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Proposta de Pla d'acció 2017 
	

[trajectòria]	Respon.cat	es	va	constituir	com	a	associació	al	2015,	després	de	començar	
a	 funcionar	 uns	mesos	 abans	 provisionalment.	 En	 aquests	 dos	 anys	 i	mig	 la	 iniciativa	
s'ha	materialitzat,	ha	posat	en	marxa	els	primers	programes	i	ja	disposa	de	70	membres	
a	maig	de	2017.	

	
[programes]	 Fins	 ara	 hem	 creat	 i	 desenvolupat	 programes	 amb	 identitat	 pròpia	 com	
l'RSE.Pime	i	els	Premis	Respon.cat,	amb	convocatòria	anual,	o	programa	marc	Focus	de	
l'RSE	a	Catalunya,	i	altres	s'hi	hauran	d'anar	sumant.	
	

	

	
	

	
[repte]	 Els	 propers	 tres	 anys	 han	 de	 portar	 Respon.cat	 a	 consolidar	 el	 seu	 repte	
missional:	esdevenir	l'organisme	empresarial	de	referència	en	RSE	a	Catalunya.	Per	això,	
cal	triplicar	l'actual	dimensió,	multiplicar	el	marc	de	relacions,	exercir	una	gran	capacitat	
d'influència	en	el	món	empresarial	i	a	la	societat.	
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Accions 2017: entre la continuïtat i els nous reptes 
	

Programa	RSE.Pime	
2008,	 2015	 i	 2016...	 i	 al	 2017	 se'n	 convocarà	 la	 4a	 edició.	 Es	 confia	
novament	amb	la	subvenció	del	Departament	d'Empresa	i	Coneixement.	

Caldrà	aconseguir	un	mínim	de	15	empreses,	de	manera	que	es	començarà	
la	difusió	de	manera	immediata	per	a	poder	avançar	els	terminis.	

Caldria	crear	un	espai	amb	antics	participants,	que	puguin	retrobar-se,	conèixer-se	amb	
els	 dels	 les	 altres	 edicions,	 mantenir	 un	 contacte	 pròxim	 a	 Respon.cat	 i	 facilitar,	 si	
s'escau,	la	incorporació	com	a	membres.	

	
Càpsules	de	coneixement	

Cicle	 de	 càpsules	 de	 coneixement	 de	 2,5h	 com	 les	 del	 2016,	
mensuals,	a	les	tardes	coincidint	amb	els	matins	d'RSE.Pime.	

S'hi	abordaran	temes	dels	Focus	de	l'RSE	i	dels	ODS.	

	
Premis	Respon.cat	2017	

Al	2017	 se'n	 convocarà	 la	 3a	 edició.	 Es	 confia	novament	 amb	 la	
subvenció	 del	 Departament	 d'Empresa	 i	 Coneixement	 i	 de	 la	
Secretaria	 d'Immigració,	 alhora	 que	 caldrà	 cercar	 nous	

finançadors.	

Caldrà	 simplificar	 la	 col·laboració	 dels	 organismes	 col·laboradors	 fent-los	 equivaldre	
amb	el	Consell	social	i	no	demanar	que	enviïn	fitxes-proposta	sinó	elaborar	unes	ternes	
en	una	reunió	tècnica.	
Caldrà	 decidir	 si	 es	 manté	 format	 de	 l'acte	 de	 lliurament	 (enguany	 es	 podria	 fer	 a	
Girona)	 o	 bé	 fem	 la	 descentralització	 bianual	 i	 enguany	 fem	 un	 acte	 a	 Barcelona	 que	
guanyi	més	contingut	(portar	algú	que	parli	dels	ODS,	per	exemple)	i	alhora	un	format	
més	tipus	gala,	amb	dinamització.	

També	 caldria	 estudiar	 si	 afegir	 noves	modalitats,	 cosa	 que	 es	 pot	 abordar	 de	 cara	 a	
futures	 edicions,	 ja	 que	 cal	 treballar	 adequadament	 les	 aliances	 (possibles	
reconeixements	en	transparència,	o	a	persones	singulars...).	

	
Programa	Focus	de	l'RSE	a	Catalunya	

Al	2017	es	continuarà	desenvolupant	el	projecte	Focus	de	 l’RSE	
de	Catalunya:	l’agenda	local	de	l’RSE.	

Pretén	estendre	l’RSE	fomentant	que	les	empreses	que	operen	a	Catalunya	integrin	en	la	
gestió	de	la	seva	RSE	aquells	temes	prioritaris	en	clau	local,	que	han	estat	seleccionats	
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de	forma	participativa	entre	grups	d’interès	representatius	i	de	manera	dinàmica	en	el	
temps.	

L’agenda	local	es	treballa	de	manera	interrelacionada	amb	l’agenda	global,	representada	
principalment	pels	Objectius	de	Desenvolupament	Sostenible	de	Nacions	Unides.	

Per	a	facilitar	que	les	empreses	donin	un	caràcter	prioritari	a	aquests	focus,	es	portaran	
a	terme	les	actuacions	següents:	

Conèixer	i	
reconèixer	

Identificació	BP	empreses	membres	
Identificació	de	bones	pràctiques	de	les	empreses	membre	de	Respon.cat	en	
cada	un	dels	focus	i	en	relació	amb	els	ODS	corresponents.	

	

Contrast	individual	amb	cada	empresa	membre	BP	identificades	
Contrast	de	les	pràctiques	identificades	amb	cada	empresa	membre	per	
ampliar	i	millorar	la	informació	trobada.	

	

Cerca	de	bones	pràctiques	al	sector	empresarial	català	
Crida	oberta	al	teixit	empresarial	del	país	perquè	aportin	bones	pràctiques	
alineades	amb	els	focus	i	els	ODS.	

Promoure	 Jornada	treball	xarxa	socis:	compartint	BP	
Jornada	d'intercanvi	de	bones	pràctiques	entre	empreses	membres,	amb	un	
enfocament	molt	pràctic	en	el	qual	puguin	compartir	experiències.		
Prèviament	es	treballarà	amb	els	socis	per	definir	quines	bones	pràctiques	
volen	compartir	i	quines	volen	conèixer.	

Convocatòria	grups	treball	empreses	
Partint	de	les	prioritats	identificades	a	la	jornada	de	treball,	es	convocaran	
grups	de	treball	específics	en	cada	un	dels	focus.	

Posar	en	
valor	

Publicació	d’articles	i	reportatges	
Articles	sobre	els	focus	i	els	ODS	a	experts	i	representants	d'empreses	
membres.	
Reportatges	periòdics	sobre	cada	focus	(amb	dades	sobre	magnitud	del	
focus,	bones	pràctiques,	referències	d'interès,	etc.).	

	
	
	

	

	
Informe	periòdic	focus	i	ODS	
Elaboració	de	l’Informe	periòdic	sobre	l'aplicació	dels	ODS	i	els	Focus	de	
l'RSE	a	les	empreses	catalanes	membres	i	no	membres	

	

A	 més	 d’aquestes	 actuacions,	 s’articularan	 actuacions	 de	 promoció	 d’alguns	 aspectes	
englobats	 als	 focus	 que	 es	 consideren	 prioritaris	 per	 al	 teixit	 empresarial	 del	 país:	
empresa	saludable,	envelliment,	turisme	sostenible	i	altres	que	s’identifiquin.	
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Foment	dels	Objectius	de	Desenvolupament	Sostenible		
El	treball	al	voltant	dels	ODS	es	fa	en	paral·lel	als	Focus	de	l'RSE	a	
Catalunya,	articulant	les	agendes	local	i	global	de	l'RSE.		
Creació	 de	 l'Observartori	 dels	 ODS	 a	 Catalunya	 que	 elabori	 un	
informe	 periòdic	 sobre	 com	 estan	 integrant	 les	 empreses	

catalanes	els	ODS	a	la	seva	gestió.	
Juntament	amb	aquest	 informe,	es	valora	 la	conveniència	de	 fer	alguns	actes	sobre	els	
ODS,	que	permetin	divulgar-los	específicament	i	marcar	el	 lideratge	des	de	Respon.cat.	
Un	 acte	 singular	 seria	 el	 Lliurament	 dels	 Premis	 Respon.cat,	 que	 podria	 incorporar	
continguts	dels	ODS.	

	
Consell	 social	 de	 Respon.cat	 /	 Consell	 acadèmic	 de	
Respon.cat	

Convocatòria	de	la	segona	sessió,	després	de	la	creació	de	l'òrgan	
al	2016.	

La	sessió	del	2016	es	va	dedicar	als	Focus	de	l'RSE	a	Catalunya,	i	
en	 aquesta	 ocasió	 es	 dedicarà	 als	 ODS,	 invitant	 el	 director	 del	
Consell	 Assessor	 per	 al	 Desenvolupament	 Sostenible,	 Arnau	

Queralt.	Complementàriament,	també	es	parlaria	de	Territoris	Socialment	Responsables,	
com	un	desplegament	local	dels	ODS,	i	aprofitant	la	celebració	del	Seminari	TSR+10.	

• Consell	social	de	Respon.cat:	26	d'abril	de	2017	
• Consell	acadèmic	de	Respon.cat:	es	preveu	per	al	mes	de	juliol	

	
Dinar	de	primers	executius	

Fòrum	directiu,	amb	un	format	repensat	perquè	siguin	un	espai	de	trobada	directiva.	Es	
proposarà	 un	 dinar	 anual	 amb	 primers	 directius	 per	 a	 afavorir	 l'intercanvi	 i	
l'enfocament	dels	grans	temes	que	cal	abordar	des	de	l'RSE.			

• Dinar	de	primers	executius	amb	Sergi	Ferrer-Salat:	26	de	gener	de	2017,	al	Club	
Nàutic	de	Barcelona	

• Preparació	del	dinar	per	al	gener	del	2018	
	

Seminari	TSR+10	
Fer	 un	 seminari	 de	 Territori	 Socialment	 Responsable,	
recuperant	el	que	es	va	portar	a	terme	fa	deu	anys	en	què	
es	van	posar	les	bases	conceptuals	i	metodològiques.	
Tal	com	vam	fer	aleshores,	convidarem	una	representació	
molt	 plural	 de	 100	 organitzacions:	 5	 microempreses,	 5	

empreses	petites,	5	mitjanes,	5	grans,	5	organismes	acadèmics,	5	org.	del	 tercer	sector	
social,	5	org.	culturals	i	ambientals,	5	org.	empresarials,	5	sindicats	o	organitzacions	dels	
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recursos	humans,	5	xarxes	o	agents	promotors,	5	ajuntaments,	5	adm.	locals	superiors,	5	
departaments	de	la	Generalitat...		

Aquesta	acció	s'emmarca	en	una	voluntat	més	àmplia	de	foment	del	territori	socialment	
responsable,	 col·laborar	 a	 posar	 en	 valor	 experiències	 com	 a	 factor	 d'identitat	 i	
desenvolupament:	identificació	de	casos,	reconeixements,	interrelació,	oportunitats.	

	
Projecte	Llotges	

Estructurar	 una	 oferta	 a	 les	 empreses	 membres	 i	 al	 teixit	 empresarial	 català	 d'un	
conjunt	 d'espais	 de	 trobada,	 interrelació	 i	 diàleg	 entre	 empreses	 i	 societat,	 on	
Respon.cat	hi	tingui	una	col·laboració,	com	ara:	

 Voluntariat	o	de	trobada	amb	el	sector	no	lucratiu,		
 Patrocinis	diversos,	
 Donació	d'ordinadors	a	entitats	socials,	etc.	

	
Pla	estratègic	Respon.cat	2020	

Fer	una	Sessió	de	Diàleg	amb	empreses	membres	per	tal	de	formular	un	Pla	estratègic	
per	 als	 propers	 tres	 anys	 en	 què	 Respon.cat	 hauria	 de	 desplegar	 plenament	 el	 seu	
potencial.	

Programar-la	a	la	2a	quinzena	de	setembre	disposant	prèviament	dels	resultats	de	què	
esperen	de	Respon.cat	els	organismes	relacionats,	i	també	del	seminari	TSR+10.	

	

Projecte	acompanyament	
Estructurar	un	programa	de	suport	a	empreses	membres	per	part	d'una	altra	empresa	
membre	que	pugui	aconsellar	o	bé	creant	grups	adhoc	per	a	donar	suport.	

	

Trobades	territorials	

Amb	un	doble	objectiu	de	convidar	empreses	de	cada	territori	a	
formar	part	de	Respon.cat	 i	alhora	fomentar	espais	de	trobada	
de	les	empreses	membres	de	cada	territori.	
Al	maig	del	2017	es	farà	una	trobada	a	Lleida	aprofitant	l'impuls	
d'haver-hi	celebrat	l'acte	de	lliurament	dels	Premis	Respon.cat.	

	
Trobades	amb	altres	directius	funcionals		

Fins	ara	s'han	fet	trobades	amb	directors	de	comunicació	i	de	medi	ambient.	Durant	el	
2017	es	volen	programar	trobades	amb	directors	de	persones	i	de	qualitat.	
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Repte	universitari:	futurs	professionals	per	unes	empreses	compromeses	
Proposem	a	les	universitats	catalanes	un	repte	compartit:	Cada	alumne	de	l'ensenyament	
superior	hauria	d'acabar	la	formació	amb	la	convicció	que	les	empreses	tenen	un	rol	social	
i	es	deuen	a	les	necessitats	i	inquietuds	de	la	societat.	

Com	 a	 recurs	 a	 aquest	 repte,	 caldria	 disposar	 d'una	 relació	 de	 representants	
d'empreses	 que	 puguin	 participar	 en	 activitats	 acadèmiques	 explicant	 els	 seus	 casos	
d'empresa	 compromesa.	 Per	 tant,	 caldrà	 demanar	 a	 les	 empreses	 membres	 el	
compromís	d'estar	a	la	disposició	d'aquesta	iniciativa	per	a	fer	algunes	col·laboracions	a	
l'any	entre	les	seves	persones	tant	de	nivell	directiu	com	tècnic	en	funció	de	la	demanda.		

	

Cicle	sobre	els	valors	de	l'RSE		
Actes	 sobre	 valors	 propis	 de	 l'RSE	 (honestedat,	 ètica,	 transparència,	 sostenibilitat,	 bé	
comú,	responsabilitat...),	amb	una	conferència	prèvia	per	part	d'un	expert	acadèmic	i	un	
taller	 posterior	 sobre	 dilemes	 o	 situacions	 pràctiques	 relacionades	 amb	 la	 gestió	 de	
l'RSE.		

	
Turisme	sostenible	

L'any	 2017	 ha	 estat	 declarat	 per	 les	 Nacions	 Unides	 com	 a	 Any	 Internacional	 del	
Turisme	Sostenible	per	al	Desenvolupament	(A/RES/70/193).	
Respon.cat	preveu	fer	alguna	acció	durant	aquest	any	sobre	aquest	sector	estratègic	en	
l'economia	catalana	i	com	incorpora	els	Focus	de	l'RSE	a	Catalunya	i	els	ODS.		

La	voluntat	seria	un	espai	de	debat	 i	una	 jornada,	però	prèviament	cal	 tractar-ho	amb	
empreses	membres	i	amb	agents	rellevants	del	sector.	

El	 turisme	és	un	dels	 sector	d'activitat	més	 importants	 a	Catalunya	 i	 es	 vol	 abordar	 a	
partir	 de	 la	 manera	 com	 incorpora	 l'agenda	 local	 de	 l'RSE	 així	 com	 els	 Objectius	 de	
Desenvolupament	Sostenible,	l'agenda	global	de	l'RSE.	Diversos	focus	hi	estan	implicats.	
El	 focus	 Compromís	 amb	 el	 territori	 inclou	 la	 preservació	 del	 patrimoni	 natural	 i	 la	
biodiversitat.	El	focus	Compromís	amb	la	comunitat	i	aliances	posa	l’èmfasi	en	aspectes	
com	fer	de	Catalunya	un	territori	socialment	responsable.	I	també	cal	tenir	en	compte	les	
persones:	el	focus	Desenvolupament	del	capital	humà	reclama	una	empresa	saludable	i	
una	 racionalització	 dels	 horaris;	 i	 un	 altre	 focus	 aborda	 la	 generació	 d'ocupació	 i	 la	
qualitat	laboral.		
	

Elements	comunicatius	sobre	les	bones	pràctiques	

Continuar	 elaborant	 fitxes	 de	 bones	 pràctiques,	 donant	 continuïtat	 a	 les	 fitxes	
publicades	anteriorment,	amb	aquest	origen:	

 RSE.Pime	
 Premis	i	reconeixements	
 Focus	de	l'RSE	a	Catalunya	i	Objectius	de	Desenvolupament	Sostenible	
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Enregistrament	de	 conferències	breus	 (12min)	per	 a	divulgar	 el	 sentit	 empresarial	de	
l'RSE	de	les	empreses	membres	de	Respon.cat.		

 BizBarcelona	
	

CSR	Europe	

Vinculació	nivell	europeu	i	internacional:	associar	Respon.cat	a	CSREurope	i	
explorar	 programes	 europeus	 per	 enfortir	 a	 Catalunya	 les	 línies	 de	 treball	
europees	en	RSE.		
Aquesta	 intenció	 ja	 està	 present	 des	 de	 fa	 dos	 anys	 però	 no	 s'ha	 pogut	

articular	sense	disposar	de	major	capacitat	operativa,	pel	volum	de	feina	que	suposa	i	les	
accions	derivades.	
	

	

Gestió	de	la	pròpia	responsabilitat	social	
Donar	 continuïtat	 a	 l'elaboració	 del	codi	 ètic	 i	 criteris	 de	 gestió	 responsable,	 amb	un	
grup	 de	 treball	 participatiu;	 Millorar	 la	 transparència:	 memòria,	 web;	 Promoure	 	 la	
igualtat	de	gènere	en	els	aspectes	organitzatius	propis;	Fer	memòria	d'RS	i	informe	de	
progrés.	

A	més,	es	començarà	a	fer	certes	enquestes	internes	i	externes	per:	
 Mesurar	la	satisfacció	dels	membres;	
 Identificar	el	grau	de	coneixement	entre	membres	i	interessos	compartits	
 Sobre	coneixement	de	Respon.cat	per	part	d'altres	organismes	i	expectatives		

	

	


