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Què es Secot?

• Secot és una Associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública.

• Creada en 1989 per la iniciativa del “Círculo de Empresarios” i el suport del 
“Consejo Superior de Cámaras de Comercio” i “Acción Social Empresarial”. 

• Els presidents d’empreses protectores de SECOT formen part del Consell 
Protector de SECOT.

• Els “socis de ple dret” de SECOT – més de 1.000 sèniors- són professionals, que 
han decidit dedicar una part del seu temps a desenvolupar tasques solidaries 
de formació i assessorament empresarial. 

• L’assessorament de SECOT va dirigit principalment a:

- Emprenedors que volen iniciar el seu propi negoci.
- Pimes, mitjançant formació, assessories i tutories.
- ONG,s i entitats sense ànim de lucre, que volen millorar la gestió.
- Centres de Formació empresarial, amb seminaris i conferències.
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L’edat de jubilació al nostre país es troba, actualment, entre els 55 i 65 anys.
A aquesta edat el nivell d’eficiència intel·lectual és molt elevat.
La vàlua personal es molt gran, aspecte tingut molt en compte per Secot.
L’existència de Secot es deguda al potencial humà dels seus Sèniors. 

Dins SECOT som conscients d’aquesta realitat i de la necessitat que tenen de 
romandre actius i de mantenir la seva autoestima.
Amb el nostre voluntariat procurem potenciar un punt òptim de benestar 
social mitjançant la participació d’aquest col·lectiu dins la societat.

La iniciativa de la nostra Associació allunya 
aquestes persones de la apatia que suposa la 
inactivitat forçada, millora la qualitat de 
vida associada al envelliment, potencia la 
presencia activa de la gent gran i genera  
noves (o diferents) relacions entre 
generacions i desenvolupa la solidaritat.

Una Sènior de Secot col·laborant a les oficines de l’associació 1



• Permetre a persones que ja han finalitzat la seva vida laboral, el 
poder dedicar part del seu temps a desenvolupar tasques solidaries 
d’assessorament empresarial, fomentant d’aquesta manera 
l’envelliment actiu de la població.

• Promoure la creació de llocs de treball i el desplegament i el 
creixement de la petita i mitjana empresa.

• Ser un fòrum del pensament, discussió i debat d’assumptes 
d’especial interès pels seus socis. Un bon exemple són els llibres 
publicats: Las actividades económicas de las personas mayores 
(1996), Los mayores activos (2001) y Los mayores ahorradores 
(2004).

• Potenciar las relacions intergeneracionals entre el col·lectiu de 
gent gran i les generacions mes joves de la societat.
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SECOT ha estat objecte d’una avaluació general per part de la “Fundación Lealtad”
que ha mesurat el nivell de compliment dels Principis de Transparència i Bones
Pràctiques,fixats per aquesta Fundació.
El darrer informe realitzat està disponible íntegrament a www.fundacionlealtad.org.
SECOT també ha rebut d’AENOR el certificat de Qualitat d’acord amb la Norma ISO 
9001:2000, complint així els requisits establerts per la Norma, enfocada sobre tot
a la millora continua, a la satisfacció del client i a la gestió eficaç dels procediments 
i dels mitjans, feta a les delegacions de Madrid, Barcelona i Astúries.
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Certificacions de Secot:



Línies d’actuació de Secot:

1

Els Sèniors 
Voluntaris, en la 
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d’assessorament 

empresarial
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termini 
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programes de 
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internacional 
per al 

desenvolupa
ment.

Secot potencia la 
realització
d’estudis i

publicacions
sobre temes 
relacionats i 

sensibles amb la 
problemàtica de 

la gent gran.

ONG’s
Secot recolza, 

assessora i 
intenta 

optimitzar la 
gestió de les 

Entitats sense 
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Lucre 

Activitats realitzades generalment mitjançant Convenis signats amb Institucions Públiques i/o Privades



13% ECONOMIA i
EMPRESES

6% CONTABILIDAD Y
FINANCES

4% MARKETING Y
PUBLICITAT

7% QUIMICA
FARMACIA

FISICA

1% AGROALIMENTARI 2% RRHH Y PSICOLOGÍA 1% COM. EXTERIOR

2% ADMON. PÚBLICA 9% JURÍDIC - FISCAL

12% VARIS

30% ENGINYERIA

1% SANITAT6% FORMACIÓ5% PERITATGE MERCANTIL

1% ARQUITECTURA
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Origen Professional dels nostres voluntaris



Distribució dels Sèniors per Delegacions

Álava
Alicante
Aragón

Asturias
Baleares

Barcelona
Cádiz

Cantabria
Coruña

Distancia
Extremadura

Gerona
Granada

Guipuzcoa
Huelva

Jaen
Madrid
Málaga

Navarra
Sevilla

Tarragona
Valencia

Valladolid
Vigo

Vizcaya
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Secot en xifres I 

Font: Memòria d’activitats 2007
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A.Culturales Agricultura Alimentación Comercio
Comunicaciones Construcción Decoración E.Servicios
Formación Fábricas Fiscal Hostelería
Impor-Export Informática Ingeniería Marketing
M.Ambiente Modas Org.Empresas Turismo-Ocio
Recursos Energéticos Sanidad-Veterinaria Transportes Otros

L’any 2007 els Sèniors de Secot varen realitzar un total de 1.015 projectes d’assessorament. Per sectors, els projectes mes nombrosos varen 
ser els relacionats amb el sector serveis (157 projectes), seguits del comerç detallista (115), hosteleria (115) i els classificats dins d’“altres 
activitats empresarials” (112), entre les que podríem destacar projectes relacionats amb la producció i distribució d’energia, gas, fabricació
de productes metal·lúrgics o el reciclatge.

Inferiors han estat els projectes d’assessorament pertanyents als sectors sanitari, fiscal i alimentació (44, 53 y 40), així com els dels sectors 
construcció (36), formació, turisme i oci (35), importació - exportació i informàtica (34) i fàbriques -tallers industrials (31). 

Menys significatius són els dedicats al sector de la confecció i la moda (24), comunicacions (21), decoració (20), enginyeria i organització de 
empreses (18), agricultura (15), màrqueting (14), entorn (13), recursos energètics (12), transports (10) i pel capdavall els enfocats a 
activitats culturals (9). 1

Secot en xifres II

Font: Memòria d’activitats 2007



La diferencia per sexe és cada vegada menys significativa.
Any rere any comprovem que el percentatge de dones que es 

posen en contacte amb els nostres Sèniors s’incrementa.
En el 2007, un 47% dels nostres assessorats van ser dones (478),

davant del 53% d’homes.

462

18-35
36-45
46-60
más de 60

En els darrers anys hem pogut observar una     
participació significativa d’emprenedors d’altres 
nacionalitats.

Els assessorats amb nacionalitat espanyola segueixen 
sent majoritaris.

Concretament, l’any 2007 el 30,84 % dels assessorats 
eren estrangers: colombians i equatorians (33 
respectivament), Argentins (32), Italians i veneçolans (23 
respectivament), francesos (20), brasilers (14), alemanys 
(10), egipcis, romanesos i uruguaians (9 respectivament), 
i la resta, incloent-hi dins la categoria Altres (98 
persones), la  composen: armenis, belgues, camerunesos, 
irlandesos, mexicans, moldaus, ucrainians, 
algerians,bolivians,búlgars,xilens,cubans, guineans, 
hindús, holandesos, lituans, marroquins, paraguaians, 
polonesos, portuguesos, dominicans, russos i senegalesos.

Per edat, els joves emprenedors (de 18 a 35 anys) configuren el 
col·lectiu mes nombrós d’assessorats: 462 davant els 360  que es 
troben dins la franja dels 36 als 45 anys, als 172 dels 46 als 60 
anys i els 21 de més de 60 anys.

10
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99
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Alemania Argentina Brasil Colombia Ecuador
Egipto España Francia Italia Rumanía
Uruguay Venezuela Otras

Hombres

Mujeres
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Característiques dels Assessorats de Secot

Font: Memòria d’activitats 2007



Assessorament a Entitats no Lucratives

Secot posa a disposició de qualsevol mena d’entitat no Lucrativa (ENL), és a dir: 
ONGs, ONGDs, Fundacions, Associacions sense ànim de lucre, etc. tots els seus 
coneixements i experiència dins l’àmbit de l’administració i gestió d’organitzacions.

L’assessorament per aquestes organitzacions es focalitza en diferents aspectes:
1.Com constituir l’associació i com focalitzar, començar i desenvolupar activitats d’acció social amb eficàcia i 
complint totes les lleis i disposicions referents a aquestes associacions.

2. Reformular l’orientació organitzativa de les entitats que detectin qualsevol desorganització interna en les seves 
activitats.

3. Assoliment de la transparència en les activitats (auditories interna i externa), i de la innovació, per tal de diferenciar-se 
dels seus competidors i la millora del lideratge.

4. També oferim un grup d’activitats consistents en l’elaboració de cursets i seminaris de formació, així com també la 
definició d’un Pla de Qualitat per aconseguir els certificats de qualitat d’acord amb les normes ISO. 

5. El setembre de 2007 Secot publica, amb el Patrocini de la Fundació Vodafone, el Manual para la creación,
supervivencia y desarrollo de Entidades no Lucrativas (disponible a www.secot.org i a les oficines de Secot 
gratuïtament.).

Organitzacions amb les quals Secot ha col·laborat:
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Socis Protectors de Secot
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• L’abandó de la rutina de l’activitat laboral produeix un buit que ha de 
menester omplir-lo amb la participació activa dins d’alguna activitat de 
voluntariat; això porta a l’adopció gradual d’una sèrie de noves rutines 
que no coneixia i que, sens dubte, li produiran millores importants per 
la seva salut i la qualitat de vida.

… i ara què?

• A Secot hem constatat que és molt freqüent 
trobar un fort lligam entre el voluntariat i la 
satisfacció en la vida.  Com a conseqüència 
directa de la seva activa participació dins de  
l’associació, els nostres Sèniors:
•Incrementen el seu protagonisme en 
activitats de caràcter social.
•Potencien les relacions intergeneracionals. 
•Milloren la seva imatge en la  societat.
•Milloren també la seva imatge personal al 
sentir-se útils de nou.Sèniors de Secot amb un grup de joves. 

Programa “Aprender a Emprender”.
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La gent gran com a voluntaris

Avantatges per la gent 
gran voluntària, per 

que amb la seva  
participació en missions 
de voluntariat es trenca 

amb l’idea 
preconcebuda 

d’inactivitat i  inutilitat 
que  poden patir 

aquestes persones, 
aconseguint que es 

sentin útils i integrats 
en el seu entorn, 

estalviant riscos de 
marginació social i de 
degradació fisiològica

Avantatges per la gent 
gran voluntària, per 

que amb la seva  
participació en missions 
de voluntariat es trenca 

amb l’idea 
preconcebuda 

d’inactivitat i  inutilitat 
que  poden patir 

aquestes persones, 
aconseguint que es 

sentin útils i integrats 
en el seu entorn, 

estalviant riscos de 
marginació social i de 
degradació fisiològica

Avantatges per las 
organitzacions, al 

incrementar-ne el nombre 
de voluntaris amb una gran 

experiència i generosa 
dedicació, per realitzar 
nombrosos programes de 

voluntariat i d’acció social.

Avantatges per las 
organitzacions, al 

incrementar-ne el nombre 
de voluntaris amb una gran 

experiència i generosa 
dedicació, per realitzar 
nombrosos programes de 

voluntariat i d’acció social.

Avantatges socials, al 
sensibilitzar a la població de 
la importància i vàlua que 
representa la gent gran, 

assolin una millora del seu 
paper i imatge social i 
difonen els valors de 

voluntariat i solidaritat..

Avantatges socials, al 
sensibilitzar a la població de 
la importància i vàlua que 
representa la gent gran, 

assolin una millora del seu 
paper i imatge social i 
difonen els valors de 

voluntariat i solidaritat..

La incorporació com a voluntaris de la 
gent gran pressuposa importants avantatges

per tots els sectors, organitzacions i per la societat en general
així com també per als mateixos voluntaris.

La incorporació com a voluntaris de la 
gent gran pressuposa importants avantatges

per tots els sectors, organitzacions i per la societat en general
així com també per als mateixos voluntaris.
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Beneficis de Secot

• Beneficis tangibles

Podem esmentar alguns dels beneficis tangibles
que troba la gent gran incorporada a Secot:

• S’obliden del risc de veure’s afectats per 
problemes psicològics que sovint poden 
patir jubilats i prejubilats.

• Els permet sentir que segueixen sent útils a la societat, compartint amb 
els altres l’experiència d’una vida que, d’alguna manera, continua 
activa.

• Crea nous vincles d’amistat i curiositat, donada la heterogeneïtat de 
procedència dels voluntaris de Secot i de la seva relació amb els 
assessorats.

• Els motiva per seguir aprenent i mantenir al dia els seus coneixements.
• Les seves activitats, sovint noves però derivades de una sabia 

combinació de coneixements, experiència i seny, estimulen i romanen 
viu el seu interès i el nivell de satisfacció.
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Delegacions i Oficines

Secot Alava
Secot Alacant
Secot Aragó
Secot Astúries
Secot Balears
Secot Barcelona
Secot Corunya
Secot Estremadura
Secot Cadis
Secot Cantabria
Secot Distancia
Secot Girona

Secot Granada
Secot Guipúscoa
Secot Huelva
Secot Jaén
Secot Madrid
Secot Màlaga
Secot Navarra
Secot Sevilla
Secot Tarragona
Secot Valencia
Secot Valladolid
Secot Vigo
Secot Viscaia

Secot disposa de: 25 Delegacions y 11 Oficines  distribuïdes per tot el  territori del Estat. 
Per tindre cura de las Comunitats en las que no disposem d’una Delegació o Oficina, 
existeix la Delegació a Distancia, (ubicada dins de les oficines de Serveis Generals) des 
de la que es tramiten totes les peticions que ens arriben provinents d’aquestes àrees. 5



www.secot.org

Assessorament OnLine
Mitjançant la Plataforma d’assessorament OnLine, Secot presenta 
una iniciativa amb el propòsit de facilitar la incursió dels joves dins del 

mon empresarial, proporcionant-los, al mateix temps, autonomia i emancipació tant 
personal com laboral. Aquest servei -que porta treballant dins www.secot.org des de 
Abril del 2006 per mitja del anomenat “botó vermell”- consta d’una plataforma web a 
través de la que s’assessora e informa als joves que reben assistència on-line per a les 
consultes relatives a la creació d’empreses. Secot distribueix cada petició
d’assessorament a un Sènior expert, d’acord amb les necessitats d’assessorament 
especificades pel sol·licitant.

www.secot.org
Dins la nostra pàgina es poden trobar totes les publicacions de Secot 
(Memòries Corporatives i llibres d’investigació), així com el butlletí
electrònic mensual Sènior OnLine (d’inscripció gratuïta). 
Per suposat que tot aquell que vulgui incorporar-se a Secot ho podrà
fer donant-se d’alta como a Soci de Ple Dret o com a Soci Adherit  a 
través de la web.
Els emprenedors, Pimes y ENLs podran realitzar consultes 
mitjançant la Plataforma d’assessorament OnLine. 
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Delegació de Tarragona
Camí de Valls 81-87
Redessa
43204 Reus

Tel:977-300418
Email: tgnadel@secot.org


