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Imatge de fons: Segona sessió del Marketplace Virtual de Respon.cat



El 2020 ha estat el sisè any de
funcionament d’ençà que l’associació es
va constituir formalment.

El context generat per la pandèmia de
Covid-19 i el confinament han marcat el
desenvolupament de les activitats,
algunes de les quals han estat suspeses o
ajornades, però sobretot reconvertides a
format digital, fet que ha obligat a
repensar el funcionament en el dia a dia.
Han tingut continuïtat programes
importants com RSE.Pime i el Curs de
Formació en RSE per empreses membres.
Han baixat la intensitat alguns grups de
treball. I s’ha ajornat l’acte dels Premis
Respon.cat, que ha quedat ressituat per
gener del 2021.
Tant el programa RSE.Pime com el Curs de
Formació en RSE per empreses membres i
les trobades dels Grups de Treball s’han
realitzat de manera virtual.

Fruit de la situació també s’han generat
accions noves com ara el Marketplace,
pensat per afavorir els contactes entre
empreses membres i les relacions i
aliances entre elles. S’ha fet en un format
virtual i unes dinàmiques innovadores.
La virtualització ha vingut per quedar-se i,
si bé recuperarem molts espais de
presencialitat, de ben segur moltes
accions com les sessions dels grups de
treball ja quedaran bàsicament en línia,
fet que permet estalvi de temps,
disminueix els impactes de la mobilitat, i
facilita la participació d’empreses de tot el
territori.
Al llarg del 2020 s’ha estat preparant la
posada en funcionament d’una aplicació
per facilitar la relació entre els membres,
que seria la Comunitat Digital de
Respon.cat.

Presentació
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La present memòria recull les accions dutes a terme durant el 2020, 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 2020

Enguany va tenir lloc l’Assemblea general ordinària de Respon.cat el dia 2 de juliol de 2020,
durant la qual es va aprovar el tancament econòmic de 2019, així com també el Pla
d’Actuacions i el Pressupost de 2020. L’Assemblea general ordinària es va realitzar de manera
virtual.

Mònica Roca, vicepresidenta de la Cambra de Barcelona, va conversar amb Respon.cat
prèviament a l’Assemblea i va posar en relleu el nou impuls que es vol donar des de la Cambra
per promoure l’RSE a les empreses.

Més informació a:
https://www.respon.cat/monica-roca-defensa-un-model-de-gestio-basat-en-lrse-en-la-conversa-amb-respon-cat/
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https://www.youtube.com/watch?v=Vn_jubw62zQ&feature=emb_title
https://www.respon.cat/monica-roca-defensa-un-model-de-gestio-basat-en-lrse-en-la-conversa-amb-respon-cat/


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: Anna Fornt Baldrich, directora d’Efebé. 

Substitueix a Maria Salamero com a vicepresidenta des de 
l’Assemblea del 2 de juliol.

• 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
• Maria Emilia Gil, Directora Tècnica de La Unió
• Lluís Inglada, Director d’Innovació Social de l’Institut Cerdà
• Joan Piñol, Director General de Fundació Salut i Persona
• 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 Miranda, Director Gerent d’ACEFAT AIE
• 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
Anna Fornt
Efebé

Vocal
Lluís Inglada
Institut Cerdà

Vocal
Joan Piñol
Fundació Salut i 
Persona

Vocal
Maria Emilia Gil
La Unió

Vocal
Josep Maria Miranda
ACEFAT AIE

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
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Govern Corporatiu: Junta directiva  
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S’han celebrat sis reunions de Junta directiva i Comitè executiu durant 
l’exercici 2020:

16/01/2020 Comitè Executiu

19/03/2020 Junta directiva

30/04/2020 Comitè Executiu

16/07/2020 Comitè Executiu

17/09/2020 Junta Directiva

19/11/2020 Comitè Executiu



Organització:
82 empreses membres

Memòria 2020

Al llarg de 2020 s'han incorporat 16 empreses a Respon.cat i s’han donat 5 baixes.
Respon.cat ha finalitzat l'any 2020 amb 93 empreses membres.

Empreses grans Empreses mitjanes Micro-empresesEmpreses petites
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S’ha continuat divulgant 
l’Ideari Respon.cat de la 
Responsabilitat Social.

Línia 1 – RSE i Lideratge:
Divulgar els valors de l’RSE 
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Línia 1 – RSE i Lideratge:
Reflexió sobre un nou contracte social

Memòria 2020

La sessió de 2020 del Consell social de Respon.cat va 
abordar aquest debat amb una ponència inicial a càrrec 
del Sr. Carles Campuzano, expert en polítiques públiques i 
actualment director de Dincat. 

S’ha planificat d’abordar-lo posteriorment al Consell 
acadèmic i en altres accions durant el proper exercici, per 
tal que les empreses puguin aportar la seva opinió i 
Respon.cat pugui democratitzar aquest debat entre les 
empreses fent-lo arribar també a les pimes.

Respon.cat ha iniciat un debat de 
fons sobre el que hauria de ser un 
nou contracte social. 

Un nou contracte social no només 
afecta matèries socials i laborals 
sinó que també afecta de manera 
més àmplia el context relacionat 
amb els reptes de l’Agenda 2030.

Intervenció de Carles Campuzano (Vídeo)
Notícia
Resum de la sessió
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https://www.youtube.com/watch?v=5PgHsLFuTBA
https://www.respon.cat/respon-cat-inicia-la-reflexio-sobre-un-nou-contracte-social/
https://www.respon.cat/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-09-Resum-Consell-Social.pdf
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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...

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

Grups de Treball de Respon.cat
• Economia Circular
• Empresa Saludable
• Envelliment
• Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
• Organització d’Actes
• Canvi Organitzacional
• Compra i Contractació Pública
• Llotges (Marketplace)
• Responsabilitat Lingüística
• Territoris Socialment Responsables
• Voluntariat
• Llei d’Informació No Financera
• Territorial de Girona
• Territorial de Lleida
• Comunicar la Responsabilitat Social i els ODS

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
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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.
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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)

Els dos últims tallers no s’han pogut realitzar degut a la situació de pandèmia de la COVID-19.  

Més informació a: 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 d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (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.

El grup es va reunir a principis del 2020 per acabar de treballar en la validació de tots els indicadors
dels ODS, i just abans que comencés la situació de confinament provocat per la pandèmia de la
COVID-19, es van arribar a validar tots els indicadors.

Un cop finalitzada la validació dels indicadors, el grup va acordar començar a treballar per la
realització d’una jornada per divulgar els indicadors treballats. Com a conseqüència de la situació de
la pandèmia, la jornada s’ha anat ajornant i es preveu fer-la a finals de l’any 2021. L’equip tècnic ha
estat treballant en una base de dades on s’hi pot trobar tota la feina realitzada pel grup.

Més informació a: https://www.respon.cat/que-fem/grups-de-treball/13

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

3. Grup de Treball de Llotges (Marketplace)

El grup de treball de llotges (marketplace) treballa per l’elaboració de jornades de networking
que serveixen per a possibilitar un intercanvi de serveis i idees entre les empreses membres de
Respon.cat. Durant l’any 2020, el Grup de Treball de Llotges (Marketplace) s’ha reunit
periòdicament per dissenyar el Marketplace virtual de Respon.cat que s’ha realitzat el juny i
juliol del 2020.

Més informació a: https://www.respon.cat/que-fem/grups-de-treball/14

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

4. Grup de Treball d’Organització d’Actes

El Grup de Treball d’Organització d’Actes sorgeix de l’acord de la Junta Directiva del 19/03/2020 
de crear un Grup de Treball per organitzar els actes que celebra Respon.cat. Al llarg del 2020 el 
Grup s’ha trobat en varies ocasions per reflexionar sobre com organitzar diferents actes, entre 
ells el de Lliurament dels Premis Respon.cat. 

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

5. Grup de Treball de Compra i Contractació Pública

El grup de treball de compra i contractació pública és un espai per elaborar
i consensuar propostes per introduir criteris de responsabilitat social en la
compra i en la contractació pública, així com de manera general també en
el sector privat. El grup es va reunir per primer vegada el 22 de setembre
del 2020
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Grups de treball  

6. Grup de Treball de Canvi Organitzacional

El Grup de Treball de Canvi Organitzacional pretén treballar per a identificar i definir línies de
canvi a les organitzacions després de la crisi de la Covid-19, que pot haver accelerat processos
que altrament haurien durant anys (teletreball) i que alhora ha creat una finestra d’oportunitat
per abordar altres canvis.

La primera trobada es va dur a terme el 17 de juny del 2020, i va comptar amb l’assistència de
11 empreses membres de Respon.cat.

Més informació a: https://www.respon.cat/que-fem/grups-de-treball/16

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

Grups de Treball Territorials

Al llarg del 2020 s’han començat a activar Grups de Treball en àmbits territorials diversos per
facilitar que les empreses puguin generar espais de coneixement compartit i col·laborar de
manera més propera, i que a l’hora puguin abordar de manera més focalitzada els reptes del
territori.

Grup de Treball Territorial de Girona
• El 19 de febrer la presidenta de l’associació i

l’equip tècnic van assistir a un dinar amb
empreses gironines que va servir com a
precursor del grup.

• Es va reunir el 18 de juny del 2020

Grup de Treball Territorial de Lleida
• Es va reunir el 30 de setembre del 2020

Més informació a: https://www.respon.cat/que-fem/grups-de-treball/17

https://www.respon.cat/que-fem/grups-de-treball/
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Trobades de responsables d’àrea

Les trobades de responsables d’àrea són sessions de treball puntuals amb persones
responsables de les diferents àrees de les empreses membres de l’associació per abordar
mesures i canals de col·laboració mútua: comunicació, gestió ambiental, qualitat, direcció de
persones, compres, etc.

Trobada de DIRSE
• Es va celebrar el 9 de juny
• Es reflexiona sobre com l’RSE ha de ser

inductora de resultats.

Trobada de DirCom
• Es va celebrar el 5 de juny
• S’acorda preparar un document amb indicacions

per treballar la comunicació responsable i amb
rigor.

Més informació a: https://www.respon.cat/responsables-de-comunicacio-i-dirse-dempreses-membres-de-respon-cat-
aborden-reptes-compartits/18

https://www.respon.cat/responsables-de-comunicacio-i-dirse-dempreses-membres-de-respon-cat-aborden-reptes-compartits/
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Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Programa Respon.cat de formació en RSE 

per a empreses membres
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Memòria 2020

Respon.cat va posar en marxa el 2019 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. L’any
2020 s’han realitzat les últimes sessions de l’edició del 2019 i les primeres de l’edició
del 2020, fetes en format virtual des de la situació de pandèmia.

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/curs/

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Programa Respon.cat de formació 
en RSE per a empreses membres
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Memòria 2020

A l’edició del 2020-2021, que s’ha realitzat de manera virtual, el curs s’ha estructurat
en 10 sessions de 3 hores cadascuna, i 2 sessions de 4 hores.

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

Data Sessió Ponent/s Empresa

15/10/2020 Sessió 1. Comprendre el sentit empresarial de la Responsabilitat Social
Josep Maria Canyelles  
Mercè Mullor  
Daniela Toro  

Respon.cat
Mullor

29/10/2020 Sessió 2. Analitzar la sostenibilitat en els cinc vectors de l’RSE Xavier Carbonell Esci-UPF

12/11/2020 Sessió 3. Definir l’estratègia de relació amb els grups interès Daniela Toro 
Ester Benach 

TSR 
Clubs Claror

26/11/2020 Sessió 4. Incorporar normes i sistemes de gestió d’RSE Mª Eugènia Bailach Auren 

14/1/2021 Sessió 5. Nous  sistemes de gestió organitzacional
Brais Padín
Jordi Balcells 
M. Carmen Olaya

Vector5
Sertram
SaóPrat

28/1/2021 Sessió 6: La gestió responsable de l'equip humà  Begoña Riva 
Daniela Toro   

Criteria
TSR 

11/2/2021 Sessió 7. La Responsabilitat social de l'empresa amb el territori i la comunitat
Tatiana Villaseca  
Ferran Casamitjana 
Maite Trepat  

St. Joan de Déu
Càritas
Grup Alba

25/2/2021 Sessió 8. Gestionar la cadena de proveïment des de la perspectiva de l’RSE Ramon Novell  
Amaya Prat

Cafès Novell
Ametller Origen

11/3/2021 Sessió 9. Posar en valor l’RSE: comunicació i rendició de comptes Josep Maria Batalla 
Chus López  

1000 Friends
creaRSA

25/3/2021 Sessió 10. Avançar en el paradigma de l'economia circular Xavier Bernat
Berta Mota  

Aigües de Barcelona
Lavola

8/4/2021 Sessió 11. Incorporar la innovació social al model de negoci Lluís Inglada Institut Cerdà

22/4/2021 Sessió 12. Implementar una estratègia d'internacionalització responsable

Beatriz Bayo 
Narcís Bosch 
Josep Maria Canyelles i David Cos i Daniela 
Toro 

Mango
Cambra de Barcelona
Respon.cat

Més informació a: https://www.respon.cat/curs/21
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• Aquest procés té l'origen en la Moció 20/XII del 
Parlament de Catalunya sobre l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible, la qual va instar el Govern 
a elaborar el document de base de l’Acord Nacional per a 
l’Agenda 2030 i a impulsar una aliança d’actors públics i 
privats que, havent subscrit l’acord nacional per a 
l’Agenda 2030 a Catalunya, contribueixin a la localització 
a Catalunya dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) per mitjà de compromisos concrets.

Memòria 2020

Respon.cat ha seguit el treball de desenvolupament dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) a partir del Grup de treball
intern però també participant en altres fòrums, com ara en
qualitat de membres signants de l’Acord Nacional de l’Agenda 2030
promogut per la Generalitat de Catalunya.
Hem participat en el procés per elaborar el document de l’Acord
Nacional per a l’Agenda 2030. Aquest acord contribueix a la
localització a Catalunya dels ODS i a crear una aliança d’actors
públics i privats.

Més informació a: https://www.respon.cat/respon-cat-contribueix-a-lacord-nacional-per-a-lagenda-2030-a-catalunya/

Línia 2 – Capacitació i desenvolupament:
Desenvolupament dels ODS
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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, amb el suport del
Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya i la col·laboració del
Consell de Cambres de Comerç

• 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. Degut a la situació de
pandèmia de la COVID-19, l’edició de l’RSE.Pime
2020-2021 s’ha realitzat de manera virtual, i els
tallers s’han dividit en 10 tallers grupals en
comptes de 5 per tal de facilitar el seguiment del
taller virtualment.

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

Memòria 2020

Més informació a:
https://www.respon.cat/rse-pime/
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Amb la participació de 16 organitzacions micro, petites i mitjanes:

Memòria 2020
Més informació a: https://www.respon.cat/rse-pime/

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

• Cubus Serveis de bens Immobles, SL
• Inquiaroma
• Fundació Casa Dalmases 
• Forn de Pa Místric
• Associació de Salut Mental Horta Guinardó (ASM Horta Guinardó)
• Cabanyes entre valls S.L.
• Alba Jussà SCCL
• Actividades Logísticas del Vallés SL
• Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
• Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya
• Arquitopia
• LAUDA Ultracool S.L
• Associació Sant Martí Esport
• Vytrus Biotech, S.L.
• Escola Ginebró SCCL
• SELID S.L.
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El 20 de juny de 2020 Respon.cat va celebrar l’acte de cloenda del Programa
RSE.Pime 2019, que va servir també per a fer el llançament de l’edició 2020-2021.

Més informació a: https://www.respon.cat/oriol-amat-parlara-de-crisi-responsabilitat-social-i-pime-a-lacte-de-
cloenda-de-lrse-pime/

L’acte va comptar amb la presència del
llavors president del Consell General de
Cambres, Joan Canadell. Durant l’acte, el
reputat economista Oriol Amat va oferir la
xerrada “Crisi, responsabilitat social i pime”.
A més a més, també es va comptar amb
paraules institucionals de Mercè Mullor,
presidenta de l’Associació Respon.cat i Jordi
Serret, director del programa Pimes del
Dept. d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.

Línia 3 – Foment de l’RSE:
Acte de cloenda RSE.Pime 2019
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Línia 3 – Foment de l’RSE
5a edició dels Premis Respon.cat

L’edició 2019 dels Premis va quedar ajornada per la situació econòmica i posteriorment
per la pandèmia, de manera que mentre que el jurat va decidir els premiats l’any 2019,
l’acte dels premis s’ha fet el gener del 2021 amb públic virtual i representants de les
empreses guanyadores de manera presencial al Saló Daurat de la Casa Llotja de Mar.
Durant l’any 2020 s’ha fet la producció dels vídeos que s’han projectat a l’Acte de
Lliurament. La Jornada de Transferència de Bones Pràctiques s’ha realitzat el 2021.

Més informació a: www.respon.cat/premis Memòria 202027
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Línia 4 – RSE i Territori
Marketplace virtual

Més informació a: https://www.respon.cat/el-primer-marketplace-virtual-de-respon-cat-aconsegueix-innovar-en-la-manera-
de-generar-relacions-i-contactes/ Memòria 2020

Respon.cat ha organitzar durant els mesos de juny i juliol del 2020 un Marketplace
Virtual per a activar les relacions entre empreses compromeses amb la sostenibilitat.
Per remuntar l’economia i transmetre energia a les empreses, s’ha creat aquest espai
de trobada pensat per generar contactes pràctics i amb una orientació relacional i
comercial.

El Marketplace Virtual anava dirigit a les empreses membres de Respon.cat, i a més, s’hi
van convidar les empreses participants de totes les edicions del programa RSE.Pime i
les guanyadores dels Premis Respon.cat.

28

https://www.respon.cat/el-primer-marketplace-virtual-de-respon-cat-aconsegueix-innovar-en-la-manera-de-generar-relacions-i-contactes/


• Aquest procés té l'origen en la Moció 20/XII del Parlament de 
Catalunya sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible, la qual va instar el Govern a elaborar el document 
de base de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 i a impulsar 
una aliança d’actors públics i privats que, havent subscrit 
l’acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, 
contribueixin a la localització a Catalunya dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) per mitjà de 
compromisos concrets

Memòria 2020

Alguns esdeveniments on hem participat: 
Acte Acord Nacional Agenda 2030

Respon.cat ha participat en el procés per elaborar el document de l’Acord Nacional per a
l’Agenda 2030. Aquest acord contribueix a la localització a Catalunya dels ODS i a crear una
aliança d’actors públics i privats.

Més informació a: https://www.respon.cat/respon-cat-contribueix-a-lacord-nacional-per-a-lagenda-2030-a-catalunya/

• Respon.cat ha seguit treballant els ODS al llarg del 2020, tant 
mitjançant el Grup de Treball sobre ODS com donant suport 
com a membres signants de l’Acord Nacional de l’Agenda 
2030.

29

https://www.respon.cat/respon-cat-contribueix-a-lacord-nacional-per-a-lagenda-2030-a-catalunya/


Memòria 2020

Alguns esdeveniments on hem participat: 

Respon.cat ha participat a diferents esdeveniments al llarg del 2020. Aquests són alguns d’ells:

• Participació en el procés per elaborar el document de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030
• Participació a la Comissió d’RSE de la Cambra de Comerç de Barcelona
• Cafè de la Federació de Cooperatives de Treball
• Participació a Diálogos ObservaRSE/Corresponsables: “La Importancia de la gestión y de la

comunicación responsables en tiempos de coronavirus”
• Converses Responsables amb Mercè Mullor, Presidenta de Respon.cat, mitjançant IG Live
• Signatura del Conveni amb la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)
• Signatura del Conveni amb la Cambra de Comerç de Barcelona
• Participació al Consell Assessor del Màster RSC de la UOC
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Consell Social

Memòria 2020

El Consell social té com a objectiu enriquir la qualitat de les accions portades a terme des
de Respon.cat i dotar-les de major legitimitat, alhora que 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 a orientar les seves polítiques corporatives
de responsabilitat social. A més, l’existència del Consell social també pot potenciar la creació de
sinergies, com ara fer d’altaveu de les propostes respectives, afavorir les col·laboracions mútues
o les accions conjuntes entre diferents organismes.

Més informació a: https://www.respon.cat/organitzacio/consell-social/31
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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.
Al llarg del 2020 s’ha estat
preparant la posada en
funcionament d’una aplicació
per facilitar la relació entre els
membres, que seria la
Comunitat Digital de
Respon.cat. I alhora repensant
l’estil de la comunicació per tal
de millorar el nostre
posicionament i visibilitat.
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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, us donem la 

benvinguda a Respon.cat

Moltes gràcies per 
haver-nos ajudat a 

fer-ho possible!
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