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Memòria d’activitats
Respon.cat 2016

“La iniciativa es va fent gran”

Presentació
Memòria
2016

A mitjan 2015 Respon.cat va adquirir
personalitat jurídica pròpia, després d’un
2014 en què va començar a actuar
provionalment com a programa del
Consell de Cambres de Comerç. Així, el
2016 ha estat el primer exercici complet
en què ja s’ha estat funcionant com a
associació.

Aquest any s’han posat en marxa dos
òrgans per enriquir el funcionament de
l’associació: el Consell social i el Consell
acadèmic, i cadascun ha celebrat una
primera sessió, fet que també permet
disposar de més capacitat de lideratge per
a esdevenir l’organisme empresarial de
referència en RSE a Catalunya.

Fet aquest pas, Respon.cat ha començat a
guanyar presència i projecció, i ha
consolidat algunes de les accions que van
marcant el seu sentit, com el programa
RSE.Pime i els Premis Respon.cat, tots dos
en la segona edició.

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.

Trajectòria
Definició

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

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

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
2016

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

Govern corporatiu

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

Govern corporatiu: assemblea
Memòria
2016
Durant el 2016 ha tingut lloc una assemblea:
• 9 de juny: Assemblea general ordinària

Va tenir lloc l’assemblea general ordinària de
Respon.cat

Govern corporatiu: junta directiva
Memòria
2016

President
Josep Santacreu
DKV Assegurances

Vicepresidenta
Mercè Mullor
Mullor SA

Vicepresident
David Cos
Grup Clade

Secretari
Narcís Bosch
Consell Cambres

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

•

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

Vocals:
Manel Garrido
Agbar

Bea Bayo
Mango

Cristian Rovira
Grup Sifu

S’han celebrat tres reunions de Junta
directiva:
•
11 de gener
•
11 d’abril
•
8 de setembre

Daniel Ortiz
Institut Cerdà

Carmen Valle
Psikered

Joan Piñol deixa la Junta
per desvinculació de
l’empresa que
representava. És substituït
a la Junta per Carmen
Valle, mentre que la posició
de la secretaria passa a
ocupar-la Narcís Bosch.

•

Manel Garrido, director territorial d'Aigües
de Barcelona

•

Beatriz Bayo, vocal, directora d’RSC de
Mango

•

Cristian Rovira, vocal, vicepresident del Grup
Sifu

•

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

•

Carmen Valle, consellera de Psikered

•

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

Joan Piñol
Psikered

Memòria
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Govern corporatiu:
òrgans de participació
Durant el 2016 ha tingut lloc:
• 1 de febrer: Consell social
• 7 de novembre: Consell acadèmic

Respon.cat constitueix el seu Consell social per donar
més visibilitat a la Responsabilitat Social en el teixit
empresarial català

62 empreses membres (31-12-2016)
Memòria
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Abacus
Acefat
Agbar
Airpharm
Alqvimia
Aranow Packaging Machinery
BSM Barcelona de Serveis Mun.
Cafès Novell
Grup Clade
Condis
DKV Assegurances
Fund Claror Gimnàs
Gas Natural
Lavola
Mango
Mina Pública d'Aigües Terrassa
Mullor
Psikered
KH Lloreda
RACC
Serveis Funeraris de Barcelona
Grupo Sifu
Suara Cooperativa
Tarannà · Viatges amb Sentit

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

La Unió
UOC
Masia Vallformosa
Gràfiques Varias
BBVA
Bon Preu
Consell Cambres de Comerç de Cat.
Esc. Sup. Comerç Internac. ESCI - UPF
Amat Immobiliaris
Llet Nostra
Institut Cerdà
Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat
EBA Vallcarca
bcnpress
Corresponsables
Esteve
Caixa Enginyers
Calidad Pascual
Anudal
Mútua Terrassa
Apunts
Singular Net
Fundació Sanitària Mollet
Mercadona
Grup SABA
GAES
Grup Papelmatic (Hygienic Global S.)

ALTES 2016
53
Atenció Primària Alt Camp
54
ABS Centelles - EAP Osona
Sud - Alt Congost SLP
55
EAP Dreta de l'Eixample
56
EAP Poble Sec
57
Vallplasa Atenció Primària
58
EAP Sarrià
59
Fundació Salud y Persona
60
Mismaeficacia
61
Albera Salut
62
Supsa Supermercats Pujol
63 Fundació Ampans
BAIXES 2016
25 TMB

Línia 1: Sessió al BizBarcelona

Memòria
2016

mostrant 3 casos de lideratge responsable a partir dels Focus de l’RSE a Catalunya
amb presentacions de 10 min.

Beatriz Castillo, responsable del
departament de Comunicació i RSE
d’Apunts, va basar la seva
interveció en el Focus “Cohesió
social“.

Jordi Cuixart, director
general d’Aranow
Packaging Machinery, ha
basat la seva intervenció
en el Focus “L’ètica de les
organitzacions“.

Josep Maria Canyelles, coordinador
de Respon.cat, ha presentat el
projecte Focus de l’RSE de Catalunya.

Joana Amat, codirectora general
d’Amat Immobiliaris, va basar la
seva intervenció en el Focus
“Desenvolupament del capital
humà“
ü

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 amb un
taller de portaveus previ.

Línia 1: Ideari Respon.cat de l’RSE

Memòria
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S’ha seguit divulgant els valors de l’RSE entre el teixit empresarial

Línia 1: Fòrum directiu
Memòria
2016
•

•

•

Es va repensar el format del Fòrum directiu amb l'objectiu que
sigui un espai de trobada dels primers executius de les
empreses membres. Es va dissenyar un format de dinar anual
per afavorir l'intercanvi i l'enfocament dels grans temes que cal
abordar des de l'RSE. Finalment es va celebrar al gener del
2017 .
Sessió anual 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.
Esmorzars empresarials. Trobades amb un nombre reduït de
líders empresarial per a presentar Respon.cat i l'RSE i captar
interessos i inquietuds.

Línia 2: Focus de l’RSE a Catalunya i ODS
Memòria
2016
Edició de pòsters dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
Nacions Unides, i elaboració de rollups dels ODS i dels Focus de l’RSE a
Catalunya.

Línia 2: Focus de l’RSE a Catalunya i ODS
Memòria
2016

Vídeo amb intervencions d’empreses donant suport als Focus de l’RSE a
Catalunya i als ODS, enregistrat a l’acte de cloenda de l’RSE.Pime. Cadascuna
de les vuit empreses va fer una microintervenció sobre un dels Focus
convidant el teixit empresarial a fer-se’l seu i integrar-lo en la gestió de la
seva responsabilitat social. Alhora que feien la intevenció, es veia en pantalla
un tuit de resum, que es publicava tot seguit a la xarxa

[VÍDEO] Vuit empreses conviden el teixit empresarial a assumir els Focus
de l’RSE a Catalunya. Vegeu les microintervencions!

Línia 2: Focus de l’RSE a Catalunya i ODS
Memòria
2016

Vídeo com a acció de suport als ODS, on es mostren lectures dels cinc grans
àmbits dels ODS: persones, planeta, prosperitat, pau i aliances. Enregistrat
amb motiu dels Premis Respon.cat a la Seu Vella de Lleida

Reconeixement als Objectius de Desenvolupament Sostenible durant l’acte
de lliurament de Premis Respon.cat 2016

Línia 2: Capacitació i desenvolupament
Memòria
2016
Seminari: Les pimes i els Objectius de desenvolupament
Sostenible (ODS) (dj. 6 d’octubre)

Col·laboració amb el Col·legi de Censors Jurats
de Comptes;
Conferència: Cap una economia sostenible. Els
objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS), organitzada pel Col·legi. Respon.cat
lidera el treball sobre l’ODS 17.
“Els ODS s’han de treballar en clau de
territori”, segons la conferèrencia: Cap a una
economia sostenible al CCJCC

Línia 2: Capacitació i desenvolupament
Memòria
2016
Es posen en marxa els espais de trobada entre empreses
interessades a abordar els grans reptes de l’RSE
Els grups de treball, oberts a les empreses interessades,
abordaran l’agenda local i l’agenda global de l’RSE: els Focus de
l’RSE a Catalunya i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
Respon.cat posa en marxa un conjunt de grups de treball
d’empreses en el marc del Projecte Focus de l’RSE a Catalunya.
•
•
•
•

Economia circular: 18 d’octubre, 14.00 a 16.30h al Palau
Macaya de Barcelona
Desenvolupament del capital humà, 8 de novembre, 14.00
a 16.30h al Palau Macaya de
Barcelona
Cohesió social, 11 de novembre, 9.00 a 11.00h
Desenvolupament econòmic responsable, 29 de
novembre, 14.00 a 16.30h al Palau Macaya de Barcelona

Línia 2: Càpsula de coneixement
Memòria
2016
Innovació, cooperació i internacionalització:
inductors claus del desenvolupament econòmic
responsable

Línia 2: Càpsula de coneixement
Memòria
2016
L’economia circular: el meu residu és el teu
recurs

Línia 2: Càpsula de coneixement
Memòria
2016
Càpsula de coneixement sobre “Cohesió social”:
Les empreses com a agent clau per frenar
l’empobriment creixent de la societat

Línia 2: Càpsula de coneixement
Memòria
2016
Càpsula de coneixement sobre el compromís
amb la comunitat (dimarts 12 de 14 a 16,30h)

Línia 2: Càpsula de coneixement
Memòria
2016
Càpsula de coneixement sobre els Codis ètics

Línia 3: 2a edició del programa RSE.Pime
Memòria
2016

Acte cloenda RSE.Pime 2015
El 9 de juny del 2016
ha tingut lloc l’acte
institucional de
cloenda de l’edició
2015, amb la
presència del
conseller Sr. Jordi
Baiget, i el president
de Respon.cat, Dr.
Josep Santacreu, al
costat de les 16
empreses
participants.

Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Acte cloenda RSE.Pime 2015
A l’acte de 9 de juny de 2016, de tancament de
l’edició 2015, s’hi van reconèixer 4
microempreses, 9 empreses petites i 3 empreses
mitjanes:

AdQualis (Grupo MC Asociados), amb una plantilla de 70
persones, dedicada al serveis integrals de Recursos Humans, i amb
seu a Barcelona.
Atenció Primària Alt Camp S.L.P., amb una plantilla de 26
persones, dedicada als serveis d’atenció mèdica, i amb seu a
Alcover (Baix Camp)
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, amb una plantilla de 4
persones i seu a Barcelona.
Containers del Berguedà SL, amb una plantilla de 48 persones,
dedicada a la gestió i valorització de residus, i amb seu a Berga
(Berguedà).
Criteria RRHH, amb una plantilla de 30 persones, dedicada als
serveis de formació i Recursos humans, i amb seu a Barcelona.
Economia Sensible, amb una plantilla de 4 persones, dedicada als
serveis de consultoria empresarial, i amb seu a Girona.
Edat 3 sccl, amb una plantilla de 38 persones, dedicada als serveis
socials d’atenció domiciliària, i amb seu a Olot (Garrotxa).
Educaonline SL, amb una plantilla de 21 persones, dedicada als
serveis de formació, i amb seu a Barcelona.
Organitza:

Amb el suport de:

Finques Rius SL, amb una plantilla de 7 persones, dedicada als
serveis immobiliaris, i amb seu a Vilanova i la Geltrú.
Fundació Viver de Bell-lloc, amb una plantilla de 110 persones,
dedicada a la integració laboral i social de persones amb
discapacitat, i amb seu a Cardedeu
IFTEM Almacenatica, amb una plantilla de 15 persones,
dedicada a la formació, i amb seu a Cornellà de Llobregat (Baix
Llobregat).
Kiddy’s World SL, amb una plantilla de 5 persones, dedicada als
serveis d’oci, educació i salut infantil i familiar, i amb seu a
Barcelona.
Mismaeficacia, SL, amb una plantilla de 25 persones, dedicada
als serveis d’atenció mèdica, i amb seu a Girona (Gironès).
Papel Automatic SA (Grup Papelmatic), amb una plantilla de 32
persones, dedicada a la manipulació i distribució productes
d’higiene i neteja, i amb seu a Cornellà de Llobregat (Baix
Llobregat).
Pintados y Derivados (Pinter), amb una plantilla de 80
persones, dedicada als recobriments de tot tipus de peces amb
pintura, i amb seu a Barberà del Vallès (Vallès Occidental).
Tarannà Viatges amb sentit, amb una plantilla de 18 persones,
dedicada als serveis turísitics, i amb seu a Barcelona.

Amb la col·laboració de:

2a edició de l’RSE.Pime

Memòria
2016

amb 19 empreses micro, petites i mitjanes

•
•
•

Publicació de les fitxes de Bones Pràctiques de
les 16 empreses participants al 2015
[VÍDEO] Reportatge del Programa RSE.Pime
2015
Fotos de l’esdeveniment

Empreses participants RSE.Pime 2016
A l’edició 2016 hi han pres part 3
microempreses, 9 empreses petites i 8 empreses
mitjanes:
Microempreses
Sweet Centre: Comerç detallista de bombons, caramels,
gominoles i snacks. Plantilla de 3 persones [Mataró]
Ass. Comerciants Creu Coberta: Associacionisme comercial.
Plantilla de 4 persones [Barcelona]
Estudiar és Fàcil: Docència. Plantilla de 6 persones [Tarragona]
Empreses petites
Singular Net Consulting, S.L.: Consultoria Empreses i Entitats.
Plantilla de 10 persones [Barcelona]
Peixe Software, S.L.: Serveis TIC. Plantilla de 14 persones [Sant
Feliu de Llobregat]
Tick Translations: Serveis lingüístics. Plantilla de 14 persones
[Girona]
Agrícola Falset Marçà, SCCL: Agroalimentari vitivinícola. Plantilla
de 18 persones [Falset]
Campos Estela: Restauració. Plantilla de 20 persones [Rubí]
Troca per a la Integració Laboral.: Serveis de neteja i hosteleria.
Plantilla de 25 persones [Lleida]

Organitza:

Amb el suport de:

Generation RFID, S.L.: Desenvolupament de productes
electrònics. Plantilla de 26 persones [Reus]
Olaria Esports, S.L.: Comerç detallista de distribució articles
esportius. Plantilla de 33 persones [Vilanova i la Geltrú]
EAP Poble Sec, S.L.P.: Atenció Primària de Salut. Plantilla de 46
persones [Barcelona]
Mitjanes
Industrias Puigjaner, S.A.: Industrial, disseny i fabricació de
maquinària per deformar metalls. Plantilla de 50 persones
[Polinyà]
Amat Immobiliaris: Immobiliari. Plantilla de 72 persones [Sant
Just Desvern]
EAP Dreta Eixample, S.L.P.: Atenció Primària de Salut. Plantilla
de 73 persones [Barcelona]
Cirprotec, S.L.: Industrial, fabricant material elèctric contra
llamps i sobretensions. Plantilla de 77 persones [Terrassa]
Creaciones Gráficas CG, S.A.: Arts Gràfiques. Plantilla de 80
persones [Barcelona]
Fundació Privada ASPRONIS: Atenció a persones amb
discapacitat. Plantilla de 160 persones [Malgrat de Mar]
Associació Alba: Serveis educatius i socials. Plantilla de 195
persones [Tàrrega]
Ros 1, S.A.: Fabricació de mobles. Plantilla de 201 persones
[Artesa de Segre]
Amb la col·laboració de:

2a edició de l’RSE.Pime

Memòria
2016

amb 19 empreses micro, petites i mitjanes

Línia 3: 2a edició dels Premis Respon.cat
Memòria
2016

· Premi Respon.cat a la trajectòria del compromís en RSE per a empresa gran: Grupo Menarini
[vídeo]
· Premi Respon.cat a la trajectòria del compromís en RSE per a empresa petita i mitjana:
Tarannà, viatges amb Sentit [vídeo]
· Reconeixement Respon.cat al programa empresarial de voluntariat: ESTEVE [vídeo]
· Reconeixement Respon.cat al programa empresarial ambiental de col·laboració: Celler
Credo [vídeo]
· Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables: Barri del Raval de Barcelona,
representat per la Fundació Tot Raval [vídeo]
· Reconeixement Respon.cat a la gestió de la diversitat d’origen: bonÀrea Agrupa [vídeo]
· Reconeixement Respon.cat a les bones pràctiques empresarials de reforma horària: Fundació
Joia [vídeo]

Premis Respon.cat 2016: Sis empreses catalanes i un territori
exhibeixen el seu compromís amb la societat

Línia 3: 2a edició dels Premis Respon.cat
Memòria
2016

Aparicions en mitjans

Totlleida
http://www.totlleida.cat/lleida-acollira-lliurament-dels-premis-respon-cat-2016-reconeixement-lrse-catalunya-presencia-lalcalde-consellera-munte/
Holalleida
https://t.co/ZNnrE2xAHI?cn=bWVudGlvbg%3D%3D
Corresponsables
http://www.corresponsables.com/agenda/premios-responcat-en-lleida
La Unió - Associació d'Entitats Sanitàries i Socials
http://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/segons-edicio-del-premis-respon.cat-100.html
Voluntaris.cat
http://voluntaris.cat/acte-de-lliurament-dels-premis-respon-cat/
Jornal.cat
http://www.jornal.cat/agenda/la-segona-edicio-dels-premis-respon.cat-2016-es-fara-a-lleida
Seu Vella
http://www.turoseuvella.cat/agenda-i-noticies/agenda/2a-edicio-premis-respon.cat
Economia Humana – RACC 1
http://economiahumana.org/evento/premis-respon-cat-2016/?instance_id=754
NOTES DE PREMSA
Totlleida
http://www.totlleida.cat/premis-respon-cat-2016-sis-empreses-catalanes-territori-exhibeixen-compromis-societat/
La Vanguardia Local
http://www.lavanguardia.com/local/vida/20161121/412033523190/menarini-taranna-esteve-celler-credo-bonarea-agrupa-fundacio-joia-premiosresponcat.html?utm_campaign=botones_sociales
Europapress
https://www.google.es/amp/amp.europapress.es/catalunya/noticia-menarini-taranna-esteve-celler-credo-bonarea-agrupa-fundacio-joia-premiosresponcat-20161121161321.html?client=safari
Social.cat
http://www.social.cat/noticia/6340/7-empreses-catalanes-reben-el-guardo-de-respon.cat-per-la-seva-responsabilitat-social
La Mañana
http://www.lamanyana.cat/detall-noticies-curtes/article/munte-al-pais-que-volem-les-empreses-mes-avancades-i-punteres-aposten-clarament-per-laresponsabilitat-social/
Tot Raval
http://www.totraval.org/ca/noticies/el-raval-guardonat-als-premis-responcat-2016
Fundació Joia
http://www.fundaciojoia.org/ca/dest/863-respon-cat-ens-premia-per-bones-pr%C3%A0ctiques.html

Memòria
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Comunicació
Al 2016 s’ha mantingut i incrementat la presència a les xarxes socials i s’han
posat les bases per fer un canvi de web i millora de les capacitats per al
proper exercici:

Xarxes socials

31/12/14 14/12/15 28/12/16
entrades català
89
159
212
Blog
entrades castellà
40
75
24
edicions català
3
21
30
Newsletters
edicions castellà
1
8
3
13
12
17
Butlletí intern edicions
vídeos
6
48
46
YouTube
visualitzacions
1441
2874
seguidors
380
+491
+139
Twitter
tuits
994
2247
744
m'agrada
52
Facebook
publicacions
357
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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

Memòria
2016

Respon.cat 2016
“La iniciativa es va fent gran”

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

