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Javier Vega de Seoane
DKV Assegurances

La responsabilitat empresarial és una de les claus per 
resoldre els problemes de la humanitat; Josep Santacreu 
ha estat pioner i és un exemple a seguir per la comunitat 
empresarial, no només pel seu comportament en l’àmbit 
de la responsabilitat social corporativa i personal sinó 
també en matèria ambiental, govern corporatiu i ètica 
empresarial. Com a president de DKV Assegurances en 
els últims 11 anys puc donar fe de tot això. ”

“

En aquesta línia, el 1999 el Dr. Santacreu va prendre la decisió de promoure des 
DKV Assegurances, i dins del programa de responsabilitat empresarial de la 
companyia, un projecte que recollís totes les capacitats de l’empresa i impliqués 
les persones treballadores per contribuir a resoldre algun dels problemes socials 
de país. Així va néixer la Fundació Integràlia DKV, amb l’objectiu d’afavorir la 
integració laboral de persones amb grans discapacitats físiques. Aquest projecte 
ha estat la demostració personal que és possible compaginar una destacada tasca 
directiva amb l’emprenedoria social des de l’empresa. Aquesta fundació, formada 
100% per persones amb discapacitat, disposa de més de 500 empleats i opera a més 
de 7 localitats i també a nivell internacional (Perú, Colòmbia i l’Índia).

Per aquesta intensa tasca, la Fundació Integràlia ha rebut, entre altres, el Premi 
EMA, que concedeix el Grup ERGO, en la categoria d’Innovació; ha estat guardo-
nada amb el premi “Treball sense barreres” de la publicació Dossier Econòmic de 
Catalunya (DEC) per la integració sociolaboral de les persones amb discapacitats i 
la creació del primer Centre d’Atenció Telefónica d’Europa atès exclusivament per 
discapacitats físics; el premi a el Millor Projecte en Gestió de Recursos Humans 
(IESE); “Premi Cermi” en la categoria de “Inclusió Laboral”; el “Premi Fundació 
Empresa i Societat” i ha estat reconeguda en els Premis SERES pel seu valor i 
compromís social al Perú.

En l’àmbit de la responsabilitat social, DKV ocupa la setena posició en el rànquing 
dels Best Workplaces Espanya 2018, en la categoria d’organitzacions entre 501 i 
5.000 empleats, i està present en aquesta classificació per onzè any consecutiu. 
També ha guanyat el premi Millors Pràctiques de Transparència i Bon Govern pel 
llibre “L’assegurança de salut per a dummies” i el premi RSA a la responsabilitat 
social d’Aragó en la categoria de “Gran Empresa” pel Pla de Gestió Ambiental. 
També ADECOSE ha reconegut el premi a la millor companyia d’assegurances 
de salut i a la millor companyia d’assegurances de decessos. DKV ocupa el lloc 21 
entre les empreses amb millor reputació a l’estat espanyol.

Actualment és president de la Fundació Integràlia DKV, de Plant for the Planet 
Espanya i Fundació Josep Santacreu. Forma part del patronat i del consell asses-
sor de nombroses fundacions de caire social (Fundació Ulls del Món, Fundació 
DTI, Oxfam Intermón, Fundació Univers Accessible, etc.).

És també promotor i president des dels seus inicis de la Fundació Ship2B, platafor-
ma destinada a promoure l’emprenedoria social i la inversió d’impacte a través de 
la creació, acceleració i finançament de projectes socials rendibles. Va ser funda-
dor i president de Respon.cat, una associació empresarial centrada en promoure 
la responsabilitat empresarial a Catalunya, i des del 2018 n’és el president d’honor.

Gran amant de l’Art

Dedica bona part del seu temps lliure a promoure i difondre les activitats d’aques-
tes organitzacions amb les quals col·labora molt estretament. Josep Santacreu està 
especialment sensibilitzat amb el món de l’art. Ha creat la Fundació Josep Santa-
creu, que porta el nom del seu pare, orientada a la integració social i la cultura, i 
ha creat la plataforma ArtSingular, que dona visibilitat a artistes amb diversitat 
funcional o malaltia mental i es dona suport a la carrera d’artistes que treballen en 
diferents tallers d’art d’Entitats Socials. 

Ha fet possible nombrosos projectes culturals, acompanyant ara els 25 anys de Vi-
des Minades de Gervasio Sánchez o la creació de la Col·lecció d’Art DKV premia-
da per la Fundació ARCO per promoure a artistes joves espanyols. Darrerament 
ha dedicat els seus esforços a promoure el treball de tota una generació de foto pe-
riodistes impulsant el projecte Creadors de Consciència que itinera per diferents 
Centres d’Art arreu de l’estat espanyol.

Cristóbal Colón
La Fageda

El Dr. Josep Santacreu, gràcies a la seva formació i 
a una mirada global sobre la salut, ha estat sempre 
amatent a les realitats humanes, impulsant nombro-
sos projectes que han contribuït a apropar el treball, 
l’art i la normalitat a col·lectius generalment margi-
nats. Com a màxim executiu a Espanya d’una em-
presa multinacional, ha estat un dels grans precur-
sors de la responsabilitat social corporativa, fent-la 
creïble i allunyant-la del pur màrqueting. ”

“

En una societat on sovint s’expressa una visió 
torturada de l’empresa i els diners, vistos com 
una font de cobdícia i no com una de les matèries 
primeres de la iniciativa empresarial, pot passar 
desapercebuda la capacitat de transformació so-
cial que té la iniciativa privada. 

En el cas de Josep Santacreu, la capacitat d’acció 
i l’energia, han fet ben visibles els resultats per 
a la societat de vincular la gestió amb la respon-
sabilitat social de l’empresa. El doctor Santacreu 
ha impulsat iniciatives en els àmbits de l’esport, 
la cultura, l’acció social en múltiples vessants i el 
medi ambient. 

Santacreu és un activista, capaç de veure les ne-
cessitats socials i de planificar i focalitzar-se en 
la manera de reduir-les. La seva mirada pràctica 
es complementa amb la capacitat d’acció i amb 
la tria dels objectius més ambiciosos i justos. 

Josep Santacreu és també un àvid lector de dia-
ris i per a una directora, els lectors exigents, 
atents i generosos són un motor insubstituïble 
per intentar fer cada dia un diari millor en una 
societat i un món millors.

Esther Vera és periodista i directora del Diari Ara

Albert Quiles Martínez
Amics de la Gent Gran

El Dr. Santacreu és una persona molt compromesa amb 
diversos problemes socials com la soledat que pateixen 
les persones grans. Proposa idees i es mobilitza buscant 
solucions per contrarestar el patiment humà. Especial-
ment durant tot el temps de pandèmia, la seva contri-
bució i col·laboració ha estat fonamental per fer front a 
la greu crisi viscuda. Moltes gràcies, una abraçada. ”

“

Ousman Umar
Feeding minds

En Josep Santacreu és un gran padrí. Sempre m’ha 
mostrat molta confiança i he aconseguit donar una es-
tructura molt professional a NASCO Feeding Minds. 
Hem creat un Consell d’Assessors i tenim un despatx 
al centre de Barcelona. DKV ens ha donat molt suport 
amb les activitats que fem. He participat en els dinars 
que organitza a casa seva amb diferents fundacions. 
M’ha ajudat sempre a crear un networking brutal. Jo-
sep Santacreu és una ONG amb potes. ”

“

EMPRESA I CONSCIÈNCIA

Accès als testimonials del Dr. Santacreu i altres recursos  
de l’acte del reconeixement especial a la trajectòria en RSE:



Enric Crous
Fundació Catalunya Cultura

És difícil per a mi buscar una persona més solidària 
i compromesa amb el país i el planeta que en Josep... 
Em costa entendre com pot lligar tot això amb la gestió 
d’un gran grup... és una màquina! Em seria molt difícil 
buscar entre els meus amics una persona tan solidària 
i compromesa a la vegada amb el planeta terra com en 
Josep. El que a més a més meravella és que pot combi-
nar això amb una brillant gestió professional. Si també 
és un grandíssim amic... és complicat millorar aquest 
“pastís”, és un honor formar part de la seva “colla”. ”

Rosa Maria Estrany
FEM

En Josep és amic dels seus amics, company de pro-
jectes solidaris. Les seves respostes sempre incondi-
cionals. Jo tan sols tinc paraules d’agraïment, al po-
der estar a prop seu, quan el necessitem. ”

EN RECONEIXEMENT A JOSEP SANTACREU

Jordi Villacampa
Joventut Badalona

Dues paraules et defineixen. Sostenibilitat i pensar que 
el nostre planeta es finit. Lluitar per això i per deixar un 
món millor per als que ens precedeixen és la teva fita. Li-
derant diferents organitzacions sense ànim de lucre, des 
de plantar arbres per ajudar a frenar al canvi climàtic o 
ajudar a través de Open Arms que les persones no morin 
ofegades al Mediterrani, entre altres. Deixar un llegat és 
el propòsit. El lideratge per aquestes causes són el fi. ”

Maite Trepat
Grup Alba

Josep Santacreu per a mi és un home de tracte proper i 
senzill, amb qui hem impulsat projectes conjuntament 
amb la Fundació Casa Dalmases, exposició Art Singu-
lar i amb el Grup Alba com la creació del Centre Art de 
la Fundació Josep Santacreu a Guissona. Un gran em-
prenedor, amb una visió oberta al món i buscant noves 
oportunitats per a les persones amb capacitats diverses. 
Un plaer tenir-lo al costat donant suport. ”

Des de Respon.cat premiem les empreses que promouen 
la Responsabilitat Social en tots els seus àmbits. I també 
aquelles persones promotores perquè la Responsabilitat 
Social esdevingui la manera de ser i d’actuar. Lluitadors 
i lluitadores per fer possible un rol socialment actiu de les 
organitzacions, empreses i entitats.

En aquesta edició el jurat ha decidit que el Premi a la 
trajectòria personal pel compromís en la Responsabilitat 
Social sigui concedit al Dr. Josep Santacreu, qui va pro-
moure la creació de Respon.cat, inicialment des del grup 
de treball en RSE de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
i després exercint-ne la presidència quan se li va donar 
forma com a associació, i actualment  president d’honor 
de l’Associació.

Parlar d’ell, i de tota la feina feta aportant valor a la socie-
tat tant a nivell personal com empresarial requeriria mol-
tes pàgines i són moltes les persones que en podrien donar 
fer des de les pròpies vivències. La seva activitat en empre-
ses, en el sector sanitari, en fundacions i  associacions, i ja 
de ben jove impulsant Medicus Mundi, sempre buscant la 
millora global de la societat més enllà de l’objectiu de l’enti-
tat que es tractés, ha estat una constant en tots els projectes 
en què ha participat i ha pilotat.

Voldria remarcar la seva visió de la responsabilitat de les 
empreses, entenent la vida de les organitzacions com una 
manera de generar valor per a tota la societat i els seus 
membres fent que la seva activitat en tots els seus proces-
sos estigui enfocada a treballar d’una manera responsable. 
Aquesta és una manera d’entendre el món empresarial, 
molt més àmplia del concepte tradicional, anticipant-se a 
aquella que ara ja molts segueixen. 

Així ho ha fet des de la Fundació DKV Integràlia, la Fun-
dació per l’Esclerosis Múltiple, la Fundació Ship2B, la 
Fundació Plant for the Planet, i d’altres. 

En Josep ha estat un motor de canvi en tota la societat 
que l’ha envoltat, i també la fundació de Respon.cat n’és 
un bon exemple. Va liderar-ne la creació amb l’objectiu 
de promoure la generalització i normalització en l’àmbit 
català d’una manera responsable de desenvolupar l’activi-
tat econòmica. Com ell ha comentat moltes vegades, “no és 
qüestió de tornar res, sinó de ser part de quelcom molt més 
gran”.

Tenim la sort que sigui el nostre president d’honor, que 
segueixi compartint les seves reflexions per ampliar i pro-
moure cada cop més aquesta manera d’entendre el sentit 
de l’empresa.

El premi a la trajectòria en Responsabilitat Social amb 
què avui Respon.cat reconeix el Dr. Santacreu, més que 
un reconeixement, per a mi és un “gràcies Josep, de tot cor, 
per tot el que has fet, ens has aportat i pel que de ben segur 
continuaràs aportant a la societat“.

Mercè Mullor
presidenta de Respon.cat i consellera delegada de 
Mullor SA

“ “

“

“

Pepa Muñoz
Grup Cooperatiu TEB

Gràcies, Josep, per la teua capacitat de connectar 
persones, cultures, lluites, projectes artístics... Ens fas 
sentir part del teu univers ampli, i alhora familiar i 
acollidor, que ens esperona a continuar lluitant per 
una societat més justa i sostenible, a obrir-nos a nous 
horitzons, a conèixer noves realitats. Amb tu hem après 
a pensar en gran, a ser ambiciosos en els projectes i al 
mateix temps, a celebrar qualsevol petita conquesta. ”

“

Marina Portabella
Dreams Nepal

Aquesta foto m’emociona, i representa tot allò que m’agra-
daria expressar en paraules del Dr. Santacreu. El que 
més m’agrada és mirar amb ell en la mateixa direcció, 
mirar el futur i lluitar per tantes coses junts. No he co-
negut mai ningú tan bo, honest, lluitador, generós i amb 
tanta energia dedicada als altres. Un home que mai es 
cansa d’ajudar, de connectar bona gent, projectes i il·lu-
sions i que aconsegueix treure el millor de cada persona. 
Un home que aporta al món bondat, generositat i tant 
d’amor ... Una persona única que s’ho mereix tot. ”

“

Josep Santacreu va néixer el 7 de maig de 1958 a Guissona (Segarra). És llicenciat 
en Medicina i diplomat en Gestió Hospitalària per ESADE, escola on també va 
cursar la Diplomatura de Direcció i Administració d’Empreses. Diplomat també 
en Economia de la Salut i Doctor en Organització i Direcció d’Empreses, i també 
és Graduat per la Stanford Graduated School of Business.

Pertany a diferent associacions professionals com la Cambra de Comerç de Barce-
lona; Cambra de Comerç Alemanya; president d’honor i fundador de l’Associació 
Respon.cat per al desenvolupament de la RSE a Catalunya; membre de la Jun-
ta Directiva i president de la comissió de Responsabilitat Empresarial del Cercle 
d’Empresaris (Madrid); i impulsor d’Esade Alumni.

Santacreu representa tota una generació d’executius que van assumir responsa-
bilitats molt aviat davant la manca de directius amb la formació adequada. Prova 
d’això és que amb tan sols 30 anys i després de tres d’experiència com a secretari 
executiu de Medicus Mundi Internacional a Espanya, Josep Santacreu fa el salt a 
la direcció de l’Hospital del Mar a Barcelona, Hospital Olímpic dels Jocs Olímpics 
de 1992. Santacreu va deixar aquest lloc el 1992, any en què el centre va rebre el 
premi Hospital de l’any, i durant els quatre anys següents va ocupar el càrrec de 
director gerent del Complex Hospitalari Juan Canalejo a la Corunya, i li fou conce-
dit el 1994 el premi Arthur Andersen a la Innovació en la Gestió i Administració 
Sanitària. Entre 1996 i 1997, Santacreu va ser nomenat gerent de la Clínica Quirón 
a Barcelona.

Aquesta evolució avala la seva experiència en l’administració sanitària, que ha 
traslladat des de 1997 al seu càrrec actual com a conseller delegat de DKV Asse-
gurances, la filial espanyola de Deutsche Krankenversicherung AG, pertanyent al 
grup alemany ERGO, líder europeu en assegurances de salut. En reconeixement 
a la seva gestió a DKV, Santacreu va rebre el 2005 el premi ASTER, atorgat per 
l’Escola Superior de Gestió Comercial i Màrqueting ESIC-Aragó, en la categoria 
“Trajectòria Empresarial a Aragó”. Al llarg de la seva carrera com a conseller de-
legat a DKV ha rebut nombrosos premis i reconeixements. El 2016 la Generalitat 
de Catalunya li concedí la “Creu de Sant Jordi” per la seva trajectòria en l’àmbit 
social.

Impulsor de la responsabilitat social corporativa

Des de la seva incorporació a DKV Assegurances, el Dr. Santacreu ha defensat 
que la necessitat d’obtenir beneficis econòmics a través de bons productes i un bon 
servei és compatible amb la recerca del benefici social i ambiental. Aquest enfo-
cament l’ha portat a integrar la responsabilitat empresarial en l’estratègia de la 
companyia apostant per una visió de sostenibilitat que tingui en compte l’impacte 
econòmic, social i ambiental de l’empresa en la seva relació amb els seus grups 
d’interès.

JOSEP SANTACREU

Notes biogràfiques

Ignasi Carreras
ESADE

Em va agradar molt quan vaig veure un escrit públic 
firmat pel Josep Santacreu en el qual junt al seu nom 
posava CEO de DKV i activista pel clima. Vaig pen-
sar: que bé! Necessitem CEOs, encara que al principi 
sols siguin poquets, que aspirin a ser activistes per 
la transformació de la nostra societat. En Josep ho 
fa amb gran autenticitat i generositat. Amb una im-
mensa contribució social des de l’empresa, les ONG i 
altres entitats. Tot un referent. ”

“

Moncho Ferrer
Fundació Vicente Ferrer

El Dr. Santacreu és per a mi el perfecte ambaixador de 
l’humanisme tan necessari per a la construcció d’un món 
millor. Amb una trajectòria marcada per un fort compro-
mís i determinació d’ajudar els altres, parlo a títol personal 
i en nom de la Fundació Vicente Ferrer quan dic que ha 
estat un veritable plaer per a nosaltres haver tingut l’opor-
tunitat de treballar al costat de Dr. Santacreu el marc de 
l’acord de col·laboració amb la Fundació DKV Integràlia. 
Junts hem contribuït no només a transformar les vides de 
centenars de joves amb discapacitat a l’Índia rural sinó 
que hem construït ponts d’intercanvi i solidaritat. ”

“


