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Descripció de la iniciativa

A Espanya el 30% de la població infantil, és a 
dir, més de 2,5 milions d’infants, viuen en llars 
amb dificultats com a conseqüència de la crisi 
econòmica i de les retallades socials. Són mol-
tes les famílies que, coincidint amb la tornada 
a l’escola, segueixen afrontant les mateixes di-
ficultats que el setembre anterior per assumir 
despeses com la llum, l’aigua o l’alimentació 
dels més menuts de la casa. Davant d’aquesta 
situació, Esteve ha posat en marxa la campa- 
nya “Mou-te”, amb un doble objectiu. D’una 
banda, fomentar entre tots els seus treba-
lladors hàbits saludables relacionats amb 
l’activitat física; i, de l’altra, vincular aquest 
repte a una causa social: l’alimentació infantil. 
Es tracta de sumar quilòmetres, sumar salut i 
sumar menús per fer més fàcil la vida de famí-
lies que passen per situacions difícils.

Amb el lema “Mou-te, per tu i per ells”, per 
cada 50 km caminant o corrent o per cada 100 
km pedalant, Esteve subvenciona un menú 
infantil destinat al programa de beques men-
jador de Aldees Infantils SOS, que canalitza 
aquests ajuts a través d’escoles i serveis so-
cials de tot Espanya. Cada quilòmetre fet en 
equip val el doble, i així es potencia la cohesió 
entre els col·laboradors.

Des del 15 d’abril de 2015, quan es va posar en 
marxa “Mou-te”, i fins al 15 de setembre, data 
de la tornada a l’escola, un total de 370 treba-
lladors d’Esteve —un 20% de la plantilla— es 
van sumar a la iniciativa.

Mou-te, per tu i per ells
Els col·laboradors d’Esteve es mouen per la seva 
salut i per una causa social

Gràcies als 102.292 quilòmetres que els 
col·laboradors d’Esteve han recorregut a 
peu, corrent o en bicicleta en els últims cinc 
mesos, Esteve ha donat 1.737 menús infantils 
mitjançant el programa de beques menjador 
de l’ONG Aldees Infantils SOS.

“Mou-te, per tu i per ells” és una iniciativa 
anual, i durant l’any 2016 els col·laboradors 
d’Esteve s’estan movent per una altra cau-
sa que han triat ells mateixos; la recerca del 
càncer infantil, que duen a terme un equip 
d’investigadors de l’Hospital Sant Joan de 
Déu. Es tornen a moure per la infància i, en 
aquest cas, per una malaltia minoritària.

Esteve és una empresa compromesa amb els 
hàbits saludables i l’accés a la salut. Conscients 
de la importància de desenvolupar hàbits de 
vida saludables per a la prevenció de malalties, 
Esteve els promou entre els seus col·laboradors, 
mitjançant recomanacions i consells sobre ali-
mentació, control del colesterol, diabetis, es-
très, sobrepès, pràctica d’esport, campanyes de 
vacunació. En el seu compromís amb l’accés a 
la salut dels col·lectius més vulnerables, ha fet 
donacions de medicaments mitjançant Farma-
mundi —22 expedicions a 13 països a través de 
15 ONG el 2015— i ha complert amb les direc-
trius de l’OMS i de l’Agència Espanyola del Medi-
cament. A Espanya, a més de diversos projectes 
dirigits als col·lectius de més risc de pobresa i 
d’exclusió social, durant el 2015 Esteve va am-
pliar la seva campanya “Menja’t la fam” —va 
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recollir 10.200 quilos d’aliments bàsics— i va 
impulsar la iniciativa “Fes renéixer la teva roba”, 
que va aconseguir1.500 quilos de roba de segona 
mà aportada pels col·laboradors de l’empresa.

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: 7. Benestar de les persones: de la 
ciutat acollidora a la ciutat cohesionada.

Durada: La campanya dura sis mesos. Ac-
tualment la segona edició ja està en marxa 
(juny-novembre).

Valors per destacar: Iniciativa transversal 
(equip multidisciplinari) en què poden partici-
par tots els empleats d’Esteve Espanya. Esca-
lable a altres col·laboradors arreu del món i a la 
societat en general. Reforç d’hàbits saludables 
(exercici físic) per prevenir malalties cròniques. 
Compromís amb la infància vulnerable.

Impulsor: Equip multidisciplinari (Departa-
ment de Prevenció i Medi Ambient, Departa-
ment d’RSC, Departament de RH i de Comu-
nicació Interna).

Contacte: M. Paz Arias, directora de Sosteni-
bilitat d’Esteve | parias@esteve.es

Col·laboradors: Campanya dissenyada per 
l’equip multidisciplinari intern. Cada any es 
col·labora amb una entitat social diferent que 
trien els treballadors (2015: Aldees Infantils 
SOS, 2016: Obra Social Sant Joan de Déu), i 
que es duu a terme amb el suport de la plata-
forma IWOPI.

Indicadors associats

370 treballadors (un 
20% de la plantilla), 
col·laboren amb la 
iniciativa.

102.292 quilòmetres re-
correguts durant el 2015 
i 140.000 quilòmetres 
recorreguts el 2016.

1.737 menús infan-
tils (2015) i una beca 
d’investigació en 
càncer infantil de sis 
mesos (2016).


