
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblea general extraordinària de Respon.cat de 14 de desembre de 2015 va aprovar la creació del Consell social, segons 
preveien els Estatuts: 
 

 
 
El Consell social permet enriquir la qualitat de les accions portades a terme des de l’associació i dotar-les de major legitimitat, i 
alhora captar i compartir les percepcions, accions i visions per part d’una selecció àmplia de grups d’interès i transmetre-les a 
les empreses membres i a l’empresariat en general per orientar les seves polítiques corporatives de responsabilitat social.  
 



Presentació 

 

Dilluns 9 de novembre va tenir lloc la sessió del Consell Social de Respon.cat, que va abordar 
el repte d’un nou contracte social, amb una ponència inicial a càrrec del Sr. Carles Campuzano, 
expert en polítiques públiques i actualment director de Dincat. 

La sessió va ser presidida pel Dr. Josep Santacreu, president d’honor de Respon.cat i conseller 
delegat de DKV Assegurances. 

 

Mercè Mullor, presidenta de Respon.cat i de Mullor SA, 
dona la benvinguda i presenta la sessió. Saluda a tots els 
agents socials que estem avui reunits per pensar sobre els 
reptes de la nostra societat i per abordar un nou model 
d’empresa i de relació amb la societat a partir de l’Agenda 
2030 i els altres reptes que avui tractarem. 

 

Josep Santacreu, president d’honor de Respon.cat i 
conseller delegat de DKV Assegurances, explica el sentit 
del Consell Social i presenta el ponent Carles Campuzano 
i li agraeix la predisposició a compartir els seus punts de 
vista sobre el repte d’impulsar els consensos necessaris 
per formular un nou Contracte Social, entenent que la 
responsabilitat social ha de ser un vector necessari. En 

aquest sentit, advoca per un capitalisme no tant curt terminisme ni arrasador com el que 
sovint hem vist. Considera que la inflexió en la manera de veure l’empresa i el canvi de model 
ja s’estava imposant però ara s’hi afegeix una sensació que és nova, de major necessitat, 
determinació i impuls. Per tant, malgrat el patiment associat al coronavirus, podem tenir una 
visió optimista.  

Precisament per aquest nou ambient que es respira al món empresarial, ara també pot ser 
un gran moment per a una associació com Respon.cat, en tant que organisme empresarial de 
referència en responsabilitat social a Catalunya, en un moment en què realment el país ho 
necessita. Santacreu recorda l’origen de Respon.cat per cobrir una necessitat existent, per a 
les empreses que operen a Catalunya i de manera molt destacada per a les pimes. 

Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, 
justifica que l’associació vulgui abordar la reflexió sobre 
un nou contracte social perquè la responsabilitat social hi 
hauria de ser un element important en referència al paper 
que les empreses poden tenir així com perquè els 
equilibris i consensos són avui més complexos ja que un 
nou contracte social no només afecta matèries socials i 

laborals sinó que també afecta de manera més àmplia al context relacionat amb els reptes de 
l’Agenda 2030. 

 

  



Intervenció inicial de Carles Campuzano 

Voldria primer donar l’enhorabona per la feina de 
Respon.cat, recordant les converses inicials de fa més de 
deu anys per crear a Catalunya un organisme que reunís 
les empreses compromeses i donar l’impuls que feia falta. 
A més, cal destacar que no hi ha res similar a l’Estat tant 
per la continuïtat com per l’orientació a les pimes. 

És un moment oportú per parlar de nou contracte social, 
i ara encara més pel context Covid. Ahir mateix en parlava el president del Fòrum de Davos 
en una entrevista i també a Davos l’any passat: afecta el model d’empresa i de capitalisme. El 
debat és previ però ara incrementat per la crisi i les febleses que aquesta posa en evidència, 
i cal tenir els arguments per al dia després. Precisament estic en un grup promogut per 
algunes companyies anomenat El Día Después, amb experts com ara Anton Costas. 

Una societat, perquè funcioni, necessita uns grans acords, com els que Europa es va dotar 
després de la 2a GM, amb una economia social de mercat, i amb Roosvelt als EUA després de 
la gran depressió. Ens ha permès un gran èxit fins a la crisi del petroli del 70. Però el contracte 
social que va aparèixer a partir dels 70 es qüestiona i pren un enfocament de neoliberalisme 
amb el Consens de Washington, entra en crisi a partir de la crisi del 2001 i 2008. I ara, un 
factor polític nou en aquest context és el sorgiment dels populismes de dreta i esquerra. 

Un contracte social hauria d’equilibrar les posicions diverses, i aportar protecció i seguretat 
davant de riscos, responsabilitat dels que van millor respecte als que van pitjor, i gestió de les 
expectatives de futur. Són les condicions perquè les democràcies i les economies funcionin. 

El repte és com refem el contracte social perquè doni certeses, seguretats i protecció, sabent 
que, a diferència del s.XX, ara operen altres transformacions com la globalització, les 
qüestions demogràfiques i vinculades a l’envelliment, les revolucions tecnològiques, els 
reptes ambientals, els canvis de valors... No és sols un canvi de prioritats ideològiques sinó 
que als pressupòsits sobre els quals es va construir el consens ara s’hi afegeixen aquests 
pressions. Per tant, no podem ser nostàlgics. En tot cas, ara per ara, hi ha més un desig que 
no idees clares, perquè encara estem molt presoners de les normes i les lògiques antigues, 
sabent que alguns dels elements que hem d’abordar són: 

1. Les qüestions de la fiscalitat són centrals per redistribuir i abordar el cost de l’estat 
del benestar, amb un debat de fons sobre quin és el format que pot afavorir la creació 
d’ocupació, abordar l’evasió fiscal, l’economia submergida, el foment de la inversió 
empresarial, etc. Ens hem de preguntar quin és el format de la fiscalitat que fa possible 
el finançament del contracte social necessari per crear seguretat i protecció. 

2. Les qüestions vinculades a la regulació de l’àmbit laboral. El contracte estable per 
compte aliè que generava un salari suficient i associat a mesures de protecció era un 
sistema sòlid, però ara ha saltat pels aires. Totes les regulacions han tendit a buscar la 
flexibilitat en el mercat de treball, el treball atípic (temporal, a temps parcial, 
autònoms...) arreu d’Europa ja ocupa el 40%. Si associem la protecció social al treball 
per compte aliè no podem garantir l’accés als drets i prestacions. 

3. Les qüestions generacionals. Les expectatives de les generacions futures: Les 
perspectives dels joves és que viuran pitjor que els pares i això porta cap a la 
insatisfacció i la inestabilitat social i política. Estem prenent decisions que protegeixen 
bé les generacions d’avui però som incapaços de prendre decisions que garanteixin la 



prosperitat a mitjà i llarg termini, com deia ahir en parlava José García Montalvo en 
un article a la Vanguardia. Quan comparem amb països que tenim com a referència 
les nostres dades en fracàs escolar i abandonament prematur, taxa atur juvenil, edat 
d’emancipació, edat del primer fill, nombre de fills per dona en edat fèrtil, el 
panorama és terrible. I son febleses que arrosseguem de fa dècades en què el sistema 
s’ha pensat més per als adults i jubilats que no per a joves i famílies. 

4. O les qüestions de la transició energètica i reptes climàtics. 

A més, en la construcció d’un model d’empresa i de capitalisme més inclusiu cal tenir en 
compte aquests aspectes que són molt centrals per al que es pugui fer des de Respon.cat: 

1. Es va aprovar a final de la darrera legislatura la llei d’informació no financera, una 
palanca per a una empresa més responsable, amb un marc legal més ambiciós que el 
marca la directiva de la UE. Ara haurem d’analitzar-ne els resultats i què ens pot servir 
per provocar avanços entre les pimes, en la línia de progressar cap a una empresa 
responsable i amb propòsit. 

2. Hem de veure quin recorregut té tota la matèria de regulació de la compra i 
contractació pública, que permet no posar el focus en el preu sinó tenir en compte 
altres criteris. Si bé la transposició va ser correcta, sembla que no està funcionant 
adequadament la filosofia de la llei i la introducció de clàusules socials. El potencial de 
la compra pública, amb un 20% del PIB, hauria de ser una gran palanca de canvi. 

3. Hi ha el debat obert també al voltant del que algú anomena 4t sector; alguns parlen 
també de les empreses amb propòsit. La idea és crear fórmules jurídiques que 
emparin el que no són iniciatives empresarials estrictament de l’economia social, que 
estan en una posició intermèdia entre una empresa de capital però amb limitacions 
que les acosten a l’economia social. S’està tornant a obrir el debat sobre la iniciativa 
fa anys de regular les societats limitades d’iniciativa social. 

En la renovació del contracte social, també ens podem aterrar en algunes qüestions molt 
concretes com aquestes, que impacten molt directament en l’RSE, i que des de Respon.cat es 
poden fer propostes, tenint en compte que: 

1. Aquesta no és una discussió estrictament tècnica; té molt de política. Però al final 
s’enfoca a quin és el model de societat que estem construint.  

2. Caldrà veure si som capaços d’utilitzar bé els fons europeus Next Generation EU 
que ara s’activaran. I que per al sector de l’Economia social es converteixin en una 
oportunitat. 

3. Que en la mirada més global, tenim el risc de ser una generació més arrogant que 
les que ens han precedit. No eren menys cultes que nosaltres i en canvi no van 
impedir els desastres dels anys 20 i 30 del segle XX. Enlloc està escrit que la 
democràcia i l’estat del benestar siguin inamovibles: si no fem res els riscos hi són, 
és un debat molt seriós. 

4. El món empresarial hi té una enorme responsabilitat, de discussió pública, per 
donar respostes, per afrontar els populismes de totes tendències. Espais com 
Respon.cat han de ser actius i propositius. De vegades tenim tendència a 
menystenir el debat de les idees. La primera batalla per a un nou contracte social 
serà en el terreny de les idees, per construir una hegemonia àmpliament 
compartida a la societat en el terreny sociopolític per prendre les grans decisions. 

 



Punts tractats a les intervencions dels participants 

 

Ramon Roca, president del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de 
la Generalitat de Catalunya 

• A partir de l’Agenda 2030, es va firmar una gran aliança, el Pla Nacional per l’Agenda 
2030 a Catalunya i seria bo fer sinergies. Hi ha moltes coses en marxa i seria bo sumar 
esforços. 

Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya  

• Un dels elements que cal posar damunt la taula és que si no hi ha informació 
difícilment es pot gestionar. Ja no podem considerar acceptable que el paper de les 
empreses sigui guanyar diners a costa del que sigui. Ha d’haver-hi un estat de 
reporting que sigui verificable. A més, cal valorar com estendre a les pimes la 
transparència. 

Jordi Balot, president de la FCVS 

• Un element necessari és que ens cal introduir també el paper del tercer sector en 
aquest debat. D’altra banda, quant a les revolucions tecnològiques s’estan obrint 
reptes i oportunitats, com ara la bretxa digital. Potser caldrà fer front al debat dels 
nous impostos tecnològics?  

• Hem vist moltes respostes solidàries des de la societat, fet que ens porta a una 
economia social en sentit més ampli, el quart sector com a línia a desenvolupar. 

Teresa Navarro, directora de Femcat 

• Parlem de Nou Contracte Social i de tendències, i així establim el marc de totes les 
coses que cal que canviïn a la societat. És molt important que com a empreses puguem 
ser escoltades quan es parla del sistema fiscal, el marc laboral... què suporta el 
contracte social. Però, si és cert, com tinc entès, que Respon.cat és l’entitat que vol 
fer arribar l’RSE a totes les empreses, també les més modestes, la part difícil és trobar 
què podem fer nosaltres per contribuir a definir marcs... quina és la nostra parcel·la? 

Joana Amat, presidenta de Fidem  

• Des del punt de vista de l’empresa tenim una feina a fer que és promoure i facilitar el 
dret a la paternitat. Sabem que és un sacrifici per a l’empresa però que és important. 

• Una altra acció que es podria fer i que seria important per a les dones sobretot és 
eliminació del Blindatge per causa de la guarda legal. El blindatge s’ha venut com un 
dret però és un topall, a banda que l’agafa la classe mitjana, no les classes 
treballadores. 

• També s’ha de promoure que la reducció de jornada sigui similar a la dels països 
europeus. Tots els països tenen els 3-4 anys, no fins als 12, que juga en contra, i 
sobretot ocasiona una irreversible pèrdua del talent femení. 

 

Pere Ejarque, CECOT 

• El tema demogràfic és molt important i potser no hi donem la importància que té, amb 
conseqüències devastadores, en pensions, immigració, envelliment... Pensem que per 



a Respon.cat i des de l’RSE seria un altre tema a fer emergir en el debat sobre el nou 
contracte social. 

Josep Santacreu, president d’honor de Respon.cat 

• Respecte la tema demogràfic, recomano The Good Ancestor, de Roman Krznaric, que 
fa reflexions molt interessants. Hem de passar de ser només bons samaritans a ser 
bons avantpassats, a ser bons per als que vindran, ja que estem vivint per damunt de 
les nostres possibilitats. 

Vicenç de Mar Mullor, tresorer de l’AIJEC 

• Som una generació que viurem pitjor que els pares, i aquesta és una reflexió que 
també ens fem des de l’AIJEC. Estem en una generació semidecadent, i es percep que 
ara hi ha molt més individualisme, mentre que a la humanitat li ha anat bé perquè 
hem sabut col·laborar. 

• És molt necessari el coneixement tècnic però si som tots molt tècnics, cal una formació 
humanística. Ens cal redefinir què és la prosperitat ara i aquí. 

Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà 

• A la Fundació Factor Humà estàvem actualitzant el manifest del 2013, però donat el 
moment ha calgut fer-hi un abordatge més intens amb noves aportacions pel 
moment, i tractant el model d’empresa que hem d’anar construint. Estem esperançat 
que el millor món possible pugui venir, com deia en Salvador Alemany 

Miwi Clavera, directora de DiRSE 

• Sovint parlem entre els convençuts però si vas a una empresa i li parles dels reptes de 
la societat li pot quedar lluny enmig de les seves urgències. Ara que arribaran ajuts, 
que la reflexió no se l’apropiïn persones que no saben de què va, o gent que parla 
d’RSE i sostenibilitat sense convenciment. Els problemes venen d’abans de la Covid 
però el discurs l’hem d’adaptar a la situació actual. 

Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat  

• S’han abordat molts temes i tots ells de manera interconnectada perquè formen part 
d’un context de complexitat. Cal trobar equilibris entre temes socials, ambientals... i 
d’altra banda entre enfocaments legals i canvi de valors.  

• Parlar de nou contracte social és un tema molt ampli i hem de saber trobar el paper 
que ens pertoca com a actors compromesos amb l’RSE. Des de Respon.cat podem 
contribuir a aquest debat implicant actors diversos que compartim corresponsabilitat 
en RSE i alhora democratitzant el debat entre les pimes catalanes. 

• Cal redefinir què és la prosperitat ara i aquí, quin ha de ser el model d’empresa de 
futur i quin és el nostre paper com a actors que tenim una capacitat d’incidència. Cada 
vegada hi ha més empreses que estan abordant el repte de tenir un propòsit 
empresarial, fins i tot a fer activisme empresarial, cosa que fa que algunes companyies 
guanyin ciutadania corporativa o esdevinguin empreses ciutadanes intervenint en 
aspectes que contribueixen a redefinir el paper de les corporacions privades a la 
societat. Per això, cal abordar quin nivell d’assumpció hi ha sobre el paper social de 
l’empresa i la seva contribució per enfortir la societat del benestar.  

 



Aportacions de cloenda de Carles Campuzano 

S’han dit moltes coses interessants i hem obert molts 
temes. Com que no els podré abordar tots, suggereixo 
quatre consideracions: 

1. Sempre haurem de distingir entre el que és 
urgent i imprescindible. Ara és urgent com afrontem la 
crisi sanitària, ajuts a les empreses, subsidis als 
treballadors... En gran mesura afecta els governs. A més, 

hi haurà els diners del Next Generation EU, que hem de saber aprofitar per 
transformar models. 

2. Cal una redefinició dels marcs institucionals, però estem atrapats en les idees del 
segle XX. De fet, som fills de les idees de començament del s XX, Beveridge, Keynes, 
àdhuc Marx... El model que tendim a mitificar dels 30 anys gloriosos és fruit de 
discussions intenses i guerres; no podem pretendre ara trobar la solució 
immediatament: redefinir el model del contracte social s. XXI no ho farem d’un dia per 
l’altre. 

3. El tema dels joves, no sols pel tema demogràfic sinó perquè en els problemes 
relacionats amb la gent jove -edat emancipació, edat del primer fill, atur juvenil, 
abandonament escolar...- estem a la cua d’Europa i això és fruit del funcionament de 
l’estat del benestar i que mostra una societat poc convençuda que invertir en els joves 
és el futur. Posats a pensar, aquest paquet de la inversió en famílies i joves és clau: els 
països que millor estan en aquests paràmetre millor estan en benestar i igualtat. La 
preocupació per l’envelliment preocupa molt i no succeeix el mateix per als joves tant 
a nivell polític com social, i ara que els babyboomers arribem a la jubilació encara 
marcarem més l’agenda. 

4. Convé una discussió sobre el món de treball i la protecció social. El contracte social 
que funciona és el que diu tu estudia, tindràs feina tota la vida, i gaudiràs de tots els 
drets, i això és el que està en crisi. El que ara està en dubte és quin és el futur del 
treball i com garantim els drets. Hi ha molta feina a fer perquè estem atrapats en les 
idees antigues. Fa anys que parlem de com rebaixar la temporalitat i no ens en sortim, 
ni amb la lògica sindical de reforçar la causalitat de la contractació temporal o 
indefinida ni amb la patronals de disminuir els costos d’acomiadament. I tenim una 
taxa de temporalitat molt elevada, fins i tot més de la que podria determinar el pes 
del turisme o l’agricultura. Hem de repensar allò que ja no ens és útil però no és fàcil: 
ara mateix, les recomanacions que s’han aprovat per al Pacte de Toledo són molt 
porugues i conservadores quan el que toca és repensar la protecció social. Ja no 
estarem tota la vida a la mateixa empresa, i segurament molta gent ja ni ho desitja 
(vegeu Albert Cañigueral sobre el futur del treball: El trabajo ya no es lo que era) i les 
institucions no estan pensant sobre com el desig social es pot realitzar. 

• Sobre el paper de Respon.cat i moltes de les iniciatives que esteu en aquest Consell 
social, podeu ajudar en la necessitat de construir aliances públic-privat i públic-social, 
privat-social-públic, etc... i mobilitzar recursos, més enllà del que puguin fer els 
Parlaments. Per exemple, una gran aliança a tres bandes per abordar la bretxa digital. 
En altres països europeus aquestes aliances es fan i funcionen, però aquí ens costa i, 
a més, de vegades s’han demonitzat. Cal legitimar el paper de l’empresa sota aquesta 
línia de les aliances i, en aquest sentit, Respon.cat pot promoure-hi iniciatives. 


