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Memòria d’activitats
Respon.cat 2015

“L’any de la constitució com a
associació empresarial”

Presentació
Memòria
2015

Després d’un 2014 en què Respon.cat va
començar a actuar provionalment com a
programa del Consell de Cambres de
Comerç, el compromís per al 2015 era la
constitució com a associació, que es va fer
a partir de l’Assemblea constituent de
febrer.
Fet aquest pas, Respon.cat ha començat a
guanyar presència i projecció, i ha
començat a portar a terme algunes de les
accions que van marcant el seu sentit.

Trajectòria
Definició

• 2009 - 2012
• Grup de Treball
d’RSE de la
Cambra de
Comerç de
Barcelona

Cal destacar especialment la convocatòria
dels Premis Respon.cat o la formulació
d’un nou model d’RSE.Pime, que en tots
dos casos pretenen ser programes anuals
de continuïtat.

Activació

• 2013 - 2014
• Grup motor
Respon.cat
dins el Consell
de Cambres de
Comerç de
Catalunya

Funciona
ment
efectiu

• 2014
• Òrgans de
govern de
Respon.cat
com a
programa dins
el Consell de
Cambres

Entre les accions internes, destaca la
sessió de Diàleg per identificar interessos i
inquietuds dels membres, que ha servit
per a marcar línies de futur, com la
voluntat d’esdevenir el xarxa de l’RSE a
Catalunya.
Respon.cat ha demostrat que no solament
pretén ser un espai de treball en xarxa per
a les empreses associades sinó que també
té una vocació de projectar el seu
missatge i fer-lo arribar al conjunt del
teixit empresarial i la societat catalana-

Projecció

• 2015
• Constitució
com a
associació i
projecció amb
primeres grans
accions

La xarxa

• 2016
• Creixement i
projecció com
la xarxa de
l’RSE a
Catalunya

Índex
Memòria
2015

La present memòria recull les accions portades a terme durant el 2015, ordenades
segons les línies d’actuació a partir de les quals estructurem el funcionament:
ü

Organització

ü

Línia 1 - RSE i lideratge

ü

Línia 2 - Capacitació i desenvolupament

ü

Línia 3 - Foment de l’RSE

ü

Línia 4 - RSE i Territori

ü

Comunicació
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Organització:
Govern corporatiu

Durant el 2015 han tingut lloc dues
assemblees:
• 11 de febrer: Assemblea
general constituent
• 14 de desembre: Assemblea
general extraordinària
Per a preparar l’assemblea de
desembre, es va convocar una
sessió de Diàleg per a identificar
necessitats i inquietuds de les
empreses membres. Així,
l’elaboració del Pla d’acció per al
2016 s’ha basat en aquestes
aportacions.

11-02-2015:
Assemblea general constituent de
Respon.cat
Vídeo-notícia i microvídeos dels
participants

11-02-2015: Microvídeos de cada
participant després de l’Assemblea.
Canal Respon.cat YouTube

Organització:
Junta directiva
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President
Josep Santacreu
DKV Assegurances

Vicepresidenta
Mercè Mullor
Mullor SA

Vicepresident
David Cos
Grup Clade

Secretari
Joan Piñol
Psikered

Tresorer
Xavier Carbonell
ESCI-UPF

•

President: Josep Santacreu i Bonjoch,
conseller delegat de DKV Assegurances

•

Vicepresidenta:Mercè Mullor i Boix, vocal,
presidenta de Mullor SA

•

Vicepresident: David Cos i Garcia, president
del Grup Clade

•

Secretari: Joan Piñol Forcadell, director
General de Psikered

•

Tresorer: Xavier Carbonell, escola Superior de
Comerç Internacional (ESCI-UPF)

Vocals:

Manel Garrido
Agbar

Bea Bayo
Mango

Cristian Rovira
Grup Sifu

S’han celebrat quatre reunions de
Junta directiva, més una cinquena
(Grup motor) amb caràcter previ a
l’Assemblea constituent:
•
8 de gener
•
3 de març
•
27 d’abril
•
9 de setembre
•
5 de novembre

Daniel Ortiz
Institut Cerdà

Ignasi Fainé deixa la Junta
meitat d’exercici, quan
deixa de prestar els seus
serveis a AGBAR. És
substituït a la Junta per
Manel Garrido, mentre que
la posició de la
vicepresidència passa a
ocupar-la Mercè Mullor.

Narcís Bosch
Consell Cambres

•

Manel Garrido, director de Desenvolupament
Sostenible d’Aigües de Barcelona

•

Beatriz Bayo, vocal, responsabilitat Social de
Mango

•

Cristian Rovira, vocal, director general del
Grup Sifu

•

Daniel Ortiz i Llargués, vocal, director de
Relacions Institucionals de l’Institut Cerdà

•

Narcís Bosch i Andreu, gerent del Consell
General de Cambres de Comerç de Catalunya

•

Josep Maria Canyelles assisteix sense vot a
les juntes en qualitat de coordinador de
l’associació.

Ignasi Fainé
Agbar

Organització:
51 empreses membres
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Daniel Ortiz presentant el Fòrum

Línia 1 – Lideratge:
Fòrum directiu
28-04-2015
“La comunitat com a
stakeholder”, amb
Josep Maria Lozano

Disposar d’una agenda de l’RSE local, amb els focus identificats,
permet convidar les empreses que operen al territori a integrarlos en la seva RSE.
Una empresa primer ha de complir amb les responsabilitats
inherents a la seva activitat, però tot seguit ha de fer-se seus els
reptes que afecten la comunitat.
L’agenda comuna pot proveir un marc més objectiu davant la
pressió de molts stakeholders que posen en joc el seu poder,
legitimitat i urgència

Josep Maria Canyelles presentant Focus RSE.Cat

Josep Maria Lozano desenvolupant la ponència

Fòrum directiu de Respon.cat, sobre la comunitat com a stakeholder, amb
Josep Maria Lozano (convocatòria)
Debat sobre la comunitat com a stakeholder al Fòrum directiu de
Respon.cat amb Lozano i la presentació del projecte Focus (resum)
Vídeo de tot l’acte

Memòria
2015

Línia 1 – Lideratge:
Fòrum directiu
9-09-2015
“Directiva de lluita
contra la morositat en
les operacions
comercials”,
amb Antoni Cañete
Els temes econòmics i fiscals són molt rellevants en la
Responsabilitat Social.
La morositat és una de les causes principals de tancament
d’empreses i desaparició de llocs de treball.
Des de l’òptica de la responsabilitat social hem de prendre
aquest fet com un repte que exigeix reposta per part de les
empreses i les organitzacions.

Josep Santacreupresentant el Fòrum

Joan Piñol presentant el ponent

Fòrum directiu: Directiva de lluita contra la morositat en les operacions
comercials (convocatòria)
La morositat és una de les causes principals de tancament d’empreses i
desaparició de llocs de treball (resum)
Recull de tuits
Vídeo de tot l’acte
PIMEC i la PMcM publiquen la llista de les constructores de l’IBEX moroses
i demana la resposta del Govern i grups parlamentaris (notícia posterior)
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Línia 1 – Lideratge:
Sessió de Respon.cat al BizBarcelona

mostrant 4 casos de lideratge responsables amb presentacions de 12 min.

Es presenta aquesta col·lecció de vídeos
d’empreses membres de Respon.cat en què
líders empresarials de pimes mostren un
enfocament de gestió responsable, a càrrec
de Josep Maria Canyelles, coordinador de
Respon.cat.

Ramon Novell, president de Cafès Novell,
presenta el seu enfocament d’RSE sota el
títol “3 claus de l’RSE, les persones,
l’autenticitat i la transparència“. Posa de
manifest que la convicció i la coherència
són aspectes indestriables de l’RSE.

Felisa Palacio, directora de recursos de
Tarannà Viatges amb Sentit, presenta
“Caminant cap a un turisme responsable“.
Destaca que una gestió responsable no s’ha
de confondre amb la filantropia, tot i que
sovint aquesta en forma part.

ü

ü

Ester Benach, cap d’RSE de la Fundació
Claror, inicia la ponència amb el títol “Claror
més que fitness, una estratègia basada en
el valor” remarcant l’RSE com un avantatge
competitiu que reforça les empreses davant
una situació de crisi.

Avel·lí Martorell, secretari general i jurídic
de Mina Pública d’Aigües de Terrassa,
presenta “L’RSE com a element
diferenciador de les empreses d’èxit”,
destacant la importància de la coherència
entre la gestió de l’RSE, l’activitat
empresarial i l’esperit de servei que
proclamen.

ü
ü

Donar visibilitat a les empreses
compromeses, triant pimes i
posant el focus en el lideratge
responsable.
Ser presents en grans
esdeveniments com el
BizBarcelona, aprofitant l’acció per
a cobrir altres objectius.
Capacitar en comunicació del
lideratge responsables.
Aportar materials de casos
d’interès acadèmic per al Màster
RSC de la UOC
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Línia 1 – Lideratge:
Sessió de Respon.cat al BizBarcelona
El procés per fer les presentacions

S’acorda
col·laboració
amb la UOC

22-05-2015: Es divulga l’acció
feta

21-04-2015: Butlletí intern
oferint la possibilitat a totes les
pimes membres

7-05-2015: S’obre el taller a
altres empreses que el vulguin
aprofitar

20-05-2015: Taller de
Comunicació del Lideratge
responsable, amb Joan Antoni
Melé

2-07-2015: Tenen lloc les
presentacions al BizBarcelona
25-06-2015: Newsletter
anunciant l’esdeveniment

2-07-2015: Newsletter
divulgant l’acció

Es divulga pel Canal Respon.cat
de YouTube i la UOC en fa ús
acadèmic
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Línia 1 – Lideratge:
Sessió de Diàleg amb les empreses membres

Sessió de diàleg amb les empreses membres per identificar
necessitats i inquietuds, compartir l'estratègia de futur de
Respon.cat, i facilitar la integració d'empreses noves en la
governança de l'associació.

Pla d’Acció
2016
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Línia 1 – Lideratge:
Sessió de Diàleg amb les empreses membres

La proposta de ser la xarxa de l’RSE a
Catalunya va sorgir de la sessió de Diàleg

Cal obrir les portes a altres responsables
funcionals de les empreses membres
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Línia 1 – Lideratge:
Sessió de Diàleg amb les empreses membres
Necessitat de compartir les millors pràctiques de cada empresa
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Línia 1 – Lideratge:
Ideari Respon.cat de l’RSE

Divulgar els valors de l’RSE al teixit empresarial de Catalunya
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Línia 1 – Lideratge:
Ideari Respon.cat de l’RSE

Divulgar els valors de l’RSE al teixit empresarial de Catalunya
La idea sorgeix del grup de
DirComs d’empreses membres, i
es planteja no com un manifest a
signar sinó com un recull d’idees i
valors amb estil inspirador.

El disseny gràfic s’ha encarregat a
La Casa de Carlota, on persones
amb capacitats diferents han
contribuït a donar forma al cartell,
sent una mostra de la pròpia
diversitat de s’hi propugna.
L’Ideari disposa d’un microsite
específic i es divulgarà entre tot el
món empresarial:
www.respon.cat/ideariRSE
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Línia 1 – Lideratge:
Esmorzars empresarials

per informar empreses interessades
25-03-2015: Esmorzar empresarial
Ha tingut lloc el primer esmorzar empresarial de presentació
de Respon.cat
Es convoca un nou esmorzar empresarial de presentació de
Respon.cat per a empreses interessades

Les empreses
interessades poden
indicar l’interès en
aquest formulari.
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Trobades amb responsables funcionals
12-06-2015: 1a Trobada de Dircoms d’empreses membres de
Respon.cat a la seu de GasNatural Fenosa de Barcelona
23-09-2015: 2a Trobada amb els responsables de les àrees de
comunicació de les empreses membres de Respon.cat a la Sala Juli
Vela d’Abacus.

6-07-2015: Col·loqui “Inquietuds del DIRSE”
Una vintena de directors i directores d’RSE comparteixen
inquietuds i reptes de futur en el Col·loqui “Inquietuds del DIRSE”
organitzat per DIRSE i Respon.cat
El col·loqui, presidit per Antoni Ballabriga i per Daniel Ortiz en
representació de l’associació DIRSE i de Respon.cat va tenir lloc a la
seu del BBVA a Barcelona.
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Hem iniciat cicles formatius

Cicle de càpsules formatives, amb tres unitats per al 2015 (de 16 a 18h.)
• Dimarts 29 de setembre: Com formalitzar el compromís RSE per mitjà
d’iniciatives i normes. Jordi Morrós i altres
• Dimarts 20 d’octubre: Sense lideratge responsable no hi pot haver RSE.
Sara Berbel
• Dimarts 17 de novembre: Mostrar els resultats d’RSE i el valor creat a la
societat. Judit Vila i Nekane Navarro
20-10-2015: Lideratge responsable,
amb Sara Berbel - Vegeu notícia

29-09-2105: Com formalitzar el
compromís d’RSE: iniciatives i
normes, amb Jordi Morrós i altres –
Vegeu notícia

17-11-2015: Mostrar els
resultats d’RSE i el valor creat
a la societat, amb Judit Vila i
Nekane Navarro Vegeu notícia
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Seminari de Voluntariat d’Empresa
Primera sessió:
Valoracions excel·lents del primer dia del
seminari sobre Voluntariat d’empresa

05-2015: Segona sessió:
El voluntariat d’empresa és un element
troncal en la gestió de l’RSE

17-06-2015: Tercera sessió:
El com i el perquè es fa un Programa de
Voluntariat d’empresa
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Línia 3 – Foment de l’RSE:
Programa RSE.Pime
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Línia 3 – Foment de l’RSE:
Hem rellançat l’RSE.Pime

amb 16 empreses micro, petites i mitjanes

L’acte també va tenir un espai per a la presentació de
l’estudi sobre la integració del desenvolupament
sostenible a les PIMES catalanes, realitzat per la
Càtedra MANGO d’RSC de l’Escola Superior de
Comerç Internacional (ESCI-UPF).
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Línia 3 – Foment de l’RSE:
Hem rellançat l’RSE.Pime

amb 16 empreses micro, petites i mitjanes
ü S’ha simplificat el model de l’edició del 2008 per
facilitar un model més sostenible i que pugui tenir
continuïtat anual
ü Hi participen 16 pimes
ü Han fet 5 sessions conjuntes i han rebut un
acompanyament de consultoria
ü A inici del 2016 es reuniran de nou per tancar el
procés amb èxit
ü Es farà un acte públic de reconeixement

Entrades:
5-05-2015: Les pimes catalanes podran acollir-s’hi per enfortir la seva competitivitat responsable
14-05-2015: Les pimes podran fer un Pla d’acció de Responsabilitat Social en 5 sessions
14-05-2015: Podeu sol·licitar ser una de les 15 pimes participants al programa RSE.Pime
15-05-2015: Reflexió del responsable polític de l’RSE a la Generalitat
17-05-2015: Tota la informació del programa RSE.Pime
9-06-2015: El programa RSE.Pime ja ha començat!

• RSE.Pime és un programa
d’implantació de la
Responsabilitat Social a les
PIMES catalanes
• Està promogut per
Respon.cat, el Consell de
Cambres de Comerç i el
Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat
de Catalunya
• Està destinat a facilitar
eines i procediments de
millora en la gestió
econòmica, social i
ambiental a partir de la
implantació dels valors
d’RSE a la cultura
empresarial de les
organitzacions.
• El programa és gratuït per
als participants. Està
finançat pel Departament
d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya
amb la voluntat de facilitar
eines per a les pimes.
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Línia 3 – Foment de l’RSE:
Hem rellançat l’RSE.Pime

amb 16 empreses micro, petites i mitjanes

Prop de 100 empreses s’han
interessant per participar en
el programa.
S’havia dissenyat per a 15,
però finalment se n’han
acceptat dues més. Una ha
causat baixa a mig procés.
Pel que fa a les dimensions,
el grup ha estat constituït
per
• 4 microempreses,
• 9 empreses petites i
• 4 empreses mitjanes.
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Línia 3 – Foment de l’RSE
S’han creat els Premis Respon.cat

Reconeixement al
territori socialment
responsable:
La Garrotxa

Premi a la trajectòria
(empresa gran):
GAES

Premi a la trajectòria
(empresa pime):
KH Lloreda

Reconeixement al
programa ambiental de
col·laboració: Cementiri
Roques Blanques

Reconeixement al
programa empresarial
de voluntarial:
HP Barcelona

14-12-2015: Es lliuren a la Casa Llotja de Mar els Premis Respon.cat
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Línia 4 – Territori Socialment Responsable
Jornada “Relacions entre Empreses i ONL”
coorganitzada amb l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar
14-10-2015: Jornada
“Relacions entre Empreses
i Organitzacions No
Lucratives“, coorganitzada
per Respon.cat i l’ASCEF
Èxit de participació de la
Jornada Empresa – ONL

Vegeu totes les
intervencions al
Canal Respon.cat de
YouTube
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Línia 4 – Territori Socialment Responsable
Jornada “Diversitat a l’empresa”,
Organitzada per ACSAR amb la col·laboració de Respon.cat
20-11-2015: Jornada “La
diversitat a l’empresa:el
repte del s.XXI“,
organitzada per la
Fundació ACSAE amb la
col·laboració de
Respon.cat

Esdeveniments on hem participat
Memòria
2015
8-10-2015: I Jornada RSC
de la UOC
Ha tingut lloc la I Jornada
de Responsabilitat Social
de la UOC

26-11-2015: Ship2B Impact
Forum
Respon.cat col·labora en el
Ship2B Impact Forum

8-07-2015: Debat sobre
Barça i RSC
Les entitats líder en el món
de l’esport haurien
d’apostar per l’RSE com a
model de gestió

20-11-2015: XIII Seminari
Immigració i Europa
(ACSAR)
Respon.cat ha intervingut
sobre la diversitat com a
part de l’RSE

12-12-2015: XXI Gala
Solidària de Tarannà
Viatges
Respon.cat hi serà present
per lliurar un premi

22-10-2015: 79 Jornada
Corresponsables a Lleida
Canyelles a Lleida: “cal
estendre els valors de l’RSE
no solament al llarg de la
cadena de proveïment sinó
en tota l’esfera d’influència”

Esdeveniments on hem participat
Memòria
2015
3-06-2015: Diàlegs
ambientals sobre
economia circular
Respon.cat convida Mango
a participar-hi en tant que
un dels grans focus de
l’RSE
26-03-2015: Jornada Lideratge
responsable contra la corrupció,
del Col·legi de Censors amb la
col·laboració de Respon.cat
Reclamen exemplaritat a polítics i
líders socials per combatre la
desafecció ciutadana
06-2015: Euncet
Joan Piñol parla sobre RSE al
postgrau d’Habilitats directives de
l’Euncet

Es presenta Respon.cat
davant les institucions
andorranes

Aliances i col·laboracions
Memòria
2015

Convoquem els directors d’RSE
de les empreses membres de
Respon.cat al col·loqui
“Inquietuds del DIRSE”,
coorganitzat amb DIRSE

Iniciativa per a la Reforma Horària
Acte de presentació de l’Anuari 2014
‘La Reforma horària s’ha de fer de cop al
2016ʹ, proposen Mohedano i Cardús a les
empreses de Respon.cat
Respon.cat col·labora amb la campanya per la
Reforma horària
Presentació de l’Associació Catalana per al
Foment de l’Economia del Bé Comú

Diàlegs ambientals sobre economia circular, un
dels grans focus de l’RSE

Es presenta l’estudi on les pimes catalanes
valoren incentius RSE

Jornada de Diàleg sobre “L’ètica aplicada a la
funció directiva”
Gabilondo, Belil i Campo Vidal han dialogat
sobre l’ètica directiva

Respon.cat col·labora en la 3a Jornada sobre RSE
organitzada pel Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya
La morositat és una de les causes
principals de tancament
d’empreses i desaparició de llocs
de treball
63 Jornada Corresponsables de presentació
del 10è Anuari Corresponsables
El president de Respon.cat destaca el repte de
la igualtat, en l’acte de Corresponsables

Respon.cat ha anat ampliant la xarxa de col·laboradors i aliances, entre els quals cal destacar les
organitzacions membres del Consell social:
Respon.cat crea el Consell social com a òrgan de participació d’agents diversos

Comunicació
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En el 2015 s’ha incrementat la presència a les xarxes socials:
Xarxes socials
Blog
Newsletters
Butlletí intern
YouTube
Twitter

•
•
•

•
•

entrades català
entrades castellà
edicions català
edicions castellà
edicions
vídeos
seguidors
tuits

31/12/14
89
41
3
1
13
6
380
994

14/12/15
156
59
16
6
16
54
656
1175

A Linkedin es publica automàticament tot el que surt al
blog, sense cap altra dinamització.
S’ha millorat la imatge de les newsletters i Butlletins
A desembre de 2015, amb motiu de la proclama de
l’Ideari, es posa en marxa un pàgina a Facebook i un
microsite dins el web: www.respon.cat/ideariRSE
S’ha posat al dia el tríptic de presentació de l’associació
Es divulguen notícies relacionades amb les empreses
membres, amb voluntat de contribuir a posar en valor
el seu compromís.
30

Comunicació
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Aparicions en mitjans

29-09-2015: Debat a El
Punt Avui TV sobre l’RSE i
les persones
Vegeu notícia i vídeo
5-03-2015: 63 Jornada
Corresponsables de
presentació del 10è Anuari
Corresponsables
El president de Respon.cat
destaca el repte de la
igualtat, en l’acte de
Corresponsables

26-11-2015: Ship2B Impact
Forum
Respon.cat col·labora en el
Ship2B Impact Forum
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Moltes gràcies per
haver-nos ajudat a
fer-ho possible!

Si compartiu aquests valors empresarials i
creieu en un model de competitivitat
sostenible, sou benvinguts a Respon.cat
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Respon.cat 2015
ha estat sols el començament

“L’empresa que observa, l’empresa que respon”

