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

Defini-
ció	

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

Activa-
ció	

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

Funcio-
nament	
efectiu	

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

Projec-
ció	

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

La	
xarxa	

• 2017	
• Seminari	de	
Territori	
Socialment	
Responsable	i	
accions	locals	

El	
territori	

El	2017	ha	estat	el	tercer	anys	de	
funcionament	d’ençà	que	l’associació	es	
va	constituir	formalment.	Han	tingut	
continuïtat	els	principals	programes	com	
RSE.Pime	i	els	Premis	Respon.cat	i	i	ha	
estat	l’any	en	què	s’han	iniciat	la	
continuïtat	de	grups	de	treball.	
	
I	com	a	gran	activitat	a	destacar,	el	
Seminari	TSR+10,	una	acció	molt	singular	i	
potent,	que	ha	reunit	100	organitzacions	
molt	diverses,	en	vint	grups	que	
expressaven	la	diversitat	del	territori	i	que	
ha	permès	fer	un	salt	en	el	treball	en	la	
línia	de	Territori	socialment	responsable,	
que	fins	ara	bàsicament	s’havia	basat	en	la	
territorialització	dels	ODS	dins	el	projecte	

Focus	de	l’RSE	a	Catalunya,	els	Premis	
Respon.cat	i	el	grup	de	treball.	
	
Cal	fer	notar,	no	obstant,	que	aquest	
exercici	s’ha	vist	afectat	pel	context	polític	
ja	que,	com	a	conseqüència	de	l’aplicació	
de	l’Art.	155,	no	ha	pogut	concedir	la	
subvenció	anual	per	finançar	el	programa	
RSE.Pime,	quan	aquest	ja	estava	portant-
se	a	terme,	fet	que	ha	comportat	
modificacions	del	pla	d’acció	i	supressió	o	
ajornament	d’algunes	activitats	previstes,	
algunes	de	les	quals	esperem	poder	
recuperar	en	el	proper	exercici.	
	
-		
	

Presentació	

Trajectòria	

Memòria	2017	



La	present	memòria	recull	les	accions	dutes	a	terme	durant	el	2017,	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	
	

Índex	

Memòria	2017	



Govern	corporatiu:	Assemblea	

Memòria	2017	

Durant	 l’any	 2017	 va	 tenir	 lloc	 una	 Assemblea	 general	 ordinària	 de	
Respon.cat,	 el	 dia	 29	 de	 maig,	 durant	 la	 qual	 es	 van	 aprovar	 la	 Memòria	 i	 el	
tancament	econòmic	de	2016,	així	com	també	el	Pla	d’Actuacions	i	el	Pressupost	de	
2017.	
	
Addicionalment,	 es	 va	 aprovar	 la	 renovació	 d’un	 terç	 de	 la	 Junta	 Directiva	 i	
l’ampliació	del	Consell	Social.	
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President	
Josep	Santacreu	
DKV	Assegurances	

Manel	Garrido	
Agbar	

Vicepresidenta	
Mercè	Mullor	
Mullor	SA	

Tresorer	
Xavier	Carbonell	
ESCI-UPF	

Vicepresident	
David	Cos	
Grup	Clade	

Secretari	
Narcís	Bosch	
Consell	Cambres	

Joana	Amat*	
Amat	Immobiliaris	

Bea	Bayo	
Mango	

•  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,	gerent	del	Consell	
de	Cambres	

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

Vocals:	

•  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	

•  Joana	Amat*,	vicepresidenta	d’Amat	
Immobiliaris	

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

Cristian	Rovira	
Grup	Sifu	

Daniel	Ortiz	
Institut	Cerdà	

S’han	celebrat	quatre	reunions	de	Junta	directiva	durant	el	2017:	
•  26	de	gener	
•  27	d’abril	
•  13	de	setembre	
•  15	de	novembre		

Govern	Corporatiu:	Junta	directiva		

Memòria	2017	

*	Durant	la	primera	meitat	de	2017	(fins	a	l’Assemblea	ordinària)		aquest	càrrec	el	va	ocupar	Carmen	Valle,	
representant	de	Psikered.	



Govern	corporatiu:	Consell	Social	

Per	saber-ne	més:	
http://www.respon.cat/el-consell-social-de-respon-cat-aborda-el-foment-dels-objectius-de-
desenvolupament-sostenible-en-la-seva-segona-sessio/	

El	 Consell	 social	 de	 Respon.cat	 aborda	 el	 foment	 dels	 Objectius	 de	
Desenvolupament	Sostenible	en	la	seva	segona	sessió.	
26	d’abril	de	2017	

Arnau	Queralt,	director	del	CADS	i	
Isidre	Sala,	director	general	

d’Afers	Multilaterals	i	Europeus,	
van	exposar	l’estat	de	situació	

dels	ODS	

Memòria	2017	



Govern	corporatiu:	Consell	Social	

Per	saber-ne	més:	
http://www.respon.cat/respon-cat-amplia-el-consell-
social/		
http://www.respon.cat/consell-social/		

Respon.cat	amplia	el	seu	Consell	Social	-	26	de	juny	de	2017	

Quatre	organitzacions	s’incorporen	al	
Consell	Social	de	Respon.cat:	
-  Confederació	del	Tercer	Sector	
-  Centre	Unesco	Catalunya	

(UnescoCat)	
-  Consell	Assessor	per	al	

Desenvolupament	Sostenible	(CADS)	
-  Fundació	Corresponsables	
Amb	aquestes	incorporacions	el	Consell	
Social	de	Respon.cat	passa	a	estar	
format	per	24	organitzacions.	

Memòria	2017	



Organització:		
	70	empreses	membres	

Memòria	2017	

Petita,	
38%	

Mitjana,	
32%	

Gran,	30%	

Empreses	membres	Respon.cat	(maig	2017)	
Percentatge	segons	dimensió	

Al	llarg	de	2017	s’han	incorporat	8	empreses	a	Respon.cat	i	
no	n’hi	ha	hagut	cap	que	s’hagi	donat	de	baixa.	



Línia	1	–	Lideratge	
Networking	al	BizBarcelona		

•  Emp r e s e s	 memb r e s	 d e	
Respon.cat	 i	 participants	 de	
l’RSE.Pime	 2016	 han	 participat	
en	 la	 sessió	 de	 networking	 al	
Bizbarcelona:	 El	 repte	 de	 la	
innovació	responsable	

•  S ’ h an	 c ompa r t i t	 b one s	
pràctiques	 de	 pimes	 alineades	
a	 l’ODS9,	 Indústria,	 Innovació	 i	
Infraestructures.	

Memòria	2017	

Respon.cat	 ha	 organitzat	 una	 sessió	 de	 networking	 al	 Bizbarcelona	 destinada	 a	
definir	estratègies	per	avançar	en	la	innovació	responsable	focalitzant	en	tres	eixos	
fonamentals:	 la	 innovació	 de	 producte	 o	 servei,	 la	 innovació	 de	 processos	 i	 la	
innovació	organitzativa.	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/networking-respon-cat-al-bizbarcelona-el-repte-de-la-innovacio-responsable/	
http://www.respon.cat/respon-cat-porta-el-compromis-amb-el-territori-la-reforma-horaria-i-leconomia-circular-
al-bizbarcelona/			 9	



Línia	1	–	Lideratge	
Taller	al	BizBarcelona		

La	sessió	ha	estat	en	format	taller	pràctic	i	ha	servit	per	aportar	mètode,	estructurar	discurs	
i	analitzar	els	estils	de	comunicació	verbal	i	no	verbal	.	

Memòria	2017	

Respon.cat	ha	organitzat	una	sessió	destinada	a	millorar	les	habilitats	de	portaveus	
amb	l’expert	en	comunicació	Joan	Francesc	Cànovas,	a	l’espai	de	l’empresa	membres	
Lavola.	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/millorem-habilitats-comunicatives-amb-empreses-membres-de-respon-cat/		
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Línia	1	–	Lideratge	
Empreses	membres	al	BizBarcelona		

•  Fundació	 Ampans	 ha	 presentat	
una	bona	pràctica	 vinculada	 amb	
Compromís	 amb	 la	 comunitat	 i	
a l i a n c e s , 	 E A P	 D r e t a	 d e	
l’Eixample	 amb	Desenvolupamen
t	 del	 capital	 humà	 i	 Lavola	 amb	
Economia	circular.		

•  J o s e p	 M a r i a	 C a n y e l l e s ,	
coordinador	 de	 Respon.cat,	 ha	
presentat	 el	 projecte	 Focus	 de	
l’RSE	de	Catalunya	recordant	que	
és	l’agenda	local	de	l’RSE	alineada	
amb	 l’agenda	 global	 que	 ve	
marcada	 pels	 ODS	 aprovats	 per	
Nacions	Unides	aquest	2015.	

Memòria	2017	

Tres	 empreses	 membres	 de	 Respon.cat	 presenten	 Bones	 pràctiques	 vinculades	 al	
projecte	Focus	de	l’RSE	al	Bizbarcelona.	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/video-tres-
empreses-membres-de-respon-cat-
presenten-bones-practiques-
vinculades-al-projecte-focus-da-lrse-
al-bizbarcelona/		

Miquel	Àngel	Rubio,	responsable	de	
l’Àrea	de	Canvi	Climàtic	i	Economia	

Circular	de	Lavola,	ha	mostrat	casos	de	
bones	pràctiques	en	matèria	ambiental	

vinculats	al	Focus	Economia	
circular:	“D’un	model	linéal	a	un	model	
circular	per	a	una	gestió	eficient	dels	

recursos.”	

Jordi	Mir,	responsable	de	qualitat	
assistencial	de	Fundació	AMPANS,	
ha	mostrat	la	gestió	que	es	fa	des	
d’aquesta	organització	de	l’RSE	
vinculant-ho	al	Focus	Compromís	
amb	la	comunitat	i	aliances.	

Maria	José	Jiménez	de	
Gaztañondo,	responsable	del	grup	
de	treball	de	conciliació	familiar	
d’EAP	Dreta	de	l’Eixample	ha	
exposat	bones	pràctiques	en	
la	millora	de	la	conciliació	i	

reforma	horària.	

11	



Línia	1	–	Lideratge:	
Relacions	institucionals	

El	 president	 de	 la	 Generalitat,	 Carles	 Puigdemont	 rep	 Respon.cat	 per	 reforçar	 les	
complicitats	en	l’impuls	a	la	responsabilitat	social.	
30	de	gener	de	2017	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/puigdemont-rep-respon-cat-per-reforcar-les-complicitats-en-limpuls-a-la-responsabilitat-
social/		

•  La	 Junta	 directiva	 ha	 explicat	 al	 president	 de	 la	
Generalitat	 de	 Catalunya	 el	 treball	 que	 es	 porta	 a	
terme	 per	 enfortir	 la	 responsabilitat	 social	 de	 les	
empreses.	

•  Puigdemont	ha	agraït	el	compromís	de	les	empreses	i	
ha	 mostrat	 sensibilitat	 perquè	 la	 responsabilitat	
social	 formi	 part	 del	 conjunt	 de	 les	 organitzacions	
catalanes.		

•  H a n	 p a r t i c i p a t	 a	 l ’ a u d i è n c i a , 	 a 	 m é s	
de	 Josep	 Santacreu	 (DKV),	 la	 vicepresidenta	Mercè	
Mullor	(Mullor	SA),	el	vicepresident	David	Cos	(Grup	
Clade),	 el	 secretari	 Narcís	 Bosch	 (Consell	 de	
Cambres),	el	tresorer	Xavier	Carbonell	(ESCI-UPF),	els	
vocals	Manel	Giraldo	 (Aigües	 de	Barcelona),	Beatriz	
Bayo	 (Mango)	 i	 Cristian	 Rovira	 (Grup	 Sifu),	 i	 el	
coordinador	Josep	Maria	Canyelles.	

Memòria	2017	12	



Línia	1	–	Lideratge:	
Relacions	institucionals	

Pisarello,	alcalde	en	funcions	de	Barcelona,	rep	Respon.cat	i	comparteix	la	voluntat	de	
treballar	per	un	 teixit	 empresarial	 compromès	amb	 la	 responsabilitat	 social	 i	 fer	de	
Barcelona	un	Territori	Socialment	Responsable.	
3	de	maig	de	2017	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/pisarello-rep-respon-cat-i-
comparteixen-la-voluntat-de-treballar-per-un-teixit-
empresarial-mes-compromes-amb-la-responsabilitat-social//		

•  Una	representació	de	la	Junta	directiva	de	
Respon.cat	s’ha	reunit	aquest	matí	amb	el	
primer	 tinent	 d’alcalde	 de	 Barcelona	 i	
actual	 alcalde	 en	 funcions	 Gerardo	
Pisarello,	que	estava	acompanyat	de	Jordi	
Via,	 comissionat	 d’Economia	 Social	 i	
Cooperativa.		

•  Mercè	Mullor	 i	David	 Cos,	 vicepresidents	
de	 l’associació,	 han	 explicat	 l’origen	 i	 la	
finalitat	 de	 la	 iniciativa	 i	 s’han	 posat	 a	 la	
disposició	 de	 l’Ajuntament	 per	 trobar	
espais	 comuns	 des	 d’on	 promoure	 una	
economia	 més	 compromesa	 envers	 els	
reptes	de	la	societat.		

•  Gerardo	 Pisarello	 ha	 valorat	 la	 important	
presència	 de	 pimes	 a	 Respon.cat	 i	 ha	
qualificat	de	cabdal	 la	 feina	que	es	 fa	per	
assegurar	 que	 la	 responsabilitat	 social	
avanci	en	el	teixit	empresarial.		

Memòria	2017	

D’esquerra	a	dreta:	Nekane	Navarro,	Josep	Maria	
Canyelles,	David	Cos,	Mercè	Mullor,	Gerardo	Pisarello,	

Jordi	Via,	Narcís	Bosch	
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Respon.cat	 explora	 amb	 el	 conseller	 Josep	 Rull	 com	 fer	 de	 Catalunya	 un	 Territori	
Socialment	Responsable	-	27	de	març	de	2017	

•  La	 Junta	directiva	de	Respon.cat	 s’ha	 reunit	amb	el	
conseller	 Josep	 Rull	 per	 presentar-li	 la	 iniciativa	
empresarial	i	els	principals	projectes	en	marxa.		

•  El	 president	 de	 l’associació	 i	 conseller	 delegat	 de	
DKV	 Assegurances	 Josep	 Santacreu	 ha	 destacat	 la	
voluntat	de	 l’associació	per	aprofundir	en	 la	 relació	
amb	el	Departament	de	Territori	i	Sostenibilitat,	per	
tal	 de	 seguir	 teixint	 complicitats,	 reforçar	 les	 línies	
de	 treball	 conjuntes	 que	 ja	 es	 porten	 a	 terme	 i	
explorar	possibles	noves	vies	de	col·laboració.	

Per	a	més	informació:	
http://www.respon.cat/respon-cat-i-el-conseller-josep-rull-exploren-vies-de-col%C2%B7laboracio-
per-fer-de-catalunya-un-territori-socialment-responsable/	
	

Memòria	2017	

Línia	1	–	Lideratge:	
Relacions	institucionals	
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Addicionalment,	Respon.cat	ha	mantingut	relacions	institucionals	amb	les	següents	
personalitats:	
	
Santi	Vila	–	Conseller	d’Empresa	i	Coneixement	
Marta	Subirà	-	Secretària	de	Medi	Ambient	i	Sostenibilitat	
Enric	Vinaixa	–	Director	General	de	Relacions	Laborals	
Jordi	Foz	–	Secretari	de	Transparència	i	Govern	Obert	
Direcció	General	d’Igualtat	
Secretaria	d’Immigració	
Direcció	General	de	Política	Lingüística	
Arnau	Queralt	–	Consell	Assessor	pel	Desenvolupament	Sostenible	
	

Memòria	2017	

Línia	1	–	Lideratge:	
Relacions	institucionals	
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Respon.cat	obre	un	nucli	a	Lleida	per	 impulsar	 la	Responsabilitat	Social	Empresarial	 -	
26	de	maig	de	2017	

•  Una	 vintena	 d’empreses	 lleidatanes	
s’han	reunit		a	la	Cambra	de	Comerç	de	
Lleida	 per	 debatre	 sobre	 l’RSE	 i	 mirar	
de	 trobar	 la	manera	 de	 crear	 un	 espai	
de	treball	permanent	al	territori.	

•  El	 president	 de	 la	 Cambra	 de	 Comerç,	
Joan	 H.	 Simó,	 ha	 posat	 de	manifest	 el	
suport	 cameral	 a	 les	 iniciatives	 que	
fomentin	 uns	 valors	 empresarials	
respectuosos	 amb	 allò	 que	 la	 societat	
espera	de	 les	empreses,	alhora	que	ha	
convidat	el	 teixit	 empresarial	 de	 Lleida	
a	 sumar-se	 a	 aquesta	 iniciativa	 que	
permet	 millorar	 la	 percepció	 que	 la	
societat	té	de	l’empresa.	

Per	a	més	informació:	
http://www.respon.cat/respon-cat-obre-un-nucli-a-lleida-per-impulsar-la-responsabilitat-social-
empresarial/	
http://www.respon.cat/respon-cat-reunira-les-empreses-compromeses-de-lleida-el-26-de-maig/	

Memòria	2017	

Línia	1	–	Lideratge	
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S’ha	continuat	divulgant	
l’Ideari	Respon.cat	de	la	
Responsabilitat	Social.	

Línia	1	–	Lideratge:	
Divulgar	els	valors	de	l’RSE	

Memòria	2017	17	



Línia	2	–	Capacitació	i	desenvolupament:	
Trobada	amb	directors	d’RSE	

Respoc.cat	organitza	una	trobada	amb	el	títol	Què	és	i	què	no	és	RSE?	Els	dilemes	ètics	
en	la	funció	del	dirse.		
30	d’octubre	de	2017		

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/trobades-funcionals-amb-empreses-membres-de-respon-cat/		

Memòria	2017	

La	 trobada	 va	 comptar	 amb	 les	 presentacions	
de:	
•  Dulcinea	Meijide,	directora	de	
Desenvolupament	sostenible	de	la	Junta	de	
DIRSE	

•  Francisco	Hevia,	director	de	Responsabilitat	
corporativa	i	Comunicació	de	Calidad	Pascual	
i	president	de	DIRSE	

•  Cristian	Rovira,	vicepresident	del	Grup	Sifu	i	
membre	de	la	Junta	Directiva	de	Respon.cat	

•  Joan	Fontrodona,	d’IESE	
•  Josep	Maria	Canyelles,	coordinador	de	
Respon.cat	
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Línia	2	–	Capacitació	i	desenvolupament:	
Trobades	amb	responsables	funcionals	

	
16-11-2017:	2a	Trobada	amb	els	
responsables	de	Qualitat	de	les	
empreses	membres	
	
16-11-2017:	Trobada	amb	
els	responsables	de	Direcció	de	
persones	de	les	empreses	membres	
	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/trobades-funcionals-amb-empreses-membres-de-respon-cat/		

Memòria	2017	19	



Línia	3	–	Foment	de	l’RSE:	
Programa	RSE.Pime	

Memòria	2017	20	



Línia	3	–	Foment	de	l’RSE:	
4	edició	de	l’RSE.Pime	

Amb	la	participació	de	19	organitzacions	micro,	petites	i	mitjanes:	

Edafo	
Codmar	

9	assessors	
Crearsa	
DataLong	

Primària	SLP	
EBA	Vallcarca	SLP	

Fundació	Esclerosi	Múltiple	
Gili	Ferreteria	Industrial	
Fundació	Privada	Ilersis	

Lluis	Creus	Group	
Licors	On	the	Rocks	

Martiderm	
Recaredo	
Ziggurat	

	Federació	Empresarial	del	Gran	Penedès	

Memòria	2017	21	



•  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.	

•  El	 programa	 inclou	 5	 sessions	 de	 formació	 i	 2	
consultories	individuals.	

Línia	3	–	Foment	de	l’RSE:	
4	edició	de	l’RSE.Pime	

Memòria	2017	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/comprendre-en-sentit-de-la-responsabilitat-social-a-lrse-pime-2017/	
http://www.respon.cat/20-empreses-participaran-en-lrse-pime-2017/	
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Línia	3	–	Foment	de	l’RSE:	
Acte	cloenda	RSE.Pime	2016	

Memòria	2017	

Respon.cat	 conclou	 el	 Programa	 RSE.Pime	 2016	 amb	 un	 acte	 de	 lliurament	 de	
publicacions	a	les	empreses	participants	i	un	còctel.	
29	de	maig	de	2017		
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Línia	3	–	Foment	de	l’RSE:	
Càpsules	de	coneixement	

Memòria	2017	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/capsula-de-coneixement-sobre-economia-circular/	
http://www.respon.cat/capsula-de-coneixement-sobre-cohesio-social-2/	
http://www.respon.cat/capsula-de-coneixement-sobre-coresponsabilitat-i-reforma-horaria/	
http://www.respon.cat/coresponsabilitat-i-reforma-horaria-posant-a-la-persona-al-centre-de-les-empreses/		
http://www.respon.cat/empresa-saludable-organitzacio-responsable-bons-llocs-de-treball-empreses-mes-
competitives/			

Coincidint	 amb	 les	 sessions	 matinals	 del	 Programa	 RSE.Pime,	
Respon.cat	 organitza	 càpsules	 de	 coneixement	 sobre	 temes	
específics,	vinculats	als	Focus	de	l’RSE.	Cada	càpsula	compta	amb	
un	equip	de	ponents	especialitzats	en	el	 tema,	el	qual	s’aborda	
des	de	diferents	perspectives	al	llarg	de	dues	hores	i	mitja.	

Corresponsabilitat	i	reforma	horària	
7	de	novembre	de	2017	

Economia	circular	
10	d’octubre	de	2017	

Cohesió	social	
21	de	novembre	de	2017	

Empresa	saludable	
19	de	setembre	de	2017	

24	



Línia	3	–	Foment	de	l’RSE:	
Empresa	saludable	

Memòria	2017	

Empresa	saludable	i	
entorn	laboral	
satisfactori:	benestar	
físic,	emocional	i	
racional	 

Segona	reunió	del	grup	de	coordinació	
21	de	febrer	de	2017	
Es	defineix	el	concepte	d’empresa	saludable	i	
s’acorda	 realitzar	 una	 primera	 identificació	
de	 bones	 pràctiques,	 així	 com	 convocar	 una	
jornada	sobre	empresa	saludable.	

Tercera	reunió	del	grup	de	coordinació	
7	de	setembre	de	2017	
S'acorda	 treballar	 en	 l'elaboració	 d'un	
qüestionari	per	diagnosticar	 i	motivar	 l'estat	
de	salut	de	 les	empreses	 i	 les	persones,	 i	en	
l'organització	 de	 la	 Jornada	 "Empresa	
saludable.	 Com	 construir	 organitzacions	
saludables".	
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Línia	3	–	Foment	de	l’RSE	
3a	edició	dels	Premis	Respon.cat	

Premi	a	la	trajectòria	(empresa	gran):	Unilever	

Premi	a	la	trajectòria	(empresa	pime):	Cafès	Novell	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/video-acte-lliurament-de-premis-
respon-cat-2017/	
http://www.respon.cat/tercera-edicio-dels-premis-catalans-
de-lrse-acte-de-lliurament-de-premis-respon-cat-2017/	

Reconeixement	al	territori	socialment	responsable:	Gran	Penedès	

Reconeixement	al	programa	ambiental	de	col·laboració:	
Trias	Galetes-Biscuits	

Reconeixement	al	programa	empresarial	de	voluntariat:		
Novartis	

Reconeixement	al	a	la	gestió	de	la	diversitat	d’origen:		
Xocolates	Genescà	

Reconeixement	a	les	bones	pràctiques	empresarials	de	reforma		
horària:	Parlament	de	Catalunya	
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Línia	3	–	Foment	de	l’RSE	
Jornada	de	Transferència	de	bones	pràctiques	

La	 jornada	 té	 per	 objectiu	 difondre	 i	 aprofundir	 en	 les	 Bones	 Pràctiques	 de	 les	
empreses	guanyadores	dels	Premis	Respon.cat,	amb	tallers	simultanis	per	a	cada	
categoria.	
18	de	gener	de	2017	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/jornada-de-transferencia-de-bones-practiques-de-les-empreses-guanyadores-en-els-
premis-respon-cat-2016/	
http://www.respon.cat/respon-cat-consolida-la-jornada-de-transferencia-de-bones-practiques-amb-les-
guanyadores-dels-premis-respon-cat-2016/		
http://www.respon.cat/video-jornada-de-transferencia-de-bones-practiques-drse-de-les-organitzacions-
guanyadares-en-els-premis-respon-cat/	
	

Memòria	2017	

•  Més	de	100	assistents	 en	 la	 segona	 Jornada	
de	 Transferència	 de	 Bones	 pràctiques	 d’RSE	
consoliden	aquesta	sessió-taller.	

•  La	 Jornada,	 que	 enguany	 s’ha	 celebrat	 a	 la	
seu	 d’ESCI-UPF,	 pretèn	 aprofundir	 en	 la	
Responsabilitat	 Social	 de	 les	 empreses	
guanyadores	dels	Premis	Respon.cat		
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Línia	3	–	Foment	de	l’RSE	
Jornada	de	Transferència	de	bones	pràctiques	

Memòria	2017	

Les	 persones	 representants	 de	 les	 set	 iniciatives	 premiades	 en	 la	 convocatòria	
2016	 han	 exposat	 les	 seves	 pràctiques	 de	 gestió	 responsable,	 les	 motivacions	 i	
l’impacte.	

Javier	Hidalgo,	director	de	
relacions	institucionals	de	

Menarini	Espanya	i	Llatinoamèrica,	
ha	exposat	com	es	vincula	la	gestió	
de	l’RSE	a	l’activitat	de	l’empresa.	

Felisa	Palacio,	directora	de	recursos	
humans	i	RSE	de	Tarannà,	Viatges	

amb	Sentit,	ha	compartit	com	des	de	
l’empresa	analitzen	constantment	
què	poden	aportar	als	reptes	socials	

vinculats	a	la	seva	activitat.	

Mireia	Marimon,	responsable	de	
responsabilitat	social	corporativa	
d’ESTEVE,	ha	explicat	com	han	
implicat	als	treballadors	de	la	
companyia	en	el	programa	de	

voluntariat	Smiles.	
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Línia	3	–	Foment	de	l’RSE	
Jornada	de	Transferència	de	bones	pràctiques	

Memòria	2017	

Santi	Redondo,	
responsable	de	
comunicació	de	Celler	
Credo,	ha	posat	en	valor	la	
importància	del	terrer	i	del	
paisatge.	

Òscar	Esteban,	director	de	
la	Fundació	Tot	Raval,	ha	
exposat	com	l’experiència	
del	Raval	de	Barcelona	
agrupa	organitzacions,	
empreses	i	entitats	molt	
diverses,	totes	juntes	
treballant	per	al	barri.		

Beatriz	Castillo,	
responsable	de	
comunicació	i	RSE	de	la	
Fundació	Joia	ha	afirmat	
que	que	aplicar	mesures	
de	conciliació	i	reforma	
horària	permet	captar	i	
retenir	el	talent	
professional,	tot	i	que	
també	requereix	una	bona	
organització	interna	per	a	
la	seva	implementació.		

Antonio	Condal,	director	
de	recursos	humans	i	
relacions	públiques	de	
bonÀrea	Agrupa	ha	
exposat	que	porten	quinze	
anys	sent	proactius	amb	la	
gestió	de	la	diversitat	
d’origen.	
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Línia	3	–	Foment	de	l’RSE	

Memòria	2017	

Respon.cat	 col·labora	en	 la	 Jornada	organitzada	pel	Col·legi	de	Censors	 Jurats	de	
Comptes	de	Catalunya.	
11	de	desembre	de	2017	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/jornada-reporting-i-verificacio-externa-de-la-sostenibilitat/		

La	jornada,	amb	una	intervenció	
de	Respon.cat,	ha	girat	entorn	de	
les	diferents	formes	de	reporting,	
la	fiabilitat	de	la	verificació	externa	
i	el	gap	d’expectatives	dels	usuaris.	

30	



Línia	4	–	Territori	Socialment	Responsable	

Per	a	més	informació:	
http://www.respon.cat/cent-empreses-i-organitzacions-es-comprometen-a-fer-de-catalunya-un-
pais-socialment-responsable/	
	

Cent	 empreses	 i	 organitzacions	 es	 comprometen	 a	 fer	 de	 Catalunya	 un	 país	
socialment	responsable	-	11	de	juny	de	2017	

Grans	empreses,	
microempreses,	ONGs	
i	universitats	s’han	

reunit	en	un	
esdeveniment	singular	

al	Museu	Víctor	
Balaguer	de	Vilanova	i	

la	Geltrú	amb	la	
voluntat	de	rellançar	
la	responsabilitat	
d’empreses	i	

organitzacions	i	
projectar-la	als	

territoris.	
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Línia	4	–	Territori	Socialment	Responsable	

•  S’ha	 elaborat	 un	 Manifest	 en	 el	 qual	 les	 organitzacions	
participants	 s’han	 compromès	 a	 treballar	 per	 fer	 de	
Catalunya	un	país	socialment	responsable.	

•  El	seminari	porta	per	nom	TSR+10	perquè	vol	ressaltar	que	
no	es	parteix	de	zero:	és	hereu	del	que	es	va	fer	al	maig	del	
2007	al	Palau	Maricel	de	Sitges.	

•  En	 una	 taula	 rodona	 diferents	 ponents	 han	 donat	 el	 seu	
punt	de	vista:	la	professora	Cristina	Sánchez	Miret	sobre	la	
reforma	 horària;	 el	 diputat	 Carles	 Campuzano	 sobre	 la	
necessitat	de	construir	un	nou	pacte	social;	 la	directora	de	
FemCat,	 Teresa	 Navarro,	 sobre	 fer	 de	 Catalunya	 uns	 dels	
millors	 països	 del	 món;	 Jordi	 Griera,	 promotor	 de	 la	
Plataforma	 País	 Conscient	 sobre	 la	 creació	 de	
consciència;	 Ramon	 Novell,	 director	 general	 de	 Cafès	
Novell,	sobre	la	valoració	de	la	transparència	i	l’autenticitat	
per	 part	 de	 les	 noves	 generacions.	 Maravillas	 Rojo,	
presidenta	d’Abacus,	ha	destacat	 l’exercici	de	generositat	 i	
complementarietat	d’aquesta	trobada	i	ha	reclamat	que	no	
s’entengui	la	responsabilitat	social	com	un	apèndix	sinó	que	
ha	de	ser	la	manera	d’entendre	la	gestió	empresarial.		

El	conseller	de	Territori	i	
Sostenibilitat,	Josep	Rull,	ha	fet	la	

cloenda	del	seminari	qualificant	de	petit	
miracle	la	Jornada.	

Per	a	més	informació:	
http://www.respon.cat/manifest-de-vilanova-i-la-geltru-
per-uns-territoris-socialment-responsables/		 Memòria	2017	32	



Línia	4	–	Territori	Socialment	Responsable	

Per	a	més	informació:	
http://www.respon.cat/respon-cat-i-agents-del-territori-debaten-sobre-com-crear-un-territori-
socialment-responsable-a-lurgell/	
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa/capitol/associacio-alba-l-economia-
compromesa-amb-el-benestar-de-les-persones#		

Respon.cat	 i	 agents	 del	 territori	 debaten	 sobre	 com	 crear	 un	 territori	
socialment	responsable	a	l’Urgell	-	20	de	desembre	de	2017	

•  L’Associació	Alba,	Respon.cat	i	la	Cambra	de	
Comerç	de	Tàrrega	debaten	a	Ilerda	TV	sobre	
com	crear	un	Territori	Socialment	
Responsable	a	l’Urgell.	

•  Josep	Maria	Sanuy	conversa	amb	Maite	
Trepat,	directora	de	l’Associació	Alba	sobre	
l’economia	compromesa	amb	el	benestar	de	
les	persones.		

•  Taula	rodona	amb	Josep	Maria	Canyelles,	
coordinador	de	l’associació	empresarial	
Respon.cat,	iniciativa	per	al	
desenvolupament	de	la	responsabilitat	social	
a	Catalunya,	Delfí	Robinat,	president	de	
la	Cambra	de	Comerç	de	Tàrrega	i	Laura	
Castro,	de	la	Fundació	Alba	Futur.	
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Esdeveniments	on	hem	participat	
Respon.cat	participa	al	seminari	 internacional	“Empreses	i	drets	humans:	comparant	
experiències”		
2	de	febrer	de	2017	

Més	informació	a:	
http://www.respon.cat/el-conseller-romeva-anuncia-la-creacio-
duna-estrategia-sobre-responsabilitat-empresarial-i-drets-humans/		

•  El	 conseller	 d’Afers	 Exteriors,	 Raül	
Romeva	ha	explicat	que	el	Govern	posa	en	
marxa	 l’estratègia	 sobre	 responsabilitat	
empresarial	 i	 drets	 humans	 que	 inclourà	
un	 codi	 ètic	 i	 els	 treballs	 per	 crear	 i	
desplegar	un	centre	d’estudi	 i	 d’avaluació	
sobre	 els	 impactes	 de	 les	 empreses	
catalanes	amb	inversions	a	l’exterior.	

•  El	seminari	ha	dedicat	una	sessió	a	la	feina	
que	 s’està	 fent	 a	 Catalunya	 a	 favor	 de	
supervisar	 les	 accions	 de	 les	 empreses	
catalanes	a	l’exterior.	

•  Narcís	 Bosch,	 director	 del	 Consell	 de	
Cambres	 de	 Comerç	 i	 secretari	 de	
Respon.cat,	ha	estat	ponent	de	la	jornada	i	
ha	 presentat	 Respon.cat	 i	 el	 projecte	
Focus	de	l’RSE	a	Catalunya.	

Memòria	2017	
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Respon..cat	 participa	 a	 la	 sessió	 de	 cloenda	 del	 Cicle	 Diàlegs	 d’ètica	 aplicada	 a	
empreses	i	organitzacions	de	la	Fundació	Factor	Humà.	

Esdeveniments	on	hem	participat	

La	Fundació	Factor	Humà	 i	 l’Obra	Social	
“la	 Caixa”	 organitzen	 cicles	 anuals	
de	 diàlegs	 entre	 persones	 expertes	 en	
ètica	 aplicada,	 procedents	 del	 món	
acadèmic ,	 i	 persones	 de l	 món	
empresarial.	

David	 Cos,	 vicepresident	 de	 Respon.cat	 i	
president	 del	 Grup	 Clade,	 ha	 destacat	 que	 un	
dels	objectius	principals	de	l’associació	és	fer	de	
Catalunya	 un	 país	 socialment	 responsable,	 on	
calen	 empreses	 i	 organitzacions	 que	 incorporin	
l’ètica	aplicada.	
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Respon.cat	 	presenta	 l’RSE	davant	el	Grup20,	 la	veu	de	 les	principals	firmes	mitjanes	
d’auditoria,	 i	 defensa	 la	 rendició	 de	 comptes	 amb	 transparència	 com	 a	 valor	
empresarial-	7	de	febrer	de	2017	

•  El	 primer	 “Breakfast	 Group20”	 de	 l’any	 ha	 estat	 a	 càrrec	 de	
Josep	Maria	Canyelles,	coordinador	de	Respon.cat.	

•  Durant	 la	sessió,	Canyelles	va	identificar	els	principals	valors	a	
tenir	 en	 compte	 en	 la	 Responsabilitat	 Social	 Corporativa:	 els	
valors	 ètics,	 de	 sostenibilitat	 i	 la	 transparència.	 També	 va	
assenyalar	 que	 l’RSC	 ha	 de	 garantir	 el	 pas	 d’un	 compromís	 a	
una	millora	dels	resultats,	així	com	que	no	es	pot	parlar	d’RSC	
sense	aplicar	una	rendició	de	comptes	amb	transparència.	

•  Va	destacar	que	l’RSC	no	es	pot	aplicar	parcialment	sinó	que	cal	
tenir	en	compte	els	cinc	vectors	d’impacte:	els	vectors	laboral,	
ambiental,	social,	econòmic	i	el	bon	govern.	

Per	a	més	informació:	
http://www.respon.cat/respon-cat-presenta-lrsc-davant-el-grup20-la-veu-de-les-principals-firmes-
mitjanes-dauditoria-i-defensa-la-rendicio-de-comptes-amb-transparencia-com-a-valor-empresarial/		

Memòria	2017	

Esdeveniments	on	hem	participat	
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Respon.cat	 	 participa	 a	 la	 Jornada	 Corresponsables	 “Organitzacions	 saludables	 i	
laboralment	 responsables”,	 reflexionant	 sobre	 les	 claus	 per	 impulsar	 la	 gestió	
responsable	de	persones	4	d’octubre	de	2017	

•  La	gestió	responsable	dels	empleats	és	una	de	les	peces	clau	
de	l’estratègia	de	RSE	de	qualsevol	organització.	Un	àmbit	en	
el	qual	el	desenvolupament	personal	i	professional	van	de	la	
mà	a	través	de	la	gestió	del	talent,	la	igualtat,	la	conciliació,	la	
formació	o	el	foment	d’hàbits	saludables.	

•  En	els	últims	anys,	la	gestió	de	la	salut	entre	els	empleats	s’ha	
convertit	en	un	imperatiu	per	a	totes	aquelles	organitzacions	
que	vulguin	ser	sostenibles	i	atreure	i	retenir	el	millor	talent.	

•  Durant	 la	 jornada,	també	es	va	analitzar	 la	 importància	de	la	
comunicació	 interna	 a	 l’hora	 de	 traslladar	 els	 valors	 de	 les	
organitzacions	 i	 la	 seva	 vinculació	 amb	 els	 Objectius	 de	
Desenvolupament	Sostenible	(ODS)	i	la	Responsabilitat	Social	

Per	a	més	informació:	
http://www.respon.cat/corresponsables-abordara-
la-salut-en-lempresa-en-la-seva-proxima-jornada/		

Memòria	2017	

Esdeveniments	on	hem	participat	

Corresponsables	 a	 més,	 va	
atorgar	 un	 reconeixement	 a	
Respon.cat	per	el	seu	suport	en	
les	Jornades	Corresponsables.	
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Respon.cat	participa	a	l'Acte	de	signatura	pel	Pacte	per	la	Reforma	Horària.	
7	de	juliol	de	2017	

Esdeveniments	on	hem	participat	

L'acte	 va	 ser	 presidit	 pel	 President	 de	 la	 Generalitat,	 Carles	 Puigdemont	 i	 va	 comptar	
amb	la	participació	de	les	més	de	100	entitats	signatàries.	

Memòria	2017	

Per	a	més	informació:	
http://www.respon.cat/respon-cat-avanca-en-el-seu-compromis-
amb-la-reforma-horaria/		 38	



Esdeveniments	on	hem	col·laborat	

25/09/2017:	 Presentació	 de	 la	 guia	 pel	 “Benestar	 Emocional	 en	 les	
organitzacions”		
http://www.respon.cat/presentacio-de-la-guia-pel-benestar-emocional-
en-les-organoitzacions/		

Memòria	2017	

25/09/2017:	 Respon.cat	 participa	 en	 la	Global	 Pound	Conference	2017	 a	
Barcelona,	 l’objectiu	 de	 la	 qual	 és	 tractar	 què	 caldria	 fer	 per	 millorar	
l’accés	i	la	qualitat	de	la	justícia	al	món.	
http://www.respon.cat/participacio-en-la-global-pound-conference-2017-
a-barcelona/		

9/11/2017:	Respon.cat	dóna	suport	a	la	XX	edició	dels	Premis	Fidem.	
http://www.respon.cat/premis-2017-xx-edicio-de-fidem/	
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Empreses	 membres	 de	 Respon.cat	 es	 troben	 per	 compartir	 una	 anàlisi	 sobre	 el	
moment	actual	de	Catalunya	-	4	d’octubre	de	2017	

Per	a	més	informació:	
http://www.respon.cat/empreses-membres-de-respon-cat-es-troben-per-compartir-analisi-del-
moment-actual/		

Memòria	2017	

Funcionament	intern	

Una	vintena	d’empreses	molt	diverses	per	dimensió,	 sector	 i	 localització	van	poder	debatre	sobre	el	
paper	del	món	empresarial	i	de	les	organitzacions	en	la	societat	en	contextos	complexos	com	l’actual.	
Després	 de	 mostrar	 la	 preocupació	 pels	 fets	 ocorreguts	 aquests	 darrers	 dies,	 els	 participants	
van	compartir	les	diferents	situacions	sobre	com	cada	empresa	es	pot	veure	afectada	en	aspectes	molt	
diversos,	 incloent	 la	 relació	 amb	 el	 propi	 equip,	 les	 relacions	 amb	 clients,	 proveïdors	 i	 altres	
partenariats,	o	la	comunicació,	tots	aspectes	clau	de	l’RSE.	
Per	això	es	va	creure	convenient	 fer	una	trobada	 interna	amb	 les	empreses	membres	per	compartir	
com	s’està	abordant	la	relació	empresa-societat	des	d’un	punt	de	vista	empresarial	i	de	l’RSE,	amb	el	
focus	posat	en	els	riscos	que	es	poden	donar	en	la	relació	amb	els	diferents	grups	d’interès.	
Es	 va	 valorar	 que	 la	 millor	 contribució	 que	 es	 podia	 fer	 des	 de	 Respon.cat	 era	 crear	 marcs	 de	
trobada	 entre	 les	 empreses	 i	 contribuir	 que	 aquestes	 puguin	 gestionar	 la	 relació	 amb	 la	 societat	
seguint	pautes	d’RSE.	
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El	Pla	d’acció	2017	establia	que	Respon.cat	vol	construir	una	comunitat	d’empreses	
compromeses	mitjançant	 la	 promoció	 d'espais	 d’intercanvi	 i	 trobada.	 Per	 això	 es	
decideix	realitzar	una	enquesta	breu	a	totes	les	empreses	membre,	sobre	els	espais	
de	trobada,	d'intercanvi	i	de	formació,	amb	la	finalitat	d'avançar	en	l’establiment	de	
marcs	de	relació	entre	les	empreses	membres,	treball	en	xarxa	i	formació,	definint	
les	millors	estratègies	des	de	l’impuls	a	les	accions	que	més	valorin	els	socis.	
32	respostes	obtingudes	

Memòria	2017	

Funcionament	intern	

94%	

6%	

Noves	oportunitats	de	conèixer	altres	empreses	membres	i	
compartir	coneixement	gràcies	a	la	participació	en	

Respon.cat	

Sí	 No	

41%	

41%	

6%	

12%	

Àmbits	en	els	quals	es	considera	més	interessant	aprofundir	aquest	
coneixement	entre	membres	

Crear	espais	d’intercanvi	per	treballar	
plegats	sobre	com	fer	front	a	reptes	
concrets	d'RSE	

Compartir	bones	pràctiques	
desenvolupades	per	altres	empreses	

Fer	visites	per	conèixer	a	fons	casos	
concrets	

Disposar	d’una	base	de	dades	de	
contacte	amb	informació	dels	
membres	de	Respon.cat	
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Comunicació	

Xarxes	socials	 		 2017	

Blog	
entrades	català	 189	
entrades	castellà	 14	

Newsletters	
edicions	català	 35	
edicions	castellà	 2	

Butlletí	intern	 edicions	 5	
YouTube	 vídeos	 30	
Facebook	 Seguidors	 90	
Linkedin	 Visualitzacons	 134	
Twitter	

seguidors	 1303	
tuits	 4785	

Memòria	2017	

Respon.cat	 ha	 consolidat	 la	 seva	 presència	 a	 les	 xarxes	 socials,	 la	 qual	 cosa	
contribueix	al	lideratge	en	l’àmbit	de	l’RSE.	Les	xifres	són	les	següents:	



Comunicació	

Memòria	2017	

•  A	Linkedin	es	publica	automàticament	tot	el	que	surt	al	blog,	sense	cap	altra	
dinamització.	

•  S’ha	preparat	un	disseny	de	newsletter	especial	per	les	comunicacions	de	
TSR	

•  S’està	preparant	un	nou	web	adaptat	a	les	necessitats	actuals	de	Respon.cat	
•  També	s’ha	iniciat	el	disseny	de	microsites	pels	diferents	programes	que	es	

duen	a	terme:		
•  RSE.Pime	
•  Focus	de	l’RSE	de	Catalunya	
•  Premis	Respon.cat	
•  Observatori	de	l’RSE	
•  Llotges	

•  Es	divulguen	notícies	relacionades	amb	les	empreses	membres,	amb	
voluntat	de	contribuir	a	posar	en	valor	el	seu	compromís.		



7-2017:	Joia	Magazine,	
reportatge	sobre	Respon.cat	

Comunicació	
Aparicions	en	mitjans	

Memòria	2017	

14-06-2017:	RSCat,	Cent	empreses	i	organitzacions	es	comprometen	a	fer	de	Catalunya	un	país	socialment	responsable		
24-05-2017:	Ajuntament	de	Vilanova,
Institucions,	empreses	i	entitats	compromeses	amb	la	responsabilitat	social	es	trobaran	a	Vng	el	8	de	juny	
25-05-2017:	Canal	blau,	Vilanova	acollirà	el	Seminari	sobre	Territoris	Socialment	Responsable	
28-05-2017:	Transició	Vilanova,	Vng	acollirà	dijous	8	de	juny…	
5-06-2017:	DVDigital		Fem	de	Cataluna	un	país	socialment	responsable	
05-06-2017:	DVDigital	Fem	de	Catalunya…	
05-06-2017:	Apunt,	Apunts	participa	en	el	seminari…	
07-06-217	La	Vanguardia,	Un	centenar	de	empresas…	
07-06-2018:	Aldia.cat,	Un	centenar	d’empreses…	
07-06-2017:	Vilaweb,	Un	centenar	d’empreses…	
07-06-2017:	Europapress,	Un	centenar	d’empreses…	
07-06-2017:	El	Periodico,	Un	centenar	d’empreses	…	
26-06-2017:	Corresponsables,	Respon.cat	promueve	los	territorios	socialmente	responsables		
09-07-2017:	Ajuntament	de	Vilanova,	Es	proclama	el	manifest	de	Vilanova	i	la	Geltrú	per	uns	Territoris	Socialment	
Responsable	
09-07-2017:	Fundació	Marianao,	Compromís	per	fer	de	Catalunya	un	país	socialment	responsable		
09-07-2017:	CCMA,	La	CCMA	participa	a	la	Jornada	de	Territoris	Socialment	Responsables	
10-07-2017:	Vilaweb,	Un	centenar	d’empreses	es	reuneix	per	projectar	als	territoris	la	responsabilitat	social	
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Si	compartiu	aquests	valors	empresarials	i	
creieu	en	un	model	de	competitivitat	

sostenible,	sou	benvinguts	a	Respon.cat	

Moltes	gràcies	per	
haver-nos	ajudat	a	
fer-ho	possible!	

Memòria	2017	


