzacions on estan ubicats
els centres Red Conecta. 

El pla de voluntariat, que es fa col-
ze a colze amb les empreses, cons-

ta de les seguents parts: accions 
de sensibilització i presentació
dels projectes Conecta, forma-
cions inicials per a les persones
interessades, formacions específi-
ques, acollida als centres Red
Conecta per part de les organitza-
cions locals que els gestionen,
seguiment de les activitats, valora-
ció i reconeixement. Els plans es
van adaptant i millorant cada any.

En aquests mesos de 2010, els 
voluntaris/es de Microsoft s'han
compromès amb els projectes Co-
necta de la Fundación Tomillo i
de Balia, a Madrid, en tasques de
suport als tallers d'alfabetització

digital i en la formació dels joves
del Conecta Joven. 

Les persones de Wrigley han
col·laborat als Conecta de Barce-
lona: participant als cursos de l'AV
Diagonal Mar, Diversitat Lúdica
(Sant Feliu de Llobregat) y  El Nus
(Sant Joan Despí). També als lliu-
raments de diplomes a Fundació
Akwaba  (L'Hospitalet de Llobre-
gat), La Formiga (Badalona) y El
Nus (Sant Joan Despí). I un grup de
voluntaris/es han pintat el local de
Red Conecta de la Fundació Surt,
al barri del Raval de Barcelona.

Microsoft ha
incorporat el

voluntariat dels seus
col·laboradors com
a part essencial dels
projectes Conecta

des de l'inici

La promoció del voluntariat és un
objectiu transversal als progra-
mes que desenvolupa Fundación

Esplai i la col·laboració en aquest
àmbit amb empreses que donen
suport als projectes s'estableix
com un dels eixos de treball. En
aquest sentit, Microsoft ha incor-
porat el voluntariat dels seus
col·laboradors com a part essen-
cia dels projectes Conecta des de
l'inici. Pel que fa Wrigley van co-
mençar l'any 2008, en el marc del
pla de responsabilitat social em-
presarial que la multinacional 
desenvolupa amb la International
Youth Foundation - xarxa de la qual
Fundación Esplai es l'organització
sòcia a Espanya. 

Voluntària de Microsoft al taller de Balia
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El 2 de juny es va inaugurar a
Madrid un nou centre Con-
necta d'accés a les noves

tecnologies, a la seu de La Merced
Migraciones  de Madrid, gràcies 
a la col·laboració d'aquesta enti-
tat social amb Microsoft Ibèrica i
Fundación Esplai. 

El nou espai ofereix més oportu-
nitats laborals i d'accessibilitat a
través de les tecnologies de la
informació i la comunicació a les
persones migrants i refugiades.

Facilitar l'empleabilitat i 
la inclusió social 
Així, els usuaris i les usuàries de
l'entitat, tindran accés als múltiples
avantatges que ofereix la tecnolo-
gia: utilitzar els principals progra-
mes d'ofimàtica, aprendre a redactar
currículum i buscar treball a través
de les borses d'ocupació online o
crear un perfil laboral en les xarxes
socials. En definitiva, habilitats i
coneixements relacionats amb la
informàtica i Internet que els perme-
tran millorar les seves oportunitats
socilaborals.

Treball en xarxa 
La presentació va comptar amb la
presència de Juan Ramón Major,
coordinador general de l'entitat
social La Merced Migraciones;
Olvido Nicolás, directora de RSC
de Microsoft Ibèrica i Ester Gar-
cía, gerent de Fundación Esplai.
Tots van destacar l'aposta pel tre-
ball en xarxa per afavorir iniciati-
ves que promouen la integració i
la inclusió social. En aquest cas es
va destacar que possibilitarà la
millora de les competències de les
persones refugiades i migrants. 

EL 2 DE JUNY ES VA FER L'ACTE AMB REPRESENTACIONS DE TOTES LES ORGANITZACIONS IMPLICADES

S'ha obert un nou centre Conecta a La Merced
Migraciones de Madrid
Facilitarà l'accés a les noves tecnologies a persones migrants i refugiades 

El nou centre de Madrid ajudarà a l’empleabilitat dels migrants

Ens involucrem en projectes socials
A Microsoft tenim el compromís d'aproximar els avantatges que suposa el
coneixement i l’ús de les tecnologies a qualsevol persona, independent-
ment de la situació social, econòmica o cultural on visquin. És per això que
ens involucrem en projectes socials amb organitzacions com la Fundación
Esplai i afavorim que les persones que treballen en l'empresa s'hi impli-
quin també. Els voluntaris i voluntàries de Microsoft tenen molt que apor-
tar als projectes Conecta: els seus coneixements per a que la tecnologia
ens faciliti la vida. Per a ells i elles l'experiència és il·lusionant i enriqui-
dora. Pel seu treball estan en un entorn on tenen a la seva disposició els
darrers avenços de les tecnologies i als centres Red Conecta descobreixen
altres realitats de persones que comencen a conèixer un ordinador i les
possibilitats que se'ls obren. 
La valoració és molt positiva, les persones de Microsoft es queden engan-
xades al projecte després d'haver compartit hores voluntàries amb les
persones usuàries dels Red Conecta.

Olvido
Nicolás
Directora del Área de 
Responsabilidad Corporativa
Microsoft Ibérica

Opinió

Implicar més persones
Per a la meva organització aques-
tes activitats són una bona ma-
nera d'implicar més persones en
els nostres projectes que estan
destinats a dones que passen per
situacions difícils i tenen poques
oportunitats. És una forma de fer
sinèrgies amb l'objectiu de millo-
rar les capacitats d'aquestes do-
nes. L'any passat mil set-centes
dones van passar pels programes
que realitzem directament aquí a
l'entitat, programes de formació,
ocupació, accions per a la inserció
social i laboral.  

Fina 
Rubio
Presidenta
Fundació
Surt

Opinió
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