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Imatge de fons: Trobada d’empreses participants de les diferents edicions del RSE.Pime



• 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 2019 ha estat el cinquè any 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, tot i que s’ha hagut 
d’ajornar l’acte de lliurament 
d’aquests.

Pel que fa al programa RSE.Pime, 
s’ha organitzat una trobada amb les 
empreses participants de diferents 
edicions del programa.

Aquest any s’ha volgut prioritzar els 
grups de treball interns de 
l’associació.

Presentació

Trajectòria amb fets més rellevants
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• 2018
• Inici del Grup 

de Treball 
d’empresa 
saludable i 
envelliment

Empresa 
saludable

• 2019
• Networking

amb 
empreses 
participants 
del RSE.Pime

Networking



La present memòria recull les accions dutes a terme durant el 2019, 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 
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Govern corporatiu: Assemblea    

Memòria 2019

Durant l’any 2019 va tenir lloc una Assemblea general ordinària de Respon.cat, el dia 19 de juny
de 2019, durant la qual es va aprovar el tancament econòmic de 2018, així com també el Pla
d’Actuacions i el Pressupost de 2019.

Prèviament va tenir lloc una Assemblea general extraordinària amb el punt únic de l’ordre del
dia de modificar els Estatuts.

D’acord amb els nous estatuts, a l’Assemblea ordinària es va aprovar la incorporació de més
membres a la Junta directiva així com la renovació d’un terç de la composició anterior. Va ser
elegida com a nova presidenta Mercè Mullor, de Mullor SA. A més a més, Josep Santacreu va
ser elegit com a president honorífic.

4
Més informació a:
https://www.respon.cat/2019/06/25/nova-presidencia-i-canvi-de-junta-de-govern-de-respon-cat/

https://www.respon.cat/2019/06/25/nova-presidencia-i-canvi-de-junta-de-govern-de-respon-cat/


Govern Corporatiu: Junta directiva  
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S’han celebrat sis reunions de la Junta directiva el 2019:

05/02/2019 Junta directiva

02/05/2019 Junta directiva

18/07/2019 Junta directiva

19/09/2019 Junta directiva

31/09/2019 Comitè executiu

14/11/2019 Junta directiva



Presidenta
Mercè Mullor
Mullor SA

Tresorer
Xavier Carbonell
ESCI-UPF

Vicepresident
David Cos
Grup Clade

Secretari
Narcís Bosch
Consell Cambres

Vocal
Joana Amat
Amat Immobiliaris

Vocal
Beatriz Bayo
Mango

• Presidenta: Mercè Mullor i Boix, presidenta de Mullor SA
• Vicepresident: David Cos i Garcia, president del Grup Clade
• Vicepresidenta: Maria Salamero i Sansalvadó, Directora 

d’Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació d’Aigües de 
Barcelona 

• Secretari: Narcís Bosch, gerent del Consell de Cambres
• Tresorer: Xavier Carbonell, escola Superior de Comerç 

Internacional (ESCI-UPF)

Vocals:
• Joana Amat, Vicepresidenta d’Amat Immobiliaris
• Lluís Inglada, Director d’Innovació Social de l’Institut Cerdà
• Joan Piñol, Director General de Fundació Salut i Persona
• Anna Fornt, Directora del Grup Papelmatic
• Sílvia Agulló, Directora de Negoci Responsable i Reputació del 

Grup DKV
• Beatriz Bayo, Directora de Responsabilitat Social de Mango
• Elisabeth Palomo, Consultora de Responsabilitat Social del 

Grup Sifu
• Socorro Salguero, Directora de RRHH d’Airpharm
• Ramon Novell, Gerent de Cafès Novell
• Rafel Oncins, Responsable de RSE de Supsa Supermercats
• Josep París, Director de Desenvolupament Corporatiu de 

Serveis Funeraris de Barcelona
• Josep Maria Canyelles assisteix sense vot a les juntes en 

qualitat de coordinador de l’associació.

Govern Corporatiu: Junta directiva 
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Vicepresidenta
Maria Salamero
Aigües de Barcelona

Vocal
Lluís Inglada
Institut Cerdà

Vocal
Joan Piñol
Fundació Salut i 
Persona

Vocal
Anna Fornt
Grup Papelmatic

Vocal
Sílvia Agulló
Grup DKV

Vocal
Elisabeth Palomo
Grup Sifu

Vocal
Socorro Salguero
Airpharm

Vocal
Ramon Novell
Cafès Novell

Vocal
Rafel Oncins
Supsa Supermercats

Vocal
Josep París
SFB

President Honorífic
Josep Santacreu
DKV Assegurances

Co
m

itè
 E

xe
cu

tiu



Organització:
82 empreses membres
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Al llarg de 2019 s'han incorporat 7 empreses 
a Respon.cat i 4 se n'han donat de baixa.

Respon.cat ha finalitzat l'any 2019 amb 82 
empreses membres.



El 24 de març de 2019 va tenir lloc el dinar-col·loqui de la Fundació Gresol amb el Dr. Josep
Santacreu com a convidat.

Línia 1 – Lideratge: Dinar-col·loqui de la 
Fundació Gresol amb el Dr. Josep Santacreu

com a convidat

• La Fundació Gresol es va crear per formar i
reforçar els vincles existents entre
l’empresariat de la Catalunya Nova i
constitueix un espai d’intercanvi d’idees.
Avui s’ha consolidat com un excel·lent
fòrum de trobada i debat dels temes
d’actualitat amb major incidència en el
món econòmic, empresarial, polític i social.

• El president de Respon.cat i conseller
delegat de DKV Assegurances va parlar del
paper de l’empresa en un món més
responsable.

• Santacreu va presentar Respon.cat com
l’organisme empresarial de referència en
RSE a Catalunya i va destacar la voluntat de
tenir més presència al Camp de Tarragona.
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Més informació a:
https://www.respon.cat/2019/03/24/hem-de-tenir-un-compromis-
amb-el-desenvolupament-harmonic-del-nostre-entorn-segons-
santacreu-convidat-de-la-fundacio-gresol/

https://www.respon.cat/2019/03/24/hem-de-tenir-un-compromis-amb-el-desenvolupament-harmonic-del-nostre-entorn-segons-santacreu-convidat-de-la-fundacio-gresol/


S’ha continuat divulgant 
l’Ideari Respon.cat de la 
Responsabilitat Social.

Línia 1 – Lideratge:
Divulgar els valors de l’RSE 
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Línia 2 – Capacitació i Desenvolupament: 
Sessió destinada a millorar les habilitats 

dels portaveus
El 26 de juny de 2019 Respon.cat va organitzar una sessió destinada a millorar les habilitats dels
portaveus amb l'expert en comunicació Joan Francesc Cànovas, a l'espai del Konsac, empresa
membre de Respon.cat.
La sessió es va realitzar en format taller i va servir per a aportar mètode, estructurar discurs i
analitzar els estils de comunicació.

Més informació a:
https://www.respon.cat/2019/06/26/la-preparacio-es-la-clau-de-lexit-per-a-una-comunicacio-eficac-en-les-intervencions-
publiques/

Memòria 2019

• La sessió taller va començar amb una breu gravació individual de les
persones assistents, Sònia Lozano i Jordi Tolrà en representació
d’Edificis Positius, Ramon Pascual, financial manager del grup Epos
Spain, Lurdes Biosca responsable d'administració de B·Biosca
i Daniel Ortiz, business development partner de Konsac.

• Cànovas va acabar la sessió amb el decàleg de la comunicació, un
recull de consells per aconseguir una comunicació eficaç en les
nostres intervencions, adequada al públic a qui ens dirigim, ajustada
en el temps que ha de durar aquesta intervenció, i amb capacitat de
captar l'atenció de la nostra audiència.

10

https://www.respon.cat/2019/06/26/la-preparacio-es-la-clau-de-lexit-per-a-una-comunicacio-eficac-en-les-intervencions-publiques/
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

Els Grups de Treball són espais d'intercanvi a nivell tècnic, especialment adreçats a compartir bones
pràctiques en els Focus de l’RSE i en els ODS.

S’estructuren com a xarxes d’empreses, adreçades a facilitar espais de trobada i intercanvi, amb
accions com, per exemple:

• Creació d’espais de reflexió conjunta i captació de tendències, i que pot donar lloc a la invitació
d'experts.

• Espais d'intercanvi de bones pràctiques, i que pot donar lloc a alguna enquesta o recull sistemàtic.
• Objectius de foment per a posar aquest contingut a l'agenda empresarial, per donar-li forma dins

la gestió de l'RSE... que pot donar lloc a alguna jornada de treball, o a iniciatives conjuntes...

Cada grup de treball s’autoorganitza segons les seves necessitats i dinàmiques, amb el lideratge de les
empreses participants i el suport de l’equip tècnic de Respon.cat

Més informació a: www.respon.cat/grups-de-treball/

https://www.respon.cat/grups-de-treball/
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

Fruit de la trobada “Jornada saludable, empresa
responsable” neix el cicle de tallers “Empresa
saludable” per aprofundir en els diferents aspectes que
les empreses poden desenvolupar, orientats a construir
organitzacions més saludables.

Més informació a: https://www.respon.cat/2019/06/05/respon-cat-llanca-el-cicle-de-tallers-empresa-saludable-empresa-
responsable/

1. Grup de Treball d’Empresa saludable i cicle de tallers “Empresa saludable”

Grup que té per objectiu identificar reptes compartits i posar a l’abast de tots els membres i
del teixit empresarial català eines que facilitin implementar estratègies per avançar cap a unes
organitzacions més saludables.

https://www.respon.cat/2019/06/05/respon-cat-llanca-el-cicle-de-tallers-empresa-saludable-empresa-responsable/
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

1.1 Cicle de tallers “Empresa saludable”

El cicle de tallers “Empresa saludable” consta de les següents sessions:

- Gestió del temps (11 de juny 2019)
- Ambient psicosocial (10 de setembre 2019) 
- Hàbits de vida saludables (26 de novembre 2019)
- Ambient físic (21 de gener 2020)
- Afectació a clientela i la salut pública (24 març 2020)
- Estratègia d’empresa saludable (26 maig 2020)

Més informació a: https://www.respon.cat/2019/06/05/respon-cat-llanca-el-cicle-de-tallers-empresa-saludable-empresa-
responsable/

https://www.respon.cat/2019/06/05/respon-cat-llanca-el-cicle-de-tallers-empresa-saludable-empresa-responsable/
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball 

2. Grup de Treball pels ODS

Aquest grup de treball s’ha creat per les empreses membres de Respon.cat que estan interessades
en abordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i contribuir, des de la seva gestió
empresarial, a l’Agenda 2030.
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball  

2. Grup de Treball pels ODS

El grup de treball s’ha reunit periòdicament per analitzar els ODS i fer una proposta
de com aplicar-los a la realitat de les empreses catalanes mitjançant l’elaboració d’indicadors
específics.

Les dates en les que el grup s’ha reunit són les següents:

- 21 de març – ODS 1
- 15 d’abril – ODS 1 I ODS 2
- 2 de maig – ODS 3
- 23 de maig – ODS 4 I ODS 5
- 4 de juliol – ODS 6, 14, 15
- 18 de juliol – ODS 12
- 26 de setembre – ODS 13
- 3 d’octubre – ODS 10 I ODS 11
- 14 de novembre – ODS 7 I ODS 9
- 28 de novembre – ODS 8
- 23 de gener – ODS 16 I 17
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2. Grup de Treball pels ODS

En el marc del grup de treball de Respon.cat sobre els ODS s’han elaborat les recomanacions per 
a una comunicació responsable dels ODS a partir de tres passos i vuit criteris.

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball  
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6. Jornada “Gestionar i comunicar els ODS, propostes d’empresa”

El Grup de Treball pels ODS va celebrar el 16 de juliol la jornada “Gestionar i comunicar els ODS,
propostes d’empresa”, on va proposar 3 passos i 8 criteris per a la comunicació dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

La jornada es va celebrar a la UOC, empresa membre de Respon.cat, i va estar presentada per
Mercè Mullor, presidenta de l’associació, que va destacar l’interès d’espais compartits on les
empreses puguin debatre i reflexionar sobre com implementar els ODS en el seu model de
negoci.

Més informació a: https://www.respon.cat/2019/07/16/el-grup-de-treball-de-respon-cat-sobre-els-ods-proposa-3-passos-i-8-
criteris-per-a-la-comunicacio-dels-ods/

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball  

https://www.respon.cat/2019/07/16/el-grup-de-treball-de-respon-cat-sobre-els-ods-proposa-3-passos-i-8-criteris-per-a-la-comunicacio-dels-ods/


Amat Immobiliaris, empresa membre de Respon.cat, va acollir el 19 de desembre la jornada “La
responsabilitat lingüística en el marc de l’Agenda 2030”, que va servir per a compartir les
experiències i els reptes que han d’abordar les empreses i l’administració i les inquietuds que
mostra la societat en aquesta matèria.

• La sessió s’emmarcava en la línia de promoció de la gestió de la
responsabilitat lingüística que Respon.cat impulsa amb el
suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

• Josep Maria Canyelles, Respon.cat, va contextualitzar la
proposta de Respon.cat en el Projecte Focus de l’RSE a
Catalunya i en l’Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible.

• Durant la sessió, representants d’empreses, organitzacions de
la societat civil i de l’administració van compartir un espai de
treball per identificar pràctiques i pautes que poden ajudar les
empreses a gestionar la seva responsabilitat lingüística, així
com les inquietuds que exposen els grups d'interès en aquesta
matèria.
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
La responsabilitat lingüística en el marc de 

l’Agenda 2030

Més informació a: https://www.respon.cat/2019/12/20/la-relacio-de-les-empreses-amb-els-seus-grups-dinteres-passa-per-la-
gestio-responsable-de-la-llengua/

https://www.respon.cat/2019/12/20/la-relacio-de-les-empreses-amb-els-seus-grups-dinteres-passa-per-la-gestio-responsable-de-la-llengua/
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:  
Llei sobre informació no financera i 

diversitat
El 18 de gener Respon.cat va organitzar la sessió sobre la “Llei sobre informació no
financera i diversitat” amb la col·laboració del Col·legi de Censors Jurats de Comptes i
d’AUREN.
Aquesta trobada, que va comptar amb la participació del diputat Carles Campuzano, és la
continuació de la que es va celebrar l’any anterior, abans de produir-se el debat al Congrés
dels Diputats.

• La trobada es va plantejar de petit format, amb una 
vintena de persones assistents entre les quals hi havia 
representants d’empreses membres de Respon.cat i 
d’organitzacions del Consell social de l’associació, així com 
alguna altra empresa convidada.

• Les persones assistents van poder compartir reflexions al 
voltant dels principals àmbits regulats a la nova norma i 
sobre les pautes pràctiques per donar compliment des de 
les empreses. 

• En general es va concloure que aquesta resolució 
legislativa suposa un salt qualitatiu enorme en matèria 
de transparència i responsabilitat social.

Més informació a: https://www.respon.cat/2019/01/18/respon-cat-aprofundeix-en-el-debat-sobre-la-regulacio-de-la-
transparencia-dinformacio-no-financera-despres-de-laprovacio-de-la-llei-sobre-informacio-no-financera-i-diversitat/

https://www.respon.cat/2019/01/18/respon-cat-aprofundeix-en-el-debat-sobre-la-regulacio-de-la-transparencia-dinformacio-no-financera-despres-de-laprovacio-de-la-llei-sobre-informacio-no-financera-i-diversitat/
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Programa Respon.cat de formació en RSE 

per a empreses membres
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Respon.cat ha posat en marxa un curs de formació en responsabilitat social per a les
empreses membres on es tracten àrees clau d’RSE en format de tallers. Aquest curs
respon a la necessitat expressada pels membres i s’ha dissenyat amb la voluntat que
sigui un espai d’intercanvi entre empreses compromeses en l’RSE.

S’ha dissenyat un model en què
la dinamització de les sessions va
a càrrec d’empreses membres
que tenen experiència destacada
en cada matèria.

El curs és gratuït per a les
empreses membres i es preveu
oferir anualment.

Més informació a: https://www.respon.cat/2019/07/31/respon-cat-posa-en-marxa-el-curs-de-formacio-de-
responsabilitat-social-per-a-empreses-membres/

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Programa Respon.cat de formació 
en RSE per a empreses membres

https://www.respon.cat/2019/07/31/respon-cat-posa-en-marxa-el-curs-de-formacio-de-responsabilitat-social-per-a-empreses-membres/
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El curs s’estructura en 10 sessions de 4 hores cadascuna:

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Programa Respon.cat de formació 
en RSE per a empreses membres



Línia 3 – Foment de l’RSE:
Programa RSE.Pime
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• 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 Coneixement de la Generalitat
de Catalunya

• Amb la col·laboració de la Federació
Empresarial del Gran Penedès i de Cecot

• 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
Coneixement 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:
6a edició del Programa RSE.Pime

Memòria 2019

Més informació a:
https://www.respon.cat/rse-pime/
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https://www.respon.cat/rse-pime/


Amb la participació de 18 organitzacions micro, petites i mitjanes:

• ACHM NOU BARRIS
• ACIEROID S.A
• ANUDAL INDUSTRIAL S.L.U
• CAPSBE
• CASA TEVA FEINA NOSTRA S.L
• CONEIX PROJECT MANAGEMENT
• EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BARCELONA SARDENYA S.L.P
• EXTERNAL FINANCIAL MANAGEMENT S.L
• FEDERACIÓ ALLEM
• FINCAS ANZIZU
• FUNDACIÓ EULÀLIA TORRAS DE BEÀ
• INDUSTRIAS BOLCAR S.L.
• INSMUN S.L
• INVALCOR BARCELONA S.L
• PORTA SISTEMAS S.L
• RESIDÈNCIA MONTSACOPA (GAAVOC S.L)
• SERVINEDU S.L
• TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA
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Més informació a:
https://www.respon.cat/rse-pime/

Línia 3 – Foment de l’RSE:
6a edició del Programa RSE.Pime

https://www.respon.cat/rse-pime/


Memòria 2019

El 19 de juny de 2019 Respon.cat va celebrar l’acte de cloenda del Programa
RSE.Pime 2018, que va servir també per a fer el llançament de l’edició 2019.

26

Més informació a: https://www.respon.cat/2019/06/20/respon-
cat-consolida-lrse-pime-amb-mes-de-100-participants-en-un-
context-de-renovacio-de-lideratges/

L’acte va comptar amb la presència del llavors
recent nomenat president de la Cambra de
Comerç de Barcelona, Joan Canadell que va
felicitar de manera molt especial les empreses
participants, animant totes les organitzacions,
especialment les que tenen vocació internacional,
a aplicar una gestió responsable, afirmant que
“aquest és un element competitiu que cada
vegada més es requerirà per operar en mercats
internacionals”.

Línia 3 – Foment de l’RSE:
Acte de cloenda Rse.Pime 2018

https://www.respon.cat/2019/06/20/respon-cat-consolida-lrse-pime-amb-mes-de-100-participants-en-un-context-de-renovacio-de-lideratges/


Línia 3 – Foment de l’RSE:
Trobada d’empreses participants de 
les diferents edicions de l’RSE.Pime

Memòria 2019

Dimarts 5 de març es va organitzar una trobada amb les empreses participants de les diferents
edicions de l’RSE.Pime. En aquesta sessió es van trobar un centenar de pimes que aposten
per la gestió responsable com a element competitiu empresarial a una sessió en que van
compartir reptes i aprenentatges.
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Més informació a: https://www.respon.cat/2019/03/05/pimes-compromeses-avancen-en-la-gestio-de-la-seva-responsabilitat-
social/

Aquestes empreses, que en els
darrers anys han tingut la
inquietud de fer un salt
qualitatiu en matèria de
Responsabilitat Social, es van
trobar a la Ciutat de l’Aigua de
Barcelona, oficina de l’empresa
membre de Respon.cat Aigües
de Barcelona.

https://www.respon.cat/2019/03/05/pimes-compromeses-avancen-en-la-gestio-de-la-seva-responsabilitat-social/


Línia 3 – Foment de l’RSE:
Càpsules de coneixement  

Memòria 2019

Coincidint amb les sessions matinals del Programa RSE.Pime, Respon.cat organitza càpsules de coneixement i
sessions pràctiques 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.
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Càpsula 1: 17 de setembre
L’agenda global i l’agenda local de l’RSE. Identificació d’àmbits d’interès per a les Pimes
Ponent: Nekane Nevarro (Respon.cat)

Càpsula 2: 8 d’octubre
Economia circular
Ponents: Mireia Cañellas (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya) i Oihane Esparza
(Lavola)

Càpsula 3: 29 d’octubre
Territoris socialment responsables i cohesió social
Ponents: Josep Maria Canyelles (Respon.cat), Andreu Pascual i Alejandra Fuentes (Programa Incorpora de “la 
Caixa”) i Anna Martínez (Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)

Càpsula 4: 19 de novembre
Desenvolupament del capital humà: el Baròmetre del Factor Humà
Ponent: Anna Fornés (Fundació Factor Humà)

Càpsula 5: 3 de desembre
Business Model Canvas sostenible
Ponent: Josep Maria Canyelles (Respon.cat)
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Mireia Cañellas (Dpt. de Territori i 
Sostenibilitat, Generalitat de 
Catalunya)

Oihane Esparza (Lavola) Anna Martínez (Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de 
Catalunya)

Alejandra Fuentes (Programa 
Incorpora de “la Caixa”) 

Anna Fornés (Fundació Factor Humà) Josep Maria Canyelles (Respon.cat)

Més informació a: https://www.respon.cat/2019/12/10/respon-cat-organitza-les-capsules-de-coneixement-sobre-rse/

https://www.respon.cat/2019/12/10/respon-cat-organitza-les-capsules-de-coneixement-sobre-rse/


Línia 3 – Foment de l’RSE
5a edició dels Premis Respon.cat

Com a conseqüència de la incertesa en la concessió de la subvenció per part de la
Generalitat, fet que afectava tant l’exercici 2018 com el 2019, la Junta directiva de
l’associació va optar per un criteri de prudència i es va decidir d’ajornar l’acte de
lliurament dels Premis 2019 a disposar de la confirmació del suport.

En conseqüència, es va portar a terme la selecció de les empreses candidates, els
informes per al jurat, la reunió del jurat i es va informar a les empreses guanyadores,
però es va postposar al 2020 la producció dels vídeos i l’acte de lliurament.

Més informació a:
www.respon.cat/premis
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https://www.respon.cat/premis/


Línia 3 – Foment de l’RSE
4a 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 2018.

5 de febrer de 2019

Més informació a:
https://www.respon.cat/2019/02/06/la-jornada-de-transferencia-dels-premis-respon-cat-2018-es-consolida-com-a-espai-
dintercanvi-dexperiencies-i-bones-practiques-entre-empreses-compromeses/

Memòria 2019

• La quarta edició de la Jornada de
Transferència de Bones pràctiques d’RSE es
consolida com a espai d'intercanvi
d'experiències referents en aquesta matèria.

• La Jornada es va celebrar a ESCI-UPF i va
servir per aprofundir en la Responsabilitat
Social de les empreses guanyadores dels
Premis Respon.cat.

• La segona part de la sessió va ser pràctica,
amb tallers simultanis que van estar
dinamitzats per representants de cada
organització guanyadora
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https://www.respon.cat/2019/02/06/la-jornada-de-transferencia-dels-premis-respon-cat-2018-es-consolida-com-a-espai-dintercanvi-dexperiencies-i-bones-practiques-entre-empreses-compromeses/
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Les persones representants de les set iniciatives premiades en la convocatòria 2019 van
exposar les seves pràctiques de gestió responsable, les motivacions i l’impacte.
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• Josep Soler, director de recursos humans de Comexi, va explicar com totes les accions que es porten a terme a
l’empresa integren la responsabilitat social de manera transversal.

• Joan Comas, director general de Coral Transports&Stocks va compartit la vocació de l’empresa cap a les persones,
que ha portat fins i tot a incorporar al seu nom la descripció de “logística humana”.

• Cristina Gomis, directora de responsabilitat corporativa a Espanya de Zurich, va destacar que la companyia aposta
pel voluntariat corporatiu de manera decidida, articulant diversos espais, actuacions i programes.

• Josep M. Ribas, enginyer en energies renovables de la Família Torres, va detallar el compromís de l’empresa amb la
mitigació del canvi climàtic materialitzat al programa Torres&Earth.

• Josep Torrico, director de la Fundació Marianao, va destacar que el compromís amb el territori es treballa al barri de
Marianao (Sant Boi de Llobregat) des de la col·laboració amb tots els agents en el marc del programa Marianao Té Cor.

• Maite López-Montoya, directora de recursos humans d’Andilana, va compartir l’aposta del grup per la integració,
creixement i reconeixement de les persones, amb una plantilla amb un gran pes de persones estrangeres.

• Xevi Montoya, director de Playbrand, va valorar la dificultat per a les pime d’incorporar pràctiques de reforma
horària, però va exposar com han incorporat un conjunt de bones pràctiques saludables i de reforma horària.

Línia 3 – Foment de l’RSE
4a Jornada de Transferència de 

bones pràctiques

https://comexi.com/ca/
http://www.coraltransports.com/ca/
https://www.zurich.es/
https://www.torres.es/ca/inici
http://www.marianao.net/ca
http://www.grupandilana.com/
https://www.playbrand.info/inici/


• En aquesta ocasió, les Jornades Corresponsables 
es van centrar en "El tercer aniversari dels ODS i 
la situació actual i els reptes de futur de l'Agenda 
2030", i van posar especial èmfasi en el paper 
que juguen totes les organitzacions (privades, 
públiques i sense ànim de lucre) per aconseguir 
arribar més a la ciutadania, superar les actuals 
barreres i obstacles i definir entre tots quins 
seran els propers passos a seguir.

• David Cos, vicepresident de Respon.cat, va 
explicar què és i com funciona Respon.cat, i el 
repte de construir un "territori socialment 
responsable".

Memòria 2019

Alguns esdeveniments on hem participat: 
Jornada Corresponsables
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El 7 de març de 2019, Respon.cat va participar en la presentació de l’Anuari 2019
de Corresponsables a Barcelona, en una jornada que va reunir a tot tipus d'organitzacions i
experts.

Més informació a:
https://www.respon.cat/2019/01/17/presentacio-de-lanuari-corresponsables-2019-a-barcelona/

https://www.respon.cat/2019/01/17/presentacio-de-lanuari-corresponsables-2019-a-barcelona/


Alguns esdeveniments on hem participat: 
Respon.cat col·labora en la 

jornada organitzada per l’Associació DIRSE
Respon.cat va col·laborar en la jornada organitzada per l’Associació DIRSE, membre del Consell
Social de Respon.cat, on es va presentar el II Estudi de la funció dirse en l’empresa espanyola.
Més d’un centenar de directius han col·laborat en l’elaboració de l’estudi que radiografia la
realitat actual de la funció de Responsabilitat Social.

Més informació a:
https://www.respon.cat/2019/07/11/el-dirse-sobre-cami-a-lempresa/
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• Els resultats del II Estudi de la funció dirse ratifiquen
una tendència progressiva a la professionalització i
consolidació d’aquesta figura.

• Nascuda el 2013, DIRSE és l'associació espanyola de
professional que treballa per la formació permanent,
la promoció i el reconeixement de les persones que,
des d'àmbits directius i/o executius, desenvolupen la
funció específica de Responsabilitat Social,
contribuint així, a millorar la seva capacitat
d'influència per a la creació de valor en les
organitzacions.
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https://www.respon.cat/2019/07/11/el-dirse-sobre-cami-a-lempresa/


Aliances i col·laboracions 
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Comunicació

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:
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El funcionament del newsletter i 
el Butlletí intern és un dels punts 
febles. S’està preparant una nova 
eina i repensant l’estil de la 
comunicació per tal de millorar 
el nostre posicionament i 
visibilitat.

Memòria 2019

Xarxes socials 2017 2018 2019
Blog Entrades 189 178 173
Newsletter Enviament 35 35 17
Butlletí intern Enviament 5 7 4

Youtube
Seguidores 121 131 135
Visualitzaci
ons 1952 7612 11388

Facebook Seguidores 90 109 117

Linkedin Visualitzaci
ons 134 142 276

Twitter
Seguidores 1303 1453 1698
Tuits 4785 5331 6238

Es divulguen notícies relacionades amb les empreses membres, amb voluntat de 
contribuir a posar en valor el seu compromís. 
Es fa difusió d’esdeveniments de referència en matèria de Responsabilitat social.



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!
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