Pla d'actuació 2020: créixer enfora i créixer endins
L’exercici 2020 ve marcat per dos fets que no deixen de tenir un punt de connexió:
l’augment de la consciència empresarial sobre l’Agenda 2030 i la irrupció de la pandèmia
de coronavirus:
•
•

La major consciència permetrà que moltes més empreses incorporin la gestió de
l’RSE. En aquest sentit, preveiem incrementar les activitats relacionades i
específicament una jornada sobre els ODS i la presència en accions significatives.
Per altra banda, malgrat que la magnitud de les conseqüències de la Covid-19 són
encara incertes, ningú no dubte que serà un abans i un després: després de la crisi
sanitària està venint la crisi econòmica, alhora que tot seguit es gestarà la crisi
social. Moltes empreses es veuran greument afectades i moltes famílies tindran
dificultats per fer front a les seves necessitats.

Ens cal estar preparats, com a empreses, com a societat i com a humanitat, per les grans
crisis que probablement tindrem durant el segle XXI, fruit dels canvis soferts pels
ecosistemes i per les conseqüències de la globalització, en un context de models
econòmics que no han abordat la sostenibilitat. Hem de fer unes empreses i unes
comunitats més resilients.
Per això, en la línia de reforçar els grups de treball entre empreses membres, es pretén
crear un grup de treball específic per abordar els canvis organitzacionals derivats de la
situació, més enllà de les accions que s’hagin hagut de fer reactivament, i aprofitar en
positiu la finestra d’oportunitat que s’obre per gestionar el canvi.
Per altra banda, a nivell intern, l’exercici 2020 suposarà deixar enrere els darrers tres
exercicis d’incertesa en les subvencions i consegüentment en la realització de certs
programes. A més, el nou context cameral obre la porta a incrementar les relacions entre
Respon.cat i la Cambra de Comerç de Barcelona i les altres Cambres catalanes.
[objectiu 1] Créixer en nombre d'associats
[objectiu 2] Fer un salt en la relació amb cada membre
[objectiu 3] Construir la comunitat d'empreses compromeses
[objectiu 4] Fer un salt en ser l'organisme empresarial de referència en RSE
[objectiu 5] Fer un salt en gestió

Programes
Programa RSE.Pime
Premis Respon.cat 2020
Curs Respon.cat de gestió de l’RSE (2020)
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Programa Focus de l'RSE a Catalunya
Observatori del Desenvolupament Sostenible
Grups de treball, grups territorials i reunions funcionals
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Empresa saludable
Marketplace (Nou)
Canvi Organitzacional (Nou)
Economia Circular (Nou)
Organització d’Actes (Nou)
Voluntariat

(Cal reprendre)

Envelliment (Cal reprendre)
Com fer arribar els ODS a la ciutadania

(Cal reprendre)

Responsabilitat lingüística (sols fan una reunió a l’any)
Territoris Socialment Responsables (sols fan una reunió a l’any)
Mobilitat (En estudi)
Tecnologia - Treball decent i creixement econòmic (En estudi)
Trobades amb directius funcionals
Comunicació
Dirses
Compliment
Finances
Sistema Integral de Gestió
Anteriorment també s’havia convocat Persones, Qualitat, Gestió Ambiental, que queden
pendent de tornar a convocar en un pròxim exercici.
Grups de treball territorial
Comarques gironines
Terra ferma i Pirineu
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Altres per al 2021: Penedès, Catalunya central
Consell social de Respon.cat / Consell acadèmic de Respon.cat
Càpsules de coneixement
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Comunicació
Elements comunicatius sobre les bones pràctiques
Vídeos de bones pràctiques d’empreses membres de Respon.cat davant la Covid-19

Altres accions noves
Participació al BforPlanet
Tallers emprenedoria responsable al BizBarcelona
Jornada ODS
Marketplace - empreses membres
Llotges Empresa – Societat
Programa de gestió de la cadena de proveïment
Projecte acompanyament
Identificació de la materialitat

Accions vers el propi funcionament organitzatiu
Aplicació de gestió de membres
Pla estratègic Respon.cat 2024
Gestió de la pròpia responsabilitat social
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