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Frases
institucionals

Frases institucionals

Mercè Mullor
Presidenta de Respon.cat i consellera delegada del Grup Mullor Facility
Services

“

Amb aquesta vuitena edició del Programa RSE.Pime hem
arribat a les 152 empreses participants, que suposa una
contribució a fer de Catalunya un país socialment més
responsable, expandint la Responsabilitat Social com la
manera catalana de fer empresa. Aquelles que s’obren a un
nou sentit més elevat de propòsit empresarial milloren la
seva competitivitat, la capacitat de generar confiança en els
seus grups d’interès.

”

Albert Castellanos
Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya

“

Des del Departament d’Empresa i Treball també apostem
per impulsar les empreses que generen valor compartit.
Les empreses han de generar triple impacte: econòmic,
social i ambiental, i això està a l’abast de microempreses,
pimes i empreses grans. Ens calen més empreses que
apliquin l’economia circular, l’equitat de gènere, que
siguin transparents, que democratitzin les oportunitats...
i, en definitiva, que s’alineïn amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

”
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Jaume Fàbrega
President del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya

“

El Consell de Cambres està satisfet de la tasca feta des de
Respon.cat per promocionar una visió de la Responsabilitat
Social Empresarial des de Catalunya. Aquesta va ser la
inspiració per impulsar la creació de Respon.cat i veiem amb
satisfacció que la seva feina es va consolidant i el compromís
de les empreses creix i permet anar disposant d’un corpus
de recomanacions i bones pràctiques que faciliten la gestió
responsable amb impacte positiu pel nostre entorn i el mon
sencer.

”

Mònica Roca i Aparici
Presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona

“

Volem construir un país de valors on el paper de l’empresa
i l’emprenedoria sigui reconegut per la seva responsabilitat
davant la societat. La Cambra de Comerç de Barcelona
sempre ha donat suport al Programa RSE.Pime, que
contribueix a augmentar el nombre d’empreses petites i
mitjanes compromeses amb aquest enfocament de gestió que
integra els reptes ambientals, socials i de prosperitat.

”
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Introducció
RSE.Pime

RSE.Pime, el programa de
referència en Responsabilitat
Social per a les pimes catalanes
El Programa RSE.Pime està concebut per ajudar a millorar la
gestió de la responsabilitat social de les pimes catalanes. Va
néixer al 2008 i es fa anualment des del 2015, de manera que ja
hi han participat més de 150 pimes.
•	R SE.Pime és un programa pràctic d’implantació de la Responsabilitat Social a les pimes catalanes.
•	L es empreses participants disposen d’un Pla d’acció a mida
per mitjà d’un procés de 10 tallers grupals i dues consultories
a l’empresa.
•	Amb l’RSE.Pime les empreses obtenen una fitxa de Bones
Pràctiques realitzada per persones expertes on es reflecteix el
compromís corporatiu en Responsabilitat Social.
•	L a iniciativa està promoguda per Respon.cat, amb el suport del
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona i
del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.
El programa RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les pimes seleccionades com a participants. Durant
mig any, directius de pimes es reuneixen periòdicament en un
grup amb totes les organitzacions participants per aprofundir en
el sentit empresarial de l’RSE i desenvolupar el propi Pla d’acció.
Amb l’RSE.Pime es faciliten 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 l’organització.
La força d’RSE.Pime és que ofereix a les empreses de manera
àgil un programa complet d’aprenentatge sobre l’RSE amb 9
tallers en grups reduïts de nivell directiu, una darrera trobada
general per avaluar i dues sessió de consultoria a l’empresa, tot
orientat a l’acció.

Amb el suport de:

13
Amb la col·laboració de:

r es pon. c at

Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

El programa de referència en Responsabilitat Social per a les pimes catalanes.

QUÈ ÉS L'RSE.PIME?
RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació i de millora de la
gestió de la Responsabilitat Social (RSE) a les pimes catalanes.

Un Pla d'acció

d'RSE a mida
en 10 sessions

152

empreses han participat a
l'RSE.Pime en les vuit edicions
realitzades

PER QUÈ PARTICIPAR A L'RSE.PIME?
Per millorar la gestió de l'RS de la teva organització.
Per disposar d’un Pla d’acció en Responsabilitat Social.
Per obtenir una fitxa de Bones Pràctiques en RSE realitzada per persones expertes.
Per orientar-se a ser una empresa amb propsit.

COM PARTICIPAR A L'RSE.PIME?
Ets una pime compromesa i sensible amb temes ambientals, socials, bon govern...i vols fer
un salt qualitatiu en la gestió de la teva organització?

CONTACTA'NS
www.respon.cat/rsepime/formulari-sollicituddinscripcio-rse-pime/

Bones pràctiques
de Responsabilitat
Social 2022

Asemon
Nom de l’empresa Asemon Consultors Laborals, S.L.
Sector d’activitat Consultoria de recursos humans i outsourcing estratègic
Plantilla 12 persones treballadores
Pàgina web www.asemon-consultors.com
Adreça C. Muntaner, 13, 1r 1a – 08011 Barcelona (Barcelonès)
Contacte 934 529 890 ︲ info@asemon-consultors.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Asemon Consultors Laborals, S.L. és una empresa especialitzada en la
consultoria de recursos humans i l’outsourcing.
El CEO, Joaquim Oliveros Via, és el soci fundador i Patrícia Guardiola
és sòcia i directora. Ambdós porten una llarga trajectòria professional al
capdavant d’una consultoria que, amb els anys, ha anat evolucionant des
de l’elaboració de nòmines fins a assolir un alt grau d’especialització dins
l’àmbit de la consultoria laboral i de recursos humans.
De fet, han volgut centrar-se i especialitzar-se en l’àmbit laboral, per
assegurar el millor servei i donar la importància que mereix una gestió ètica i responsable en la relació amb l’equip de treball fent valdre els
equips humans i visualitzant el sentit estratègic d’una bon plantejament
en aquest àmbit, evitant riscos, com el sorgiment de conflictes interns
que poden desestabilitzar la bona marxa de l’empresa o propiciar la pèrdua de talent.
Actualment, porten a terme serveis de:
• Gestió de nòmina
• Assessoria laboral externa
• Reestructuracions empresarials
• Auditoria jurídica i sociolaboral
• Negociacions col·lectives
• Arbitratges i litigis en l’ordre jurisdiccional
• Procediments administratius i contenciosos administratius
• Formació en gestió laboral
• Mediació en conflictes
• Peritatges judicials
• Consultoria d’organització
• Plans d’igualtat i auditories retributives
• Selecció de personal
• Creació i implantació de models d’RH
• Formació i desenvolupament
• Coaching i acompanyament formatiu als departaments de gestió de nomines
• Gestió del crèdit formatiu (Fundació Tripartita)
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 quests serveis es presten gràcies a un equip de 14 persones especialitA
zades en les matèries.
També fan activitats formatives per a altres organitzacions, com el postgrau ‘Relacions laborals i gestió de persones’ de la Cambra de Comerç de
Barcelona, en el qual participen Joaquim Oliveros i Patrícia Guardiola,
i que amb motiu de la seva participació en el programa RSE.Pime, ha
incorporat la Responsabilitat Social Empresarial dins el temari del postgrau, conscients de la importància de tenir presents els criteris d’RSE en
l’àmbit de les relacions laborals.
Amb una trajectòria de més de trenta anys, Asemon ha consolidat el seu
posicionament en el mercat gràcies a una filosofia de treball molt personalitzada basada en la qualitat, el compromís i la confiança. Gairebé
es podria dir que el personal d’Asemon forma part de cadascuna de les
empreses a les quals assessora, per la manera com s’impliquen i el compromís empresarial que adquireixen.
També, i en tot el que fan, volen transmetre als seus grups d’interès els
valors que identifiquen Asemon com la professionalitat, l’experiència,
l’ètica, la vocació... en definitiva, la seva manera de ser i de fer. Tots
aquests valors queden reflectits en el codi ètic que han elaborat recentment i que recull els principis deontològics de la professió dels graduats
i graduades socials i molt especialment les normes deontològiques aprovades pel Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España.

Aquest codi ètic també es compromet amb el principi de la professionalitat actuant amb confidencialitat, veracitat i respecte a la competència
lleial.

Amb el suport de:
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Durant el 2021-2022, després d’haver estat seleccionada, Asemon Consultors Laborals, S.L. ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat
per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE
elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la
seva estratègia i en la seva gestió.

Amb la col·laboració de:

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

COMPROMÍS AMB L’RSE I ELS ODS
Un dels propòsits d’Asemon és aconseguir que les empreses puguin gestionar cada dia millor l’àrea laboral i de recursos humans, permetent una
millor relació entre empresa i plantilla. Això ha ajudat a atenuar situacions complexes o fins i tot de conflictes entre l’empresa i la plantilla, que
s’han pogut resoldre de manera positiva per ambdues parts. Però el propòsit d’Asemon no és només aquest, sinó fer un pas més enllà, ajudant les
empreses a incorporar una gestió ètica i responsable dins l’àmbit laboral i
de recursos humans i això ha estat clau en l’assoliment d’èxits empresarials que diferencien la seva clientela de la resta de competidores del mercat.
Un altra aspecte rellevant on Asemon posa el focus i sobre el qual pot
tenir influència positiva és l’ús de llenguatge no sexista dins l’àmbit laboral. De fet, malgrat que existeix una llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones en aquest entorn, encara són moltes les mancances
existents. Un exemple clar són els softwares que hi ha al mercat i que
utilitzen per defecte un llenguatge sexista.
Des d’Asemon, com a empresa clienta d’aquests softwares de gestió de
personal, han demanat la incorporació de llenguatge no sexista en els
programes i, de moment, una de les empreses proveïdores ja ha canviat
el seu llenguatge, per fer-lo més inclusiu i no discriminatori. Podem dir
que aquesta acció va vinculada molt directament a l’assoliment de l’ODS
5 sobre la igualtat de gènere.
També s’han dirigit a totes les empreses clientes perquè revisin els seus
documents i els han fet arribar una guia sobre com incorporar el llenguatge no sexista en els seus documents, nòmines i altres escrits dirigits
al personal.
COMPROMÍS AMB LA CLIENTELA I TRACCIÓ CAP A LA
GESTIÓ RESPONSABLE
La clientela d’Asemon és un dels grups d’interès més importants, no només a l’hora de prestar un servei professional de màxima qualitat sinó
per la capacitat d’influenciar en la seva presa de decisions cap a una gestió que sigui cada vegada més ètica i socialment responsable.
Són moltes les accions que van en aquest sentit, com la darrera decisió
presa de crear una aliança amb una empresa que proveeix assegurances
ètiques.
Aquesta aliança inclou, no només la contractació de les mateixes assegurances sinó també aquelles que s’ofereixen a la clientela per cobrir les
responsabilitats civils, els accidents en el treball... D’aquesta manera, el
compromís amb l’assegurança ètica no el pren només Asemon de forma
privada, sinó que s’expandeix cap a la clientela, fent tracció per aproximar-se a l’RSE i generant valor compartit.
També s’intenta generar influència cap a la clientela mitjançant els butlletins que s’envien, aprofitant dates assenyalades, com el 25 de novembre, per lluitar contra la violència de gènere i recordar a les empreses que
cal lluitar contra l’assetjament i la violència també als llocs de treball.
Pel que fa a la gestió de riscos, destaca la despesa més alta que té Asemon
i que va destinada a la preservació, amb seguretat i confidencialitat, de
les dades de les empreses clients. La inversió en programes informàtics
és molt alta per poder garantir la seguretat dels arxius, de la informació
confidencial i de les dades sensibles, com les dades personals que apareixen en les més de 3.000 nòmines que realitzen cada mes.
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Aquesta és una qüestió de màxima responsabilitat, tant pel que fa a la
confidencialitat de les dades com el fet que aquestes 3.000 persones cobren cada mes si Asemon fa correctament la seva feina. Per tant, la responsabilitat que senten i tenen cap a la seva clientela és màxima, perquè
són moltes les persones que depenen d’Asemon.
Finalment i com a tema pendent en referència a la clientela, han sistematitzat la dinàmica de realitzar enquestes de satisfacció, per conèixer
l’opinió de la seva clientela i veure en quins aspectes encara podrien millorar.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
L’equip de treball és l’altre grup d’interès, a més de la clientela, que pren
més importància per Asemon. Per això els canvis que es proposen són per
afavorir el bon ambient, la conciliació de la vida familiar i personal amb
la feina i la seguretat en el treball i en els darrers anys s’han anat incorporant canvis, com la compactació de jornada, la flexibilitat horària, el
teletreball i la festa els divendres a la tarda, amb una persona de guàrdia
per atendre les urgències.
Tenir un equip especialitzat i ben format per oferir el millor servei és també un aspecte que pren molta rellevància per Asemon, per això es facilita
que el personal pugui formar-se i es destinen moltes hores al cap de l’any
a la formació.
També, malgrat no tenir l’obligació legal de fer-ho, Asemon està elaborant
el seu Pla d’igualtat, que registrarà formalment, tal com han de fer les
empreses de més de 50 persones a la plantilla segons obligació de la normativa vigent en matèria d’igualtat.
Per fer pinya i sentiment de pertinença, Asemon convida a totes les persones de l’equip a un dinar, tant a l’estiu com per Nadal.
COMPROMÍS AMB L’ENTORN I LA SOCIETAT
Asemon, tot i tenir un àmbit d’actuació a escala nacional amb empreses
que tenen la seu fora de Catalunya, intenta mantenir el contacte amb la
gent més propera, per això, a l’hora de fer compres, es pensa sempre en
àmbit local, amb productes locals i de Km0 sempre que sigui possible.
Per exemple, aquest Nadal van decidir canviar l’empresa proveïdora dels
lots de Nadal i ho van encarregar a un Centre Especial de Treball (CET)
amb productes de Km0. També van fer un regal a la clientela, d’un llibre
escrit per Juan Carlos Unzué i amb fins socials, donat que els beneficis es
destinen a una associació sense ànim de lucre per a la lluita contra l’ELA,
un acte que la clientela va agrair de forma molt sincera. A més, els 100
llibres es van encarregar a la llibreria del barri, donant suport així al petit
comerç i de proximitat.
També, per Sant Jordi acostumen a fer algun detall commemoratiu de la
Diada per la clientela.
Asemon col·labora des del 2016 amb la Fundació Gentis, una entitat social
que treballa per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social dels col·lectius més desfavorits. De fet, una de
les persones de la plantilla d’Asemon prové d’aquesta fundació.
Amb el suport de:
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COMPROMÍS AMB LA LLENGUA
Dins de l’àmbit laboral i jurídic el llenguatge utilitzat, de forma majoritària, és el castellà i malauradament el català queda relegat a un segon terme
en els escrits, sentències i altres procediments. Des de la direcció hi ha la
voluntat i el compromís de què els informes es facin sempre en les dues
llengües, català i castellà.
Aquest propòsit de mantenir el català malgrat que tot l’entorn es desenvolupi en castellà mostra el compromís amb la llengua i l’aportació a l’ODS 11
de Ciutats i comunitats sostenibles, que en la fita 11.4. que demana un esforç
per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
De la mateixa manera que Asemon es compromet amb l’equip de treball,
amb la clientela, amb la llengua i amb l’entorn, també ho fa amb el medi
ambient.
La reducció de l’ús de paper, que és el consumible més utilitzat, és un
propòsit que porten a terme des de fa temps. Com a noves mesures de
reducció es vol incorporar la signatura electrònica de les persones treballadores, mitjançant la signatura manual en una tauleta electrònica
que permet digitalitzar la signatura i el document. D’aquesta manera, no
només Asemon estalviaria paper, sinó també tota la seva clientela.
També es fa una gestió responsable del paper que es llença, mitjançant
la contractació d’una empresa que s’ocupa de la destrucció de documents
amb informació confidencial i no confidencial i assegura el reciclatge
d’aquest paper.
Pel que fa a l’electricitat, recentment s’han substituït gairebé la totalitat
dels llums per plafons de tecnologia Led.
També es fomenta l’ús de transport públic en les persones de l’equip
mitjançant l’entrega gratuïta de tiquets de transport que no suposen un
increment en la tributació, sinó que és una despesa que assumeix l’empresa.
CONCLUSIONS
La direcció de l’organització està formament compromesa amb la feina
feta amb rigor, dins la legalitat i de forma responsable, per això generen
una influència positiva en la seva clientela i gràcies a això les empreses
han anat regularitzant la situació de les persones treballadores i han pogut evitar molts conflictes. La seva feina, al llarg d’aquests anys, ha estat
la d’anar alineant les empreses clientes amb la seva visió cap a una gestió
del personal que fos responsable i ètica, per això, aquelles empreses que
no veien aquesta necessitat han anat desapareixent i ja no són clientes
seves. Les que han quedat i les que han vingut de nou coneixen el compromís d’Asemon de fer les coses ben fetes i això li permet a la Patrícia
sentir-se orgullosa d’exercir aquesta influència positiva i de què, a través
d’Asemon, es pugui generar valor social i compartit.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022 per
Mercè Casals Martínez, a partir de les entrevistes realitzades a Patrícia Guardiola, sòcia i
directora d’Asemon Consultors, S.L.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.

Amb el suport de:

21
Amb la col·laboració de:

r es pon. c at

Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

Assenur
Nom de l’empresa Assenur
Sector d’activitat Corredoria d’assegurances
Plantilla 3 persones treballadores
Pàgina web www.assenur.com
Adreça Edif. Inbisa. c. d’Orient, 78-84, 3r 7a – Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Contacte 935 903 951 ︲ 693 707 285 ︲ assenur@assenur.com

DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
Assenur és una corredoria d’assegurances que es defineix com a ètica i
solidària i que busca la protecció total de les persones usuàries i els seus
béns. Va néixer el 2016 quan va adquirir la cartera d’una altra empresa
on, la Núria Árboles, directora, treballava portant la part de corredoria.
S’ofereixen els serveis a particulars, comunitats, autònoms, pimes, i associacions, amb prop de 800 clients, i una mitjana de 15 anys de fidelitat.
Com a part del seu estil, l’assessorament no es limita a l’aspecte assegurador, sinó que es va més enllà tenint sempre en compte aspectes fiscals,
laborals, etc.
La directora, Núria Árboles, funciona com una professional autònoma,
i està col·legiada al Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona.
La seva activitat està autoritzada per la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya amb el
codi F238GC.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
El sentit de la seva responsabilitat envers la societat pren un sentit completament missional ja que posa la mirada en el sentit original i el caràcter social de les assegurances, pensades per compensar les pèrdues personals o materials de manera agregada entre molts individus i no només
una persona o un negoci.
Entenent, doncs, les assegurances com un mecanisme de cooperació i
cohesió social, s’esforça per posar-se al servei de cada persona o organització clienta i alhora recuperar un sentit responsable de la seva activitat
econòmica davant la societat.
En concret, el focus de la responsabilitat social d’Assenur se centra en
com entén la qualitat del servei, que es basa en la claredat, en l’economia
social i solidària i en una opció per les assegurances ètiques.
Assenur ofereix un tracte molt personal i directe que combina amb la
sensibilització sobre la necessitat i importància de consumir finances
ètiques i amb la promoció de l’economia social i solidària en tots els àmbits.
L’empresa disposa d’un codi ètic que recull els valors i la manera ètica
d’actuar en referència amb els seus grups d’interès:
• Clientela
Amb el suport de:
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• Medi ambient
• Territori
• Societat

Claredat

A l'explicar cada producte
assegurar. Especifiquem
clarament les exclusions o
limitacions de les pòlisses per
garantir la protecció de les
clientes i clients.

Principis

Si ens volen contractar una
assegurança sense seguir les
nostres recomanacions
professionals i tècniques, que
poden generar una situació de
total desprotecció a
l'assegurada/t en cas de
sinistre, no procedirem a
l'emissió de la pòlissa..

Independència
No estem vinculades
a cap companyia
d'assegurances.

Solidaritat

Amb les nostres clientes i amb
les entitats del nostre territori.
Aportació anual de l'1% del
benefici net d'Assenur per una
ONG o associació..

Honestedat

Assessorant sempre a la
clienta o client en funció del
seu propi interès, mai de la
corredoria o companyia.

Responsabilitat
i confiança

Treballant diàriament per
mantenir la confiança de
tothom amb qui tractem i
amb responsabilitat en tots
els àmbits.

Transparència

En relació amb la nostra
corredoria i la seva activitat.
Balanç Social XES.

Ètica

Professional i personal,
tant en la gestió de la
nostra corredia, en les
nostres finances i amb les
companyies
asseguradores.

Valors d’Assenur: claredat, honestedat, principis, responsabilitat i confiança, independència, transparència, solidaritat, ètica.
La transparència i rendició de comptes es porta a terme de manera formalitzada per mitjà del Balanç Social, una eina promoguda per la Xarxa
d’Economia Solidària (XES), que mostra els principals indicadors de la
seva activitat en referència als impactes generats. A més, cada any presenta la DEC (Declaració Estadístico-Comptable) que estableix la llei
davant la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor
(DGPFAT) de la Generalitat de Catalunya.
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Durant el curs 2021-22, després d’haver estat seleccionada, Assenur ha
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora.
COMPROMÍS AMB EL SERVEI: QUALITAT I CLAREDAT
La responsabilitat envers la clientela descansa en un compromís de qualitat, que inclou la claredat i transparència a l’hora d’explicar els productes
asseguradors i financers. Com diu el seu lema: “FEM GRAN LA LLETRA PETITA” d’un contracte, i la seva feina és precisament explicar-la
bé.
La claredat implica explicar de manera molt clara quin és l’abast de les
cobertures, tant al moment de contractar com quan es produeix algun sinistre per tal de poder defensar correctament els seus drets davant les
asseguradores, perits o professionals que hi intervinguin.
A més, per poder oferir el millor servei i protegir adequadament, es fa un
qüestionari extensiu, que permet avaluar el risc, valorar opcions seguint
l’interès per a la persona assegurada, i garantir-li la compensació en cas
de sinistre.
El gran públic desconeix que dins de la mediació d’assegurances, són diferents les agències de les corredories. Les primeres sols treballen per a
una companyia, mentre que les corredories, com és el cas d’Assenur, estan
molt controlades i els cal una formació de 500 hores per al Grup I. Ser
corredores d’assegurances significa que hi ha una total independència a
l’hora d’aconsellar producte a l’inici de la relació amb la clienta o client, i
a l’hora de tramitar qualsevol incidència. Per això Assenur treballa amb
diverses companyies, sense tenir-hi cap compromís. Aquest model suposa
un benefici per a la clientela, a més de no suposar cap cost addicional ja
que els honoraris professionals estan inclosos en la mateixa quota.
L’empresa porta a terme plans de formació anuals específics i també inclou l’assistència continuada a conferències per conèixer les novetats legislatives a cada moment i poder assessorar correctament les seves clientes i clients. Dins d’aquesta formació s’inclouen sessions o temàtiques
relacionades amb el benestar emocional i professional de les persones que
formen part d’Assenur.
La Núria explica que no volen créixer més enllà de les tres o quatre persones perquè el que importa és el servei, i així poden prestar la màxima
atenció a cada client, fer que se senti reconegut o reconeguda.
Assenur disposa d’un departament d’atenció a la clientela contractat a
través del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona. En cinc
anys mai s’hi ha rebut cap queixa ni reclamació.
La Núria considera que el sector fa una feina amb un gran valor social,
malgrat que potser no es percep prou perquè s’ha anat perdent prestigi i
la gent pot tenir la sensació que es tracta d’una mera intermediació que no
aporta valor ja que per internet es pot aconseguir contractar una assegurança. En certa manera, aquesta percepció de pèrdua de valor va començar quan les companyies van iniciar una carrera per rebentar preus. Per
això, aposta per reforçar el valor que la seva professió aporta, tant de cara
a les persones que en fan ús com de cara als impactes que indirectament
es generen en el model econòmic.
Amb el suport de:
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COMPROMÍS AMB LES ASSEGURANCES ÈTIQUES
Assenur disposa del segell ètic ETHSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) i des del primer dia treballa amb companyies asseguradores certificades amb aquest segell sectorial com Reale, Lagun Aro, Mútuacat i Previsora General
Aquest segell europeu és un distintiu que valora la qualitat en la gestió de
les companyies d’assegurances, les corredories i les persones gestores, i que
també certifica els productes asseguradors de les entitats registrades. El segell posa en valor la gestió ètica de l’organització pel que fa a les inversions
i a la responsabilitat social, així com el foment de la sostenibilitat social i
ambiental i la transparència.
Assenur pretén revertir la cartera cap a asseguradores ètiques i ara per ara
ja explica sempre a la nova clientela que són una corredoria ètica, si bé ho fa
d’una manera integrada en el relat sense que sigui una narració que pugui
generar confusió.
A més, s’esforça per aconseguir que més persones mediadores se certifiquin ja que solament n’hi cinc amb segell sobre un volum de 80.000 a nivell
estatal. En aquest sentit, fa activisme per mitjà del Col·legi de Mediadors,
encara que no tothom en formi part ja que col·legiar-se no és obligatori.
L’esforç també s’adreça a les companyies asseguradores, de manera que el
sector assegurador faci un pas endavant i s’orienti encara més a ajudar la
societat i a fomentar una economia més social i solidària. Especialment en
el cas de les grans companyies, que manifesten totes elles disposar de polítiques d’RSC, considera que els caldria abordar aquest aspecte central de la
seva activitat ja que no es pot tenir la certesa que els diners de les primes no
s’estiguin invertint en negocis poc ètics.
COMPROMÍS AMB L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Assenur està compromesa amb l’Economia Social i Solidària i forma part
de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), una organització que defensa un
sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris, entenent que l’economia solidària suposa una forma de produir, distribuir i consumir que és una alternativa viable i sostenible per satisfer les
necessitats individuals i globals. Assenur també forma part de la iniciativa
Pam a Pam.
Aquest compromís es concreta en mesures com ara:
• Preferència en la contractació de productes i serveis d’economia social o
de proximitat, amb valors equivalents a Assenur: material d’oficina amb
Abacus, neteja amb Marinet SCP, telefonia amb SomConnexió, finances
amb Triodos, mòbils amb Fairphone, i per descomptat les companyies
asseguradores.
• Sensibilització dels grups d’interès, començant per la clientela i el sector.
• Rendició de comptes amb indicadors de responsabilitat social.
• Algunes accions simbòliques com ara un regal d’empresa, que abans era
un buf fabricat a la Xina, i ara son unes bosses de la Xarxa de Dones
Cosidores de Barcelona.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
L’estructura consta de tres persones i créixer no és un objectiu. La responsabilitat social en matèria laboral es concreta en:
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• Els fonaments de les seves relacions laborals són la confiança i la responsabilitat de cada membre. Es fomenta la participació de l’equip en el
funcionament amb una reunió semestral de revisió, implicant en el pla
de gestió, en la planificació dels pressupostos, o també en l’elaboració
del codi ètic. També es valora el repartiment de funcions per si cal fer
millores.
• Conciliació de la vida laboral i familiar: s’ha fet un canvi d’horaris per
millorar-la, passant de dues hores a una per dinar. L’horari actual és de
9 a 14h i de 15 a 18h, si bé fa una hora més sense atenció.
• Altres mesures de flexibilitat: teletreball quan és necessari; no cal justificar les absències per assumptes propis; consens en les dates de vacances de cadascú.
• Formació contínua dins l’horari laboral per assegurar un coneixement
correcte del que es comercialitza. Mitjana de 4 cursos de formació de 4
hores al mes per a cada membre de l’equip.
• La ràtio salarial s’ha fixat amb un topall de 2, i actualment és d’1,5.
• Garantir la salut emocional i laboral amb contractació de consultoria
externa quan el personal ho requereix.
• Per les dimensions no cal un pla d’igualtat però es preveu garantir la
protecció de les persones davant possibles assetjaments si en algun moment es donés algun indici.
Al 2020 va ser una de les empreses guanyadores del V Concurs d’Emprenedoria Social de l’Ajuntament de Sant Cugat.
Va ser seleccionada per participar en el programa Take off, organitzat
per l’Ajuntament de Sant Cugat i la Xarxa de Dones Emprenedores del
municipi, un programa d’acompanyament per enfortir el negoci.
COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL TERRITORI
• El seu activisme també posa la mirada en la igualtat, es fa servir llenguatge inclusiu, i ha contactat amb totes les companyies per demanar
que no posin únicament la forma masculina “el prenedor” en tots els
documents per firmar. A més, es mostra proactivitat en els fòrums on
participen, per exemple exclamant-se quan en els congressos del sector
sols parlen homes i a les dones els toca fer de moderadores.
• Col·laboració amb Gilgal Solidari, una entitat social sense ànim de lucre, d’inspiració cristiana no proselitista, sostinguda per aportacions
solidàries i 25 persones voluntàries implicades en els projectes socials
que porten a terme, especialment als barris Monestir i Sant Francesc de
Sant Cugat, amb coordinació amb l’Ajuntament i fent treball comunitari
dins el Pla municipal d’Inclusió Social.
• Es destina un 1% dels beneficis nets a una ONG, que es tria entre tot
l’equip.
• Col·laboració en el Pla director de l’ESS de Sant Cugat.
• La mirada ètica sobre el seu sector ja ve de lluny. Després del curs que
va fer al 2015, la tesina ja va ser sobre assegurances ètiques. I com que
pel seu sentit de compromís se li barreja la feina i l’activisme actualment forma part com a vocal de la junta de l’ONG Setem.
• Forma part de la Xarxa de Dones Emprenedores de Sant Cugat.
Amb el suport de:
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COMPROMÍS AMB EL PLANETA
Assenur també aborda la millora de la seva responsabilitat envers el medi
ambient, especialment pel que fa l’oficina verda:
• Contractació d’electricitat verda.
• Estalvi energètic aprofitant al màxim la llum solar.
• Neteja amb productes ecològics.
• Pòlisses sense paper: la documentació digital ha permès reduir dràsticament el consum de paper i consumibles informàtics.
• Bolígrafs de regal d’empresa han passat a ser de blat de moro.
• 90% dels desplaçaments es fan a peu o en transport públic, amb una petjada ecològica de 11,72 kg de CO2 anuals.
• Preferència per proveïdors de proximitat per evitar impacte del transport.
• Separació correcte de les deixalles.
CONCLUSIONS
Assenur és un exemple excel·lent de com un petit negoci pot integrar de
manera profunda els valors de la responsabilitat social, i ho fa anant al
sentit més originari de les assegurances com a forma de mutualitzar el
risc. Els valors ètics personals de la Núria es transformen dins l’activitat
professional en un propòsit que s’adreça no solament a la clientela sinó a
tot el seu sector, convidant activament a assumir el repte.
La Núria és una persona que per damunt de la professionalitat té un
esperit de servei que fa que la gent connecti ràpid amb ella i hi estableixi
una relació propera. La prova és que de vegades la truquen per a consells
no relacionats amb les assegurances, però ella els genera confiança.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022 per
Josep Maria Canyelles, a partir de les entrevistes realitzades a Núria Àrboles, directora i
fundadora d’Assenur.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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Biopharma Synergies, SL
Nom de l’empresa Biopharma Synergies, SL
Sector d’activitat Farmacèutic
Plantilla 12 persones treballadores
Pàgina web www.bpsynergies.com
Adreça Gran Via de Carles III, 41, entsol. 2a – 08028 Barcelona (Barcelonès)
Contacte 934 472 992 ︲ fagell@bpsynergies.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Biopharma va ser fundada el 2006 per Francesc Agell, inicialment com
a distribuïdora i representació de fabricants estrangers de principis actius farmacèutics i intermedis de síntesi per a empreses i laboratoris europeus. Disposava d’una àmplia experiència en el comerç internacional
(10 anys) que va poder posar al servei del projecte.
El gran pas endavant, però, fou el 2017 quan es va ampliar i reorientar
l’activitat, a través d’una aliança amb dos equips de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, un per desenvolupar principis actius farmacèutics (equip químic), i l’altre de medicaments genèrics plus
(equip farmacèutic).
En l’actualitat formen l’empresa un total de 12 persones contractades, de
les que 5 són al despatx i 4 a la Universitat (un catedràtic, dues persones
doctorades i una altra doctoranda), totes de l’equip químic. A banda tenen representats externs a l’Índia i la Xina.
La innovació responsable forma part essencial del concepte i model de
negoci. En l’àmbit químic es desenvolupen principis actius, a vegades des
de zero, amb molècules genèriques no disruptives. En l’àmbit químic la
innovació ve donada per les patents de procés pròpies, basades essencialment en novetats que faciliten la protecció del medi ambient. En aquests
casos, a més, que tenen més valor afegit, poden cercar fabricants en l’entorn local nacional per fabricar els genèrics, de manera que es pot evitar
fer-ho a l’Índia o la Xina.
L’equip de medicaments s’especialitza sobretot en antimigranyosos, que
en l’actualitat al mercat n’existeixen un total de 7 productes. En estudis
de mercat que es van fer, dels 7 van veure que només 2 són bucodispensables, comprimits que es desfan a la boca, i que la quota de mercat que
tenien era, arreu on existeixen, d’entre el 80 i 85%, degut als efectes secundaris de nàusees i vòmits provocats per l’aigua que cal per prendre
un comprimit convencional -no bucodispensable-.
Han aconseguit fer una combinació d’excipients que emmascaren el mal
gust dels bucodispensables, i es treballa en fer un format ‘stick’ per prendre directament, que és el que tenen patentat.
La mateixa tecnologia i patents de procés han vist que funcionen i es
poden aplicar en altres camps, com l’oncologia, que pot suposar una nova
àrea de creixement futura.
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COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Durant els anys 2021 i 2022, després d’haver estat seleccionada, Biopharma ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació
empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees
de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla
d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i
en la seva gestió.
COMPROMÍS ECONÒMIC I AMB LA COMUNITAT
El cas de Biopharma és un bon exemple d’alt enfocament amb la innovació i cooperació entre empresa i entitats externes, com la universitat i els
hospitals.
Això es veu ja des de l’inici de les fases de desenvolupament en l’ús de
les tecnologies i mecanismes pioners. En el cas de la innovació en bucodispensables, i a través d’un acord amb un dels hospitals més importants
de Barcelona, es treballa per fer ús del que se’n diu la ‘llengua electrònica’, sensors que imiten els sensors biològics, que es tradueix en senyals
que fan gràfics XY per fer lectures per situar els principis actius respecte
als ‘placebos’ (la formulació ‘màgica’ genèrica sense el principi), i respecte al producte fabricat. Aquesta tecnologia s’empra en col·laboració amb
l’hospital, que els van demanar que fossin més agradables per prendre.
Biopharma s’ha encarregat de buscar empreses al mercat que tinguessin
productes de llengua electrònica (francesos i japonesos sobretot), però després de comprovar que cap d’elles solucionava les necessitats del projecte,
estan treballant amb un equip universitari.
El 98% de la facturació és exportació. Pel que fa a proveïdors, tot el que
va desenvolupant-se conjuntament amb el laboratori de la Universitat de
Barcelona, es mira de portar-ho després a produir en fàbriques properes, i
així crear més valor compartit amb l’entorn local.
A banda de la innovació, l’altre factor clau al sector és la qualitat, que té
derivades en sostenibilitat mediambiental. El control de la qualitat a proveïdors normalment l’havia deixat en mans de la clientela (laboratoris
europeus), que és qui s’encarrega de fer les corresponents auditories. En
aquest avenç vers una activitat més centrada en la creació de valor afegit
i menys centrada en la comercial, han optat per internalitzar i oferir en
el propi producte el fer les auditories i controls, ja siguin aquí o en país
d’origen (Índia o Xina com s’ha comentat).
En col·laboració amb entitats d ’auditoria, es cerca anar incorporant al
concepte de qualitat altres aspectes d’RSE relacionats amb l’impacte mediambiental (tant de la matèria primera com dels processos de fabricació
i posterior ús) i laborals (drets humans i principis de treball decent en
origen). Per això el focu s principal en l’actualitat és en incorporar garanties d’origen i responsabilitat social als principis actius i medicaments
genèrics fabricats, més que no pas deixar-ho simplement en mans de la
clientela.
La mateixa inèrcia de creixement ha fet adonar-se a l’empresa que ha arribat el moment de voler dotar el projecte d’alguna cosa més, incorporar
aquesta innovació, qualitat, respecte pel medi ambient i crear entorns laborals adients per a ser atractiva per captar i mantenir el talent.
Malgrat que la seva activitat és sobretot B2B (la seva clientela són altres
empreses), es mira de fer tracció tant vers a proveïdors com en la clientela
com a factor diferenciador i competitiu.
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COMPROMÍS AMB EL BON GOVERN
En el seu marc estratègic defineix un seguit de valors que s’han de mantenir al llarg de qualsevol iniciativa, i que serveixen per autoavaluar-se en
termes de propòsit i impacte social:
• Sostenibilitat
• Transparència
• Treball en equip (i en xarxa)
• Formació i aprenentatge continus
• Rigor
• Resiliència
• Compromís
Els valors no sorgeixen específicament d’una reflexió estratègica ad-hoc,
sinó més aviat de la posada de negre sobre blanc dels valors que fins al
moment han anat inspirant el seu fundador, ara que es va iniciar fa 5 anys
un cicle crucial.
I això que, per exemple, algun d’ells com pot ser el de la sostenibilitat, es
troben en un sector en què per la seva naturalesa l’avenç és relativament
lent si es compara amb altres sectors, en general degut als llargs terminis
temporals amb els quals es treballen.
Després dels primers processos de recerca de juliol de 2017, el març de
2021 ja van poder iniciar la fase de preparació de la fabricació, per al cap
de 6 mesos poder començar ja a oferir-los als clients.
L’R+D s’enfoca amb processos amb la Universitat el més ‘verds’ possible, amb reducció de residus i basats en les patents de procés pròpies (per
exemple el dissolvent que s’utilitza normalment s’ha substituït per altres
dissolvents menys tòxics). A banda hi hauria compra de les matèries primeres per la fàbrica en els que cal invertir per iniciar la fabricació.
Una part molt important és mantenir una total traçabilitat de totes les
activitats, per això el valor de rigor se centra en no treballar per ‘simpaties’ sinó per unes garanties objectives. Disposen d’un CRM on hi tenen
totes les operacions registrades, productes treballats, ofertes que els han
passat,... a mesura que avancin treballaran amb ERP i altres per ampliar
a totes les operacions internes, també les de fabricació.
Un altre valor destacat és la resiliència, perquè el sector és molt conservador, costa molt entrar a un client o clienta nova, és una feina a llarg
termini, cal tenir perseverança d’anar tenint contacte, sense generar percepció de molèstia i que els tinguin sempre en ment per productes nous.
És una cursa de fons, les vendes no es fan d’un dia per l’altre, per tant la
cura de les relacions personals i la capacitat d’adaptació a cada persona i
client són claus. Sempre miren de fer aproximacions, ja siguin inicials o
de seguiment, aportant un valor clar.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
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Biopharma és conscient que treballa en un sector on les persones expertes
acostumen a ser ben valorades al mercat laboral, i és molt fàcil que això
generi una rotació elevada, i més encara sent una pime. És per això que
es mira de fer una feina des del principi, des de la universitat i centres
educatius, provant de fer prou atractiu el projecte i posar a prova els valors
de transparència, treball en equip (i en xarxa) i formació i aprenentatge
continus.
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Tot i ser un equip encara petit, han dut a terme iniciatives com són ara
facilitar un màster i formació a una persona treballadora, concepte que es
valora molt i sobretot amb persones interessades en l’ocupabilitat i mirada
internacional.
S’acostuma a oferir contracte indefinit amb sis mesos de període prova.
Compten amb la col·laboració amb el catedràtic de la Universitat per als
casos del laboratori, que és qui s’encarrega de la selecció.
Donen importància a la presencialitat, tant al laboratori com a l’oficina,
amb una política de porta oberta, reunions grupals els dilluns a l’oficina i
els divendres al laboratori, i moltes reunions individuals de suport i acompanyament, dinàmiques i amb interacció entre elles. Un cop assolit un cert
grau de coneixement de l’empresa i la resta de persones, és més fàcil oferir
teletreball i flexibilitat laboral. Normalment els horaris són de 8.30 a 17.30h
amb una hora per dinar, però es pot adaptar a les necessitats personals, i excepcionalment si cal teletreballar, permisos o altres necessitats personals,
s’ofereixen.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
El medi ambient és consubstancial amb la governança de l’empresa, i
en especial amb les auditories a proveïdors, tot i la dificultat de trobar
entitats proveïdores d’auditoria més enllà de la qualitat. Tenen clares les
normatives del que cal demanar (EMAS) a entitats proveïdores, però és
necessari que tinguin auditors locals a la Xina i l’Índia.
Sempre hi ha hagut voluntat i compromís, processos existents amigables
amb el medi ambient, aliança amb una fàbrica de Palafolls per fer productes menys agressius amb el medi ambient. Miren de fer el pas de la
química a la biotecnologia, per generar menys residus.
Addicionalment, la recent crisi provocada per la pandèmia de covid-19
els ha servit per adonar-se que fins a un 70-80% del temps el passava la
direcció i el personal comercial viatjant, fet que han valorat com a excessiu i innecessari, i per tant les videoconferències han resultat ser un
excel·lent eina de racionalització i optimització al sector.
CONCLUSIONS
Com a pime resulta prou difícil tenir un enfocament primordial sobre la
innovació, el medi ambient i el treball en xarxa i aliances, també en internacionalització. Però en aquest sector fer de l’RSE una part del propòsit de l’empresa és l’única manera de poder reeixir-hi entre tantes grans
empreses i institucions. La capacitat de governança activa del model,
l’establiment d’elements formals i objectius, determina l’èxit.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2021 i 2022
per Francesc Xavier Agulló, a partir de les
entrevistes realitzades a Francesc Agell, fundador i CEO.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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Biovert, S.L.
Nom de l’empresa Biovert, S.L.
Sector d’activitat Agroalimentari. Productes nutricionals i bioestimulants per a l’agricultura
Plantilla 52 persones treballadores
Pàgina web www.Biovert.com
Adreça Ctra. C-12 Km 150,5 – 25137 Corbins (Lleida)
Contacte 973 190 707 ︲ info@Biovert.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Biovert és una empresa lleidatana dedicada a la investigació, fabricació i
comercialització de solucions bioestimulants i nutrició vegetal avançada
per a l’agricultura productiva. La marca amb la que es comercialitzen els
seus productes és Manvert.
Enric Bonet Villoria, titulat en química i actual CEO, fou el fundador de
Biovert l’any 1988. Ell va tenir la inquietud i l’empenta d’investigar en el
camp de la nutrició vegetal per estimular el creixement de les plantes
amb productes que aportessin valor sense perjudicar ni a la terra ni a
la planta. Per això, l’objectiu des del primer moment va ser el de poder
oferir al mercat unes solucions que fossin innovadores, molt efectives
i amb un baix impacte ambiental. Aquesta ha estat la premissa des de
l’inici i el que més satisfà Biovert és l’orgull de fabricar uns productes
de molta qualitat que ajuden l’agricultura a maximitzar el rendiment i
alhora la qualitat dels vegetals que es recullen aquí i a països molt diversos com Algèria, l’Aràbia Saudita, Argentina, Camerun, Canadà, Colòmbia, Costa de Marfil, Costa Rica, l’Equador, Egipte, Espanya, el Salvador,
els Estats Units, Grècia, Guatemala, Hondures, Jordània, Kenya, Líban,
Marroc, Mèxic, Namíbia, Nicaragua, Panamà, Paraguai, el Perú, el Senegal, Sudàfrica, Sudan, Tunísia, Turquia, Uruguai, Xile, Iemen, Zimbabwe i altres països.
El creixement de l’empresa, al llarg d’aquests anys ha estat sostingut i
continua tenint caràcter familiar, tot i que actualment compta amb un
equip de 52 persones. La majoria d’elles treballen a la planta de Corbins
(Lleida), però també tenen personal a Mèxic, Costa Rica, Colòmbia, Xile,
el Perú, Marroc, Sud-àfrica i Egipte.
El fet d’operar en un ventall tant ampli de països amb diferències legislatives tan grans pel que fa a l’àmbit laboral, ambiental i social va ser
uns dels motius que els va portar, l’any 2011, a fer-se signants del Pacte
Mundial de Nacions Unides. Amb aquesta adhesió Biovert vol reafirmar
el compromís amb el respecte pels Drets Humans, les millores en les
condicions laborals, el respecte cap al planeta amb la protecció del medi
ambient i la lluita contra les males pràctiques empresarials i la corrupció, apostant per una gestió basada en l’ètica i la responsabilitat social.
El 2021, coincidint amb els 10 anys de la signatura, van tornar a revalidar
aquest compromís amb els 10 principis bàsics del Pacte Mundial.
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Biovert ha incorporat els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de Nacions Unides a la seva estratègia empresarial, marcant com
a prioritaris per a la seva activitat deu dels disset ODS, classificats segons la seva dimensió en les 5P (Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i
Partenariats):
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L’alineament de les pràctiques empresarials amb aquests objectius ha
permès a Biovert generar noves accions en la cura del personal assegurant un treball digne i la formació adequada, fomentant la igualtat de
gènere i la reducció de les desigualtats; millorant les pràctiques ambientals, fent un ús més sostenible i responsable dels recursos naturals,
incorporant pràctiques d’economia circular per a una producció i consum responsables i assegurant el compliment dels drets humans en les
empreses, sobretot en les empreses proveïdores.

COMPROMIS DE BIOVERT
Som una empresa amb un fort compromís amb el nostre entorn
econòmic, social i ambiental. Concebem el nostre creixement i
desenvolupament només a través una gestió responsable, que garanteixi la sostenibilitat de la societat.

ELS VALORS
Els principals valors que identifiquen Biovert són:
• Ètica professional
• Sostenibilitat
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• Internacionalització
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• Innovació
• Orientació a la clientela
• Humilitat
• Qualitat
• Compromís social
• Compromís amb els i les professionals
• Igualtat
• Respecte als Drets Humans
Durant el 2022, després d’haver estat seleccionada, Biovert, S.L. (Biovert)
ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria,
l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de
millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció
de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva
gestió.
Biovert forma part de Respon.cat, l’organisme empresarial de referència en
RSE a Catalunya.
BON GOVERN
En el marc de la gestió de l’RSE i com a eina indispensable, Biovert ha
elaborat un codi ètic que vincula totes les persones que formen part de
la companyia (plantilla i accionariat). Aquest codi ètic és conegut per tot
el personal i es promou amb articles i notícies que es publiquen periòdicament al butlletí intern de l’empresa. També tenen habilitat un canal
de comunicació i denúncia per identificar males praxis o actuacions que
quedin fora d’aquest codi ètic. Pel que fa a la governança, el codi ètic recull
l’obligació de governar amb transparència, veracitat, exactitud, integritat
i assegurant que qualsevol operació es faci de forma autoritzada, registrada, verificable, legítima, coherent i congruent. La premissa del codi ètic de
Biovert és “fer sempre el correcte”.
La lluita contra la corrupció és també una qüestió molt important per a
Biovert, per això tenen com a principi imprescindible i inqüestionable el
compliment de les lleis i altres normatives que els apliquen, no només del
text sinó també de la intencionalitat d’aquestes.
En relació amb la transparència, el 2020 van elaborar la seva primera Memòria d’RSE. Anteriorment a això ja es feia (i se segueix fent) una jornada
en què des de gerència s’explica a tot l’equip humà els resultats obtinguts
durant l’any i se segueix amb activitats lúdiques organitzades per entitats
socials del territori.
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Altres aspectes de bona governança de Biovert són el respecte per la
competència lleial, de manera que mai han rebut denúncia per aquest
motiu i també les aliances amb altres empreses i institucions mitjançant convenis de col·laboració i acords en matèria de formació. Pel que
fa a recerca i desenvolupament, col·laboren amb EBIC, AEFA, BIOVEGEN, AEVAE, VALORFITO a Portugal, CEN, Universitat de Barcelona
i Universitat de Talca (Xile). I amb relació a la formació, tenen conveni
amb les universitats de la Laguna, d’Almeria, la UOC, la de Lleida i
també la Cambra de Comerç de Lleida, Cambra de Comerç de Barcelona, COGITI, IRTA, PIMEC, UEA i Pacte Mundial (Target Gender
Equality).
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COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
El compromís de Biovert amb l’equip de persones i viceversa està latent
en totes les accions que es porten a terme. Per una banda, els compromisos externs que s’han adoptat com la participació en la primera edició del
Target Gender Equality (TGE) o l’adhesió al Charter Diversidad i per l’altra, totes les accions internes que es fan per fomentar la cohesió de l’equip
de treball, la cura de totes les persones i el sentit de pertinença; fent que
l’equip humà de Biovert sigui un dels valors més grans que té l’empresa. El
Pla d’acollida laboral incorpora: codi ètic; Pla d’igualtat; protocol, abordatge i prevenció de l’assetjament sexual; guia de llenguatge inclusiu, fitxa
informativa covid-19 i els protocols específics de cada lloc de treball. L’objectiu de Biovert és treballar per tenir un equip cohesionat, compromès i
feliç de pertànyer a l’empresa.

El Target Gender Equality (TGE) és un programa de caràcter
internacional, liderat pel Pacte Mundial de Nacions Unides per
impulsar la representació i el lideratge de les dones dins les empreses i l’assoliment de la fita 5.5. dels ODS per “assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de
lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica
i pública.”

En Charter de Diversitat de la Fundació per a la Diversitat les empreses i institucions europees promouen els principis fonamentals d’igualtat, inclusió i diversitat.

Igualtat d’oportunitats
Per a Biovert, la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament professional per a totes les persones de la plantilla és un fet molt important i així
ho recull el mateix codi ètic. Es destinen molts recursos cada any a la
formació del personal i pel que fa a la igualtat de gènere, l’any 2018 ja van
elaborar un Pla d’igualtat i un protocol contra l’assetjament sexual, tot i
que per normativa encara no els tocava fer-ho. També, en el foment de la
igualtat de gènere i l’eliminació de la violència masclista, estan portant a
terme diverses accions com la promoció de la dona en l’àmbit científic a
través d’una infografia, l’elaboració d’un vídeo per sensibilitzar sobre la
violència de gènere i el logotip específic de l’empresa per a la igualtat de
gènere “Womanvert”.
https://www.youtube.com/shorts/Q8Ep9u0LP60
També s’han habilitat dues places d’aparcament amb una amplada especial
perquè les dones embarassades puguin sortir amb facilitat del seu cotxe.
Empresa saludable
Quant a la cura de les persones de l’equip, i especialment durant el temps
de pandèmia, Biovert ha esmerçat tots els esforços possibles en protegir
la plantilla, per la qual cosa han rebut un premi accèssit dels “Premios
Innovación y Salud” de Mútua Universal pel seu projecte: “Fomentant la
salut -prevenció covid-19”.
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Però el foment de la salut entre les persones de l’equip ja era una preocupació abans de la covid-19, per això es porten a terme diferents accions per
promoure una vida saludable dins i fora de l’empresa. S’ha elaborat una
enquesta per conèixer els hàbits i poder ajudar a millorar-los, es faciliten
menús saludables elaborats per una persona experta en nutrició, amb verdures i fruites de temporada i un butlletí que explica les característiques i
propietats nutricionals d’aquestes, es promou l’activitat esportiva amb l’organització de tornejos, ajudes per deixar de fumar, s’han reduït els productes d’alcohol a la cistella de Nadal i s’han substituït per l’oli d’oliva com a
producte saludable i de proximitat. Tot això mitjançant una comissió de treball, formada per persones voluntàries que impulsen totes aquestes accions.
Compromís laboral i conciliació de la vida laboral, personal i familiar
Biovert també es compromet amb els contractes estables i indefinits, per
això l’índex de rotació de personal és molt baix i l’absentisme és pràcticament inexistent. Es promou la conciliació de la vida familiar, escurçant
l’hora de dinar per poder plegar a les 17:30 i mai es programen reunions
més tard de les 17:00 de la tarda, divendres tothom fa jornada intensiva i
pleguen a les 15:00 i a l’estiu, per suportar millor la calor, es fan combinacions i ajustos en l’horari laboral que permeten atendre la clientela i alhora compactar la jornada. També s’ha organitzat el teletreball pels llocs de
feina que és possible aplicar-lo i tothom pot fer ús d’un permís retribuït
per portar els infants a càrrec al metge, quan sigui necessari.
Aquesta complicitat entre l’empresa i l’equip humà es trasllada també a
altres àmbits relacionals. Un exemple d’això són els dibuixos fets pels fills
i filles de les persones treballadores, que han servit per elaborar un vídeo
de felicitació de Nadal de l’empresa i per il·lustrar la Memòria d’RSE del
2020.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
L’aigua és un bé i alhora un recurs escàs. Per a Biovert, l’aigua és la part
més important dels seus processos productius i se’n genera molta com a
residu. Gràcies a un sistema de tractament de l’aigua per evaporació al
buit, poden reaprofitar l’aigua residual del procés productiu de manera
que d’una part queda l’aigua que es pot reutilitzar per a la neteja i per l’altra queda un concentrat de nutrients que és utilitzat com a base d’un producte, incorporant així l’economia circular en el seu procés productiu. A
més, s’ha modificat l’ordre de producció dels productes per estalviar aigua
en la fase de neteja entre la fabricació d’un producte i un altre. També es
recuperen les aigües pluvials de les teulades i les aigües grises, motiu pel
qual tots els productes que es fan servir són biodegradables.
Consum d’aigua per Tn fabricada
0,75

0,72

0,69

0,70
0,65

0,68
0,62

0,60

0,60
0,55
Amb el suport de:

36

0,50
2017

2018

2019

2020

2021

Amb la col·laboració de:

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Biovert aposta també per les energies renovables, per això tota l’energia
elèctrica que consumeix prové d’aquestes fonts, ja sigui a través de la compra d’energia neta o bé la que es genera per l’autoconsum amb les plaques
fotovoltaiques instal·lades a la planta de Balaguer. A més, està previst que
ben aviat instal·lin plaques a la planta de Corbins. L’any 2021, la instal·lació fotovoltaica de Balaguer, ha generat un total de 28.389 kWh, que correspon a un estalvi de CO2 de 5.678 kg.
Biovert està certificada amb la ISO 14000 de gestió ambiental i la 9001 de
gestió de qualitat.
Com a acció de sensibilització en pro del medi ambient i com que l’aigua
corrent de l’empresa no és potable, s’ha regalat una ampolla de vidre reutilitzable per eliminar els gots de plàstic d’un sol ús.

Generació de residus per Tn fabricada
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Pel que fa a la resta de residus, s’intenta reduir al màxim, aprofitant, reutilitzant i recuperant tots els residus possibles com ara embalatges de
plàstic i cartó i contenidors, tot i que hi ha embalatges que es consideren
residus perillosos i es gestionen com a tals.
També incorporen criteris de sostenibilitat en els envasos i embalatges
dels productes que comercialitzen, de manera que tant el cartó com els
envasos són reciclables.
Quant a la mobilitat, l’any 2018 es va elaborar un Pla de Mobilitat. Donat
que els horaris del transport públic no s’adapten a les seves necessitats.
La incorporació del teletreball també ha afavorit la reducció de desplaçaments. A més, en totes les compres es prioritzen les empreses de proximitat i es demana a les empreses proveïdores si compleixen uns requisits
mínims ambientals, si disposen d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA),
si utilitzen materials reciclats, si els envasos buits es poden retornar i reutilitzar, etc. També està previst a mitjà termini anar renovant la flota de
vehicles per vehicles elèctrics i substituir els dos toros que funcionen amb
gasoil per uns d’elèctrics i, per tant, que siguin més sostenibles i menys
contaminants.
Pel que fa al consum intern, el cafè que tota la plantilla té a disposició per
prendre de forma gratuïta és de Cafès Novell, un cafè responsable amb
càpsules biodegradables.
En l’àmbit productiu, Biovert té una línia de productes ecològics que ajuden les empreses clientes a produir productes ecològics que cada vegada
són més demandats al mercat.
Amb el suport de:
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COMPROMÍS ECONÒMIC
Biovert és una empresa sòlida, que ha crescut de forma sostenible i que
pot garantir la sostenibilitat econòmica futura, generant confiança entre
l’equip de treball, les empreses clientes i també les proveïdores.
Les inversions es destinen principalment a millorar la productivitat, ja
sigui amb la compra de maquinària, com els dos nous reactors que han
optimitzat el procés productiu i reduït el temps de producció, com en la
recerca i investigació de productes i tecnologies per a la fabricació (Seavert
Tech®, Lignovert Tech® i Neovert Tech®)
En aquests moments Biovert té activats diversos plans d’inversió per incrementar les energies renovables d’autoconsum, per renovar la flota automobilística i pel desenvolupament de noves solucions que ajudin l’agricultura a ser més productiva i sostenible.
La política de sous és la de pagar salaris per sobre del que marca el conveni
i pel que fa a les empreses proveïdores, aquestes cobren a trenta dies, tal
com determina la llei.
La clientela és un dels seus grups d’interès més importants, per aquest
motiu hi ha el compromís ferm d’oferir uns productes de qualitat, amb un
servei excel·lent i directe. Cada any es realitzen enquestes de satisfacció a
la clientela i els i les comercials fan molt seguiment i assessorament personalitzat per tal d’ajudar les empreses a obtenir els millors fruits.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
Biovert és una empresa fortament compromesa amb el territori i amb els
col·lectius més vulnerables, per això col·labora amb entitats de caràcter
social que treballen per la integració laboral de persones amb diferents
capacitats. El servei de neteja el tenen contractat a Aspid i el manteniment dels jardins i els lots de Nadal es fan amb Ilersis, dues entitats socials
de la província de Lleida.
Però el compromís amb la comunitat no és només de part de l’empresa
sinó que el mateix equip també posa el seu gra de sorra col·laborant amb la
Marató de TV3 i amb el programa “Posa’t la gorra” de l’entitat AFANOC,
que dedica els beneficis a la lluita contra el càncer infantil. També, des
de la comissió de vida saludable, s’ha arribat a un acord amb l’empresa
de fruita Como Tarados, S.L. que el que fa és comercialitzar la fruita que,
pel seu aspecte, és rebutjada pels circuits de comercialització habituals i
per tant es malbarataria. Totes les persones de l’equip de Biovert poden
comprar aquesta fruita amb un descompte especial per ser membres de
Biovert.
Des de Biovert també es fan patrocinis esportius, com l’equip de futbol sala
de Corbins i la cursa de la cirera que organitza l’Ajuntament de Corbins
amb motiu de la recollida de la cirera.
CONCLUSIONS
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Biovert és una empresa fortament compromesa amb la terra i el territori
i tot el que això comporta. Ajudar l’agricultura, millorant la productivitat i fent-la més sostenible és pensar en la terra. Fer que els agricultors
i les agricultores obtinguin millors fruits en les seves collites, és pensar
en el territori. Els valors i el compromís de Biovert estan completament
alineats a la responsabilitat social, de forma transversal i integrada en la
gestió de l’empresa. És un camí que s’ha anat traçant de mica en mica, per
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voluntat pròpia i també per demanda del mercat, donat que les empreses
competidores intenten diferenciar-se de la resta amb accions específiques
vinculades a l’RSE. Però a Biovert, a més, es constata un fort compromís
de la plantilla en la gestió de la responsabilitat social i això és gràcies als
esforços i perseverança de l’equip de recursos humans que ha sabut transmetre l’energia i entusiasme per portar a terme els projectes pensant en
les persones, el planeta i el territori. Només cal continuar avançant en la
gestió responsable, integrant els cinc vectors de la responsabilitat social
en cada un dels passos que es vagin fent.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022 per
Mercè Casals Martínez, a partir de les entrevistes realitzades a Dolors Rallo, responsable
de recursos humans i Elisabet Real, assistent
de recursos humans.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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39
Amb la col·laboració de:

r es pon. c at

Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat
social a Catalunya

GESTIÓ RESPONSABLE, EMPRESA SOSTENIBLE

Col·legi API Girona
Nom de l’empresa Col·legi i associació d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona
Sector d’activitat Representació, assessorament i serveis en relació al sector immobiliari i l’habitatge
Plantilla 7 persones treballadores
Pàgina web www.apigirona.com
Adreça C. Francesc Eiximenis, 18, entresol – Girona (Gironès)
Contacte coapi@apigirona.com

DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
El Col·legi API de Girona es va fundar el dia 22 de juny de 1951 per un
grup de 22 persones que eren els antics Corredors de Finques. Es tracta
d’una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb
plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, i es regeix pels principis d’independència i de democràcia participativa.
El Col·legi Api de Girona és una entitat que té com a objectiu donar assessorament, garantia i cobertura a les necessitats que es generen en les
transaccions immobiliàries a professionals i a persones consumidores.
Les relacions del Col·legi amb les organitzacions col·legials d’àmbit estatal o supraestatal es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries, i es formalitzen mitjançant un acord o un conveni, sens
perjudici del dret d’accés, d’acció i de representació directa del Col·legi
davant totes les institucions estatals i supraestatals i de les funcions de
representació generals que li corresponguin.
BON GOVERN
El Col·legi d’API de Girona neix amb la voluntat de servei a les persones
professionals dels sector. Cada vegada més, aquest col·lectiu s’ha diversificat i actualment engloba condicions diferents dins l’àmbit de les immobiliàries; el Col·legi s’ha adaptat a aquesta realitat establint diferents
vincles de relació: persones col·legiades i persones associades i també
està a disposició de totes les persones consumidores que puguin necessitar suport a l’hora de vendre, d’adquirir o llogar una propietat, és a dir,
a l’accés a l’habitatge.
Una prioritat del Col·legi d’API de Girona és el compromís amb la millora contínua, i es va implantar al 2003 el sistema de gestió de la qualitat,
segons la norma internacional UNE-EN-ISO 9001. L’any 2018 es certifica segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
Disposa d’un codi ètic professional, i també té previst crear un codi ètic
de conducta propi del Col·legi que reculli els valors intrínsecs de l’organització, per mantenir el nivell d’exigència, de competència i de qualitat
en el treball.
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Tal com marquen els estatuts i d’acord amb la llei 7/2006 de professions
titulades i dels col·legis professionals, a la Junta de govern es convoquen
eleccions cada 4 anys. Els càrrecs de Presidència i de Vocals es renoven
per meitats cada 4 anys naturals. Des del Col·legi s’ha volgut fer un pas
més i per tal de garantir una continuïtat en l’estil de governança compromès i transparent, la Junta canvia cada dos anys per meitats.
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Les relacions intracol·legials són molt fluïdes i s’articulen a partir de diferents comissions de treball de què disposen:
• Api immobles
• Comunicació
• Deontologia
• Estudi de preus de mercat
• Formació
• Habitatge
• Relacions amb les persones col·legiades i associades
• Relacions amb l’Associació agents immobiliaris de Catalunya
La Junta de govern està composada per onze membres i és l’òrgan que
marca les línies d’actuació segons els estatuts i la política de qualitat de
la ISO. La Junta es reuneix mensualment (obligat per estatuts), i en reunions extraordinàries si són necessàries. A les reunions de Junta també
hi assisteix l’assessoria jurídica i la gerència. L’assemblea general ordinària es celebra un cop l’any tal com marquen els Estatuts i Reglament
de Règim Interior del Col·legi; les assemblees extraordinàries es celebren
quan són necessàries. En cada assemblea s’aixeca acta que es comparteix
en la intranet per a totes les persones col·legiades i associades.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
El compromís del Col·legi API de Girona amb l’RSE s’articula a partir
de les 5 P: persones, planeta, pau, prosperitat i partenariats, (aliances).
L’agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per Nacions Unides el 2015 son el marc de referència del Col·legi
per alinear l’estratègia amb la responsabilitat social amb la voluntat de
generar impacte en aquests cinc àmbits: persones, tant les de dins l’organització o les que s’hi relacionen més directament, com la comunitat
on operen o la societat en general; planeta, aplicant criteris ambientals
en tota la seva activitat i amb un posicionament clar de sensibilitat en
aquest sentit; pau, des del Col·legi es té consciència del paper exemplificador que exerceix i treballa per tal que el sector immobiliari estigui
en un procés de millora contínua permanentment; prosperitat, volen ser
motor de creixement i generar impacte econòmic; i aliances, aposten per
la cooperació amb altres agents del sector per crear sinergies que generin
valor compartit.
Amb aquest plantejament es manifesta el seu compromís amb la qualitat
de les activitats que duen a terme a partir dels següents principis:
• Planificació
• Millora contínua
• Satisfer les expectatives
• Qualitat del servei
• Responsabilitat
• Motivació i formació
• Legislació
• Comunicació
Amb l’RSE.Pime es materialitza la idea de crear un comitè d’RSE i la
primera tasca que s’assigna és la realització d’un codi ètic, fer-ne partícips totes les persones col·legiades i associades per tal que el puguin
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desenvolupar en els seus àmbits professionals i establir compromisos
com a Col·legi amb tots els grups d’interès. Aquesta és una iniciativa
que ja ha estat aprovada per la Junta de govern i ja ha començat a caminar. S’ha establert una metodologia de treball i calendari de reunions
mensual.
És per aquest motiu que durant el 2021, després d’haver estat seleccionat,
el Col·legi API de Girona ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de
capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones
pràctiques i les àrees de millora; a partir d’aquí, l’objectiu és avançar en
la gestió de l’RSE i per això ha elaborat un Pla d’Acció de Responsabilitat
Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva gestió.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
L’equip de treball és el puntal de l’organització. Aquesta és l’afirmació contundent que es fa des del Col·legi i es percep en totes les actuacions que
es desenvolupen a l’entitat. Aquest compromís real que es mostra cap a
la plantilla es tradueix amb una baixíssima rotació de personal amb una
mitjana de 21 anys treballats, amb 35 anys la persona més antiga i una
persona recent arribada.
Cuidar l’equip de treball és un dels criteris que es recullen en l’eix estratègic de “persones”. Per tal de ser coherents amb aquesta voluntat, despleguen un seguit d’accions com ara buscar espais de distensió per millorar
tots els aspectes relacionals sempre mantenint un alt nivell d’exigència:
• Política de conciliació de la vida laboral i personal amb horaris flexibles
i la possibilitat d’escollir dies de teletreball des del març del 2020
• Qualitat i estabilitat dels llocs de treball
• Igualtat retributiva i de condicions de treball
• Assegurar un espai de treball confortable: cadires ergonòmiques, doble
pantalla.
• Prevenció de riscos i salut i seguretat laboral
A més, han decidit fer una auditoria de personal. Això els ha de permetre
identificar les càrregues de feina, tot i que la ISO ja marca les tasques de
cada persona i el procediment de suplència en cas de baixa d’una persona. Amb aquesta auditoria han volgut donar aquest pas més per posar en
valor i alhora donar visibilitat a tot el treball que es fa com una manera
més de reconèixer la dedicació i implicació de l’equip i també ajustar les
càrregues de treball, retribucions i potencials capacitats de cada persona
treballadora.
També es tenen en compte elements d’igualtat com ara la paritat de gènere, amb un percentatge equilibrat d’homes i dones a la Junta de govern.
Aquest és un tema important per al Col·legi i es reflecteix en els estatuts.
COMPROMÍS AMB LES PERSONES COL·LEGIADES I ASSOCIADES
El Col·legi API de Girona vol convertir-se en el responsable del canvi de
les seves més de 700 persones col·legiades i associades i ser un marc de
referència també en responsabilitat social.

Amb el suport de:
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Amb aquest horitzó s’han marcat una línia d’actuació que passa per establir una dinàmica de relacions definida des d’un punt de vista qualitatiu,
quantitatiu i sostenible.
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D’una banda la manera com s’hi relacionen té en compte criteris d’accessibilitat i inclusivitat per tal de generar un entorn de confiança real que
afavoreixi una comunicació fluida i natural. Asseguren que en tota la documentació que s’envia també hi hagi un resum entenedor i sempre amb
l’oferiment de resoldre dubtes i assessorar en tot allò que calgui.
D’altra banda, s’estableixen canals de comunicació per mantenir i facilitar el contacte permanent. En aquest sentit s’envia un butlletí setmanal
amb notícies i informacions d’interès amb un registre de visualitzacions
mitjana del 50%, l’activitat a les xarxes social i el web, amb el qual se senten molt còmodes ja que recull de manera gràfica i comprensible tota la
informació que volen mostrar. També es creen espais de relació per tal de
cercar aquesta part més qualitativa de la relació:
• Sovint es convoca una trobada per a temes molt puntuals a les 15.30h:
“l‘hora del cafè”. Es tracta d’un espai molt participatiu i molt ben valorat
perquè sempre hi ha temes d’interès. No es busca molta assistència sinó
tractar temes molt puntuals i que tothom hi participi bé aportant coneixement o resolent dubtes.
• Es van a visitar totes les persones col·legiades i associades. Això ha permès al Col·legi tenir un coneixement global del tipus d’agència-agent (dimensió, antiguitat, forma jurídica, activitat, coneixement dels serveis del
Col·legi, objectius...) i a les persones col·legiades i associades els ajuda a fer
un mapeig del sector al global de Girona i per comarques.
• S’aprofiten les moltes formacions que es fan per a facilitar moments de
trobada per exposar qualsevol dubte o demanda.
• Facilitar la complicitat entre les persones col·legiades i associades per comarques: han reactivat trobades comarcals per posar en comú informació sobre
el sector en aquell territori concret. Aquestes trobades també serveixen per
al coneixement mutu amb els membres de la Junta del Col·legi i les agències
de les diferents comarques, i tractar reptes i complexitat amb què es troben.
• Les assemblees es fan híbrides, presencials i en línia, per tal d’afavorir la
participació.
A part de la mirada cap endins, també tenen una mirada enfora ja que com
a Col·legi volen ser l’altaveu del sector a través dels mitjans de comunicació
per arribar a la societat de manera professional i honesta. Així mateix volen crear valor compartit i per això ofereixen assessorament jurídic gratuït
a professionals i ciutadans en matèria d’habitatge, aportant coneixement
amb, per exemple, l’estudi semestral de preus de mercat d’obra nova, segona
mà i lloguer que realitzen puntualment cada semestre des de l’any 2000, en
aliança amb el Gipce i amb el Col·legi d’Administradors de Finques (aquests
des de l’any 2004) que conté informació única i està en evolució constant i
alhora oferint formació transversal a banda de la sectorial. Igualment han
creat el MGI.cat (Mercat Gironí Immobiliari), una eina inspirada i creada
des del sector i pel sector que volen compartir amb la societat.
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I ARRELAMENT AL TERRITORI
La proximitat és un dels punt forts de l’entitat: Girona és un territori amb
una identitat territorial molt marcada i molt valorada, i el Col·legi és sensible amb tots els aspectes que estan relacionats amb territorialitat: identitat,
cultura, impacte econòmic i entorn, entre altres. El plantejament que es fa
en tots els eixos d’actuació té aquesta lògica de fomentar l’arrelament i impulsar l’activitat econòmica local.
És destacable el fet que disposen d’un codi ètic professional pel qual vetllen
per aportar millors professionals a la comunitat.

Amb el suport de:
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COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Tot i que l’activitat pròpia del Col·legi no genera un gran impacte ambiental, la P de Planeta està present en l’operativa de l’organització. Pel que fa
a tasques d’oficina, tenen cura d’aplicar polítiques per generar el mínim
residu, aposten pel reciclatge i tenen com a objectiu eliminar el plàstic.
Algunes de les accions que estan duent a terme són:
• Canvi de fotocopiadora: busquen l’opció més ecoeficient
• Aposten per cartutxos de tinta reciclables
• Han canviat els llums per LED
• Reciclen des de fa temps
• Per eliminar el plàstic d’ampolles d’aigua instal·laran un sistema d’osmosi directa
Una de les apostes més clares és que estan ampliant les instal·lacions amb
la compra del local del costat i en la rehabilitació aplicaran criteris d’ecoeficiència. També estan elaborant un pla d’acció per compra responsable.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT I ALIANCES
En la línia d’impulsar activitat econòmica al territori i fomentar el comerç local, com a criteri, moltes de les iniciatives amb les quals col·laboren tenen el comú factor denominador de proximitat i si és possible, que
estiguin relacionades amb el sector de l’habitatge.
El 2007 van començar a col·laborar a la Marató fent donacions anuals,
fins que al 2010 es va crear el Premi Solidari Anual vinculat a l’habitatge: és un premi dinerari de 3.000€ amb el qual cada any ajuden econòmicament una entitat amb els criteris de responsabilitat social que s’han
acordat i es potencia el compromís en inversions i compres més responsables i sostenibles. Hi ha una comissió del Premi Solidari que proposa
les iniciatives amb les quals col·laboren.
Puntualment, s’impliquen en projectes solidaris fruit d’algun desastre
natural o situació de conflicte que ho requereixi. Amb l’erupció volcànica de La Palma, que va deixar molta gent sense llar, el Consejo General
de Madrid va proposar de fer una col·laboració amb les persones que havien perdut l’habitatge a la Palma i el Col·legi s’hi va sumar amb 500€.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021 per
Marta Ribera, a partir de les entrevistes realitzades a Rosa Pascual, gerent del Col·legi
d’API de Girona.
La fitxa reflecteix informacions aportades
pel Col·legi i ha estat validada per aquest.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya i la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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A més, també participen en iniciatives que vetllen per la identitat i la
cultura catalanes. El Col·legi està implicat en el programa del voluntariat per la llengua amb un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística, i així mateix enguany han col·laborat amb 550€ per a l’Ateneu
d’Acció Cultural per acabar l’orgue de la Catedral de Girona.
CONCLUSIONS
El Col·legi API de Girona és una entitat molt compromesa amb la sostenibilitat, sensible amb els impactes que genera al seu entorn i conscient
del seu paper com a organisme de referència del sector de l’habitatge
en el territori. Amb la voluntat de seguir avançant en un plantejament
de gestió basat en la responsabilitat social han elaborat un pla d’acció
que els permetrà endreçar tota l’activitat que estan desenvolupant en
matèria de responsabilitat social de manera alineada amb les 5 P dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 proposada
per Nacions Unides: Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Partenariats.
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El Equipo Creativo
Nom de l’empresa El Equipo Creativo (EEC)
Sector d’activitat Arquitectura d’interiors i disseny
Plantilla 8 persones treballadores
Pàgina web www.elequipocreativo.com
Adreça C. de Llull, 57, 5è, 2a – 08005 Barcelona (Barcelonès)
Contacte gestion@elequipocreativo.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
El Equipo Creativo (EEC) és un estudi d’arquitectura i disseny establert
a Barcelona i especialitzat en el disseny d’espais per a la gastronomia,
així com espais de marca i comercials. Els socis fundadors són els arquitectes Oliver Franz Schmidt, Natali Canas del Pozo i Lucas Echeveste
Lacy.
La trajectòria d’aquesta organització va començar el 2010, amb el disseny
del ja emblemàtic restaurant Tickets i la Cocteleria 41è de Ferran i Albert Adrià. Des d’aleshores, han dut a terme diferents projectes, sempre
relacionats amb el món gastronòmic, feina que ha estat reconeguda amb
nombrosos premis de disseny internacionals, com ara els prestigiosos
Restaurants and Bar Design Awards, The Greats Indoors Awards, FX
International Award, Best of the Year Award o AIT Interior Contract
Award. Els seus projectes han estat publicats en llocs webs i revistes
especialitzades en més de vint països.
Recentment, han apostat per la internalització amb nous projectes fora
d’Espanya i com a directors del Màster d’Interiorisme del Instituto Europeo di Design de Barcelona.
“Partim de la idea que els espais, de la mateixa manera que el menjar,
han d’expressar coses, crear sensacions i produir experiències. Treballem amb una metodologia de treball eminentment conceptual i basada
en un exhaustiu procés d’investigació, que ens ajuda a traduir els conceptes gastronòmics o de marca de la nostra clientela en dissenys específics
i únics per cada projecte.”
“El nostre equip és tan colorit i divers com les propostes que fem. Arquitectes, dissenyadors i dissenyadores, creatius, creatives i persones tècniques treballen en una gran taula on els projectes es desenvolupen de
manera integral, des de les primeres idees fins a l’execució final.”
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“Ens agrada fer felices les persones amb els canvis i les idees que proposen i trobar espais de col·laboració amb altres professionals amb els quals
compartim valors i compromisos cap a la societat. És per això que posem
molta cura en diferents aspectes com ara l’escolta activa a la clientela,
el lloc de creació, trobar els materials adequats i sostenibles per a cada
projecte i el respecte cap al medi ambient i les persones que esdevindran
usuàries finals.”
Missió: Oferir als nostres clients el disseny que somien per a la vida o per
ser líders en l’exercici de la seva activitat comercial.
Com ho fan? Realitzen un seguiment i supervisió de cada projecte: estan
al costat, durant i després. Assessoren en la tria de materials més adequats per aconseguir la millor solució.
Visió: Ser l’empresa de disseny d’interiors de referència en el món, per
a hotels i restaurants sense deixar d’oferir un servei proper i de qualitat.
Valors: Són independents, honestos i es guien per l’ètica i equanimitat.
Els honora la seva passió i el compromís amb els treballs que realitzen
com a reptes personals assumint la total responsabilitat del seu èxit final.
ELS PILARS DE L’EMPRESA SÓN
• Qualitat
• Innovació
• Proximitat
• Atenció a la clientela
• Respecte al medi ambient
ELS VALORS
Professionalitat: són bons en el que fan. L’equip és professional, té talent,
experiència i formació. Dominen la seva àrea de coneixement.
Avantguarda: la innovació és el seu “estàndard”. Saben que la clientela
vol innovar i és el que li ofereixen. Investiguen, coneixen les tendències i
també les estableixen. Gran part del treball que desenvolupen és creatiu.
Lideratge: són una empresa d’emprenedors i emprenedores amb capacitat de lideratge. Són líders dels projectes i en ser volen del mercat. La
productivitat és part de la filosofia que els identifica.
Compromisos: responsabilitat i passió en cada cosa que fan.
Eficiència: en el desenvolupament dels projectes i en la gestió dels recursos humans i materials. La seva orientació és aconseguir els objectius
proposats juntament amb els de la clientela
Honestedat: integritat, sinceritat i transparència en les seves accions i
comunicació.
Qualitat: en les propostes que fan, els dissenys i les obres.

Amb el suport de:

Són conscients que la seva major virtut i la diferència competitiva és i
sempre serà l’equip de treball. Per aquest motiu continuen educant-se,
estudiant, aprenent els uns dels altres, compartir informació, i viuen una
cultura empresarial d’intentar millorar cada dia de llarg a llarg de l’organització.
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La clientela és el primer
L’objectiu final és que la clientela sigui seguidora de l’Equipo Creativo.
Que estigui contenta i els torni a trucar, és el que els empeny cada dia a
fer la seva feina, a ser innovadors i a perseguir l’excel·lència.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Durant el 2021, després d’haver estat seleccionada, El Equipo Creativo (EEC)
ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de la RSE elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva gestió.
BON GOVERN
Cadascuna de les persones sòcies té el mateix pes en la presa de decisions
i totes les actuacions es fan amb total transparència, tant pel que fa a la
gestió de projectes com en la part més comercial del EEC.
• La governança de l’EEC es fa de manera oberta i fàcil, amb reunions setmanals per discutir els projectes i posar en comú les opinions. Malgrat
que existeix l’autonomia individual com a professionals en la presa de
decisions, en aquells casos de decisions importants, sempre es prenen
en comú i de forma consensuada.
COMPROMÍS ECONÒMIC
• L’empresa compta amb total solvència econòmica i el seu compromís
adquirit és el de efectuar els pagaments a proveïdors cada 28 de més de
manera immediata.
• Sempre que és possible, s’aposta pel comerç de barri en lloc d’altres vies
més ràpides o fàcils.
• Els insums de l’empresa es compren o bé en ABACUS o bé en la cooperativa d’arquitectura i disseny Jordi Capell.
COMPROMÍS AMB LES ENTITATS PROVEÏDORES
• Sempre que es pot, l’estudi aposta perquè els projectes incloguin entitats proveïdores que segueixin criteris de sostenibilitat. Per això, s’ha
implementat un Sistema de Gestió Integral que inclou que les entiatats
proveïdores i subcontractistes rellevants compleixin els compromisos
adquirits en la Política de qualitat, ambiental i social. L’objectiu és que
la qualitat del producte o servei facilitat ofereixi el màxim respecte més
ambiental i que els processos estiguin orientats a la millora contínua i
al desenvolupament sostenible. Tot i que la decisió final correspon al
client, l’EEC recomana sempre les entitats proveïdores que compleixin
els majors criteris de sostenibilitat.
• Totes les entitats proveïdores són sotmeses a una avaluació inicial. Un
cop identificada la seva qualitat tenint en compte criteris de preu, proximitat, rapidesa en el subministrament, etc. Si el resultat és satisfactori,
se les inclou en el llistat d’entiatats proveïdores acceptades.
Els criteris tinguts en compte són:
• Economia local, agents d’interès i persones consumidorses: compromís
de contribució a l’economia local.

Amb el suport de:
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• Gestió ambiental: compromís de tenir coneixement de l’impacte ambiental de les activitats i productes en termes d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle i d’aigua, amb la finalitat d’establir reduccions en el marc de
la seva gestió.
• Gestió de l’energia: compromís per l’establiment de mesures d’eficiència
energètica en els processos productius, les energies renovables i l’ús de
fonts d’energia alternatives.
• Conducta ètica: compromís d’establir pràctiques a favor de la millor
conducta ètica empresarial, entre elles les que posseeixen codis ètics o
de bones pràctiques.
• Gestió dels residus: compromís per la reducció dels residus generats,
inclòs el desaprofitament alimentari, i d’aplicació de mesures de valorització d’aquests.
BON CLIMA LABORAL, PARITAT DE GÈNERE I DIVERSITAT
• L’EEC es caracteritza pel seu bon clima laboral en el qual les persones
sòcies, equip i estudiants en pràctiques comparteixen coneixements i
participen de manera activa en els projectes.
• L’EEC s’esforça per generar un clima laboral basat en la comunicació,
la confiança, l’empatia, el bon tracte, el diàleg cordial, el respecte mutu i
la diplomàcia. Tot això amb la finalitat de crear un ambient agradable i
afavorir la productivitat i generar majors guanys a l’empresa.
• L’estratègia de l’EEC per obtenir un bon clima laboral es basa en:
– Un ambient de suport
– Flexibilitat en el lloc de treball
– Reconèixer els “assoliments” de l’equip.
– Donar autonomia a les persones col·laboradores
– Programar activitats fora del treball
– Cuidar el talent que a la vegada millora la lleialtat de les persones treballadores
• L’EEC està convençut de la igualtat d’oportunitats, així com l’equitat. És
per això que la selecció de persones es fa sota criteris d’aptituds, segons
les funcions que es desenvoluparan, i d’actitud, de manera que hi hagi
un bon encaix amb la resta de l’equip i clima laboral.
• La igualtat de gènere està present en la filosofia de l’empresa, igual que
la diversitat. És per aquest motiu que l’EEC compta amb un equip divers
d’edats, en gènere i en origen de procedència.
• S’aposta per conciliar la vida professional i laboral apostant per la flexibilitat horària i pel teletreball. En ser una empresa petita ofereix la
possibilitat de tractar cada cas de manera individual.
• L’EEC aposta pel talent jove, a través de la contractació de persones que
han realitzat pràctiques en l’estudi. La formació de les noves contractacions és part essencial de l’estudi, així com la mentoria i la companyia
per part dels socis. Es fomenta l’apoderament de l’equip sobretot de la
gent jove, donant-li l’oportunitat de què participin en els diferents projectes de l’estudi.

Amb el suport de:

• L’empresa valora que les persones tinguin vocació de continuïtat i, per
això, s’aposta perquè les persones se sentin a gust i valorades i puguin
desenvolupar la seva carrera en l’EEC.
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COMPROMÍS AMB LA CURA DEL MEDI AMBIENT,
EL RECICLATGE I LA MOBILITAT SOSTENIBLE
L’EEC en la cerca de la màxima sostenibilitat possible ha implementat
nombrosos hàbits diaris en la seva oficina destinats a estalviar energia,
aigua i material. Entre aquests, destaquen:
• Eliminar el consum de gots de plàstics d’un sol ús (només n’utilitzen de
vidre).
• Apagar els equips una vegada acabada la jornada laboral.
• Reduir les necessitats de climatització a l’interior amb horaris establerts per a això. Amb aquesta acció s’aconsegueixen estalvis energètics
significatius, disminució d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i millora en el benestar dels empleats i les empleades.
• Realitzar totes les compres de material, proveïments, etc. en botigues
de proximitat.
• Posseir un manual d’impressió amb pautes a seguir a l’hora d’imprimir.
Això ha produït una reducció molt significativa de paper i tòner.
• Apostar per la mobilitat sostenible. L’EEC disposa d’un aparcament de
bicicletes o patinets dins de les seves instal·lacions, així com punts de
recàrrega elèctrica gratuïta. Es promou l’ús del transport public i l’empresa posa targetes T-Casual a disposició de les persones treballadores
per a viatges de feina. En cas de ser necessari el cotxe, s’usen taxis ecològics.
• Dins de l’estudi s’ha establert un espai per a la separació de residus i el
reciclatge. Aquestes pràctiques han passat a ser part de la cultura de
l’empresa, de manera que a totes les persones que s’incorporen a l’equip,
encara que siguin de pràctiques, se’ls ensenya com fer-ho correctament.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
• L’EEC es distingeix per fer créixer les persones professionals en els
seus llocs de treball i en les seves habilitats com a gestors de persones.
Per això, col·labora i realitza convenis de cooperació amb diferents organitzacions educatives per contribuir a la inserció laboral de l’alumnat.
• A aquestes persones se les recolza i brinda l’oportunitat de participar en
els projectes i aprendre la metodologia pròpia de l’empresa aportant-los
un gran valor en la seva vida professional futura. A més d’això, a cada
persona en pràctiques se li associa una de les persones sòcies com a
mentora, el qual l’acompanya durant tota la seva estança en l’EEC.
Actualment l’empresa treballa amb les següents organitzacions: Elisava,
IED, BAU, Escola Massana, CIPSA, Escola Deia, Escuela Brother, Delena
Formación, Fxanimation, Rambla Instituto, Tu Formación, Institución
Docente Malagueña S.L. León XIII, Escuela de Arte y Superior de Diseño
de Zamora.
A més, estan en el programa d’ajuda a joves emprenedors de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i en l’Erasmus Entrepreneur a través del qual arriben a alumnes d’arreu d’Europa.
Avantatges de les pràctiques educatives:
• Incloure en el currículum formatiu l’interès per a l’activitat que va realitzar l’alumne en l’empresa.
• Aconseguir una major motivació de l’alumnat cap a la formació durant
l’estança a l’EEC.

Amb el suport de:
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• Contribuir a crear una cantera de futurs treballadors i treballadores i
facilitar el reemplaçament generacional de la plantilla.
• Disminuir processos de selecció de personal extern i major possibilitat
d’encertar en el perfil seleccionat si la persona ha dut a terme pràctiques prèviament.
• Recuperar la inversió de temps i formació a mitjà termini.
• Formar al futur equip amb la cultura i hàbits de treball de l’empresa
(amb els valors i forma de treballar pròpia d’EEC).
Premis i reconeixements
Exemple de l’altíssima qualitat i ètica de treball, EEC ha aparegut en
diferents publicacions i ha estat reconegut amb més de 50 premis internacionals de disseny, com per exemple, el de “Millor Bar Internacional”
pels Restaurant & Bar Design Awards o el de “Millor Restaurant Internacional” pels Fx Design Awards, o el de “Millor Hotel Internacional”, pel
“Millor Disseny Hoteler d’Europa” pels International Hotel & Property
Awards, entre molts altres.
L’estudi també ha estat reconegut per la seva trajectòria i metodologia. El
prestigiós disseny FRAME les va seleccionar recentment com un dels 20
dissenyadors més influents del món, mentre que els premis WIN i The
American Architecture Prize van seleccionar a l’estudi com “Firma de
l’Any”.
CONCLUSIONS
L’Equipo Creativo és un estudi dinàmic creat per tres socis que comparteixen uns valors que afloren en cada projecte que desenvolupen, pensant
sobretot en la relació amb la clientela, el desenvolupament de l’equip de
treball, la qualitat del servei i la preocupació per la sostenibilitat.
Aporten valor allà on són més forts, identificant entitats proveïdores que
compleixen amb criteris de sostenibilitat i economia local i recomanant
el seu ús a la clientela perquè incorpori aquests criteris també en els seus
projectes.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2022 per
Daniela Toro, a partir de les entrevistes realitzades a Lluïsa Espinos, office manager i
Natali Canas del Pozo, sòcia fundadora, d’El
Equipo Creativo.
La fitxa reflecteix informacions aportades per
l’organització i ha estat validada per aquesta.

Amb l’equip humà fomenten l’autonomia i el creixement professional i
destaca especialment la seva relació amb nombroses organitzacions educatives nacionals i internacionals a les quals donen oportunitat de realitzar pràctiques a estudiants que són acompanyats i mentoritzats durant la
seva estança.
A escala interna han incorporat criteris d’ecoeficiència i reciclatge per
disminuir l’ús de recursos i reduir així la seva empremta mediambiental.

L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya i la
col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Consell de Cambres de Comerç de
Catalunya.
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Fundació Ared
Nom de l’empresa Fundació Ared
Sector d’activitat Tercer sector social
Plantilla 113 persones treballadores
Pàgina web www.fundacioAred.org
Adreça C. de Zamora, 103-105 – 08018 Barcelona (Barcelonès)
Contacte pepamorato@fundacioAred.org

DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
La Fundació Ared és una organització sense ànim de lucre l’objectiu
amb l’objectiu d’acompanyar les persones que es troben en situacions
molt vulnerable perquè trobin una sortida digna a la seva situació, tant
en l’àmbit social com laboral, a través de la formació i l’acompanyament
a la inserció, perquè puguin desenvolupar les competències i acompanyant-les en la cerca del talent i potencial que tots i totes portem dins.
El perfil de les persones ateses són bàsicament dones, procedents de
centres penitenciaris o que poden haver sofert discriminació, violència
masclista i sense possibilitats d’accedir a una formació i inserció laboral
de qualitat.
Ared neix el 1994 en el taller de confecció de Wad-Ras, el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona com una iniciativa de Teresa Rodríguez, impulsada per cinc dones privades de llibertat, alumnes d’un curs
de confecció, amb la finalitat d’oferir formació i una nova oportunitat
de vida una vegada surtin de Wad-Ras. Des d’aleshores fins a dia d’avui,
la fundació s’ha anat transformant i consolidant fins arribar a atendre
prop de 1.630 persones amb dificultats d’inserció laboral en l’actualitat.
D’aquestes persones, un 69% ho conformen dones en situació d’alta vulnerabilitat; 56% majors de 45 anys i 16% persones joves menors de 30 anys
en risc d’exclusió social.
Visió. Una societat on tothom pugui accedir a segones oportunitats.
Missió. Acompanyar persones en alt risc de vulnerabilitat, majoritàriament dones que provenen de centres penitenciaris o serveis socials, perquè aconsegueixin la plena integració a la societat. Ho fan fomentant la
seva autonomia, a través de la formació i l’acompanyament integral que
permet la incorporació al mercat laboral.
Valors
Il·lusió en el que fan per generar canvis positius.
Inclusió per tal d’identificar i respondre a la diversitat de necessitats del
col·lectiu que acompanyen.
Integritat per a un acompanyament respectuós a les persones ateses, i en
la gestió de l’activitat productiva, per oferir productes i serveis sostenibles i de qualitat.
Implicació amb les necessitats de les persones a les quals acompanyen,
principalment dones procedents de l’àmbit penitenciari o serveis socials.
Innovació en els seus projectes i en la manera de treballar per tal d’ajustar-se a les necessitats canviants.

Amb el suport de:
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Per complir amb la seva missió, la Fundació Ared aposta per la formació, el treball i la producció com a eines de desenvolupament personal i
social.
Les àrees d’actuació de la Fundació són:
1) Ared Formació
• La formació oferta per la Fundació se centra en:
– Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell i prelaboral en
confecció.
– Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Operacions bàsiques de cuina i ajudant de cuina.
– Operacions bàsiques de pastisseria.
• Ared ofereix a l’alumnat formació tècnica i complementària per millorar la seva autonomia. Els cursos que s’imparteixen a Ared consten
de dos grans eixos: la formació tècnica, per capacitar professionalment
l’alumnat; i la formació complementària, centrada en alfabetització, informàtica i noves tecnologies, cerca d’ocupació i habilitats socials.
• Els Certificats de Professionalitat es complementen amb pràctiques a
l’empresa, cosa que facilita en molts casos una inserció laboral d’èxit.
2) Ared Inserció
• Ared ofereix orientació, assessoria i actua d’intermediària per tal que
les persones ateses aconsegueixin una inserció laboral d’èxit.
• La inserció laboral té lloc un cop adquirida la formació professional i quan l’entorn i les necessitats bàsiques de la persona ho permeten. L’equip d’inserció duu a terme diferents programes d’orientació i
d’intermediació laboral per aconseguir la inserció laboral de les persones ateses.
• A més de l’orientació i l’acompanyament a través dels programes
d’inserció laboral, es realitza una intensa prospecció de mercat en el
qual es detecten les necessitats d’inserció laboral que reclama el teixit empresarial. Al voltant del 33% de les persones ateses finalitzen tot
l’itinerari d’inserció laboral amb nosaltres.
3) Ared acompanyament
• La Fundació ofereix, juntament amb la formació professional i la inserció sociolaboral, un itinerari personalitzat d’acompanyament que facilita eines, recursos i instruments per millorar el nivell d’ocupabilitat, la
formació, la integració social i dotar la persona de la màxima autonomia.
• A través de l’educador o l’educadora social, detectem qualsevol factor
d’exclusió que posi en perill el procés formatiu o la futura inserció laboral de la persona atesa.
• La Fundació Ared, ofereix:
– Acompanyament individualitzat
– B eques econòmiques per a casos especials
– Menjador social
– Repartiments de lots d’aliments
– Targetes de transport
Amb el suport de:
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4) Empresa d’Inserció
• La Fundació té un espai de treball inclusiu on es creen noves oportunitats laborals mitjançant l’elaboració de productes de qualitat i socialment responsables.
• Va ser creada l’any 2006 amb la intenció de promoure la incorporació al
mercat laboral de persones amb dificultats especials per accedir a través
de processos d’acompanyament personalitzats i d’estructures adaptades
a les seves necessitats.
– Confecció Ared: taller de confecció industrial que ofereix serveis de
patronatge i confecció de peces de roba i accessoris de qualitat adaptant-se a les necessitats del mercat.
– Càtering Ared: ofereix un càtering de qualitat amb una selecció de
propostes culinàries creatives, sanes i equilibrades elaborades artesanalment a Barcelona.
– Gourmet Ared: elabora diàriament i de manera artesanal una gran
varietat de pans i dolços ideals com a postres, esmorzars i moments
de celebració.
– Gastro Ared: gestió de restaurants a través de l’equip de professionals
de l’empresa d’inserció, que ofereix, també, el càtering de l’entitat.
5) Centre Especial de Treball (CET)
• El CET d’Ared és un espai de treball protegit i inclusiu que garanteix
ocupació a persones amb discapacitat o trastorn mental oferint serveis
a empreses amb responsabilitat social. A través del CET, s’assegura un
treball digne remunerat i un acompanyament a aquestes persones, promovent la seva inserció laboral.
• El projecte també incorpora una formació prelaboral i d’habilitats bàsiques per adquirir els coneixements i les competències tècniques necessàries per millorar l’ocupabilitat de les persones usuàries.
El 100% de las persones ateses per la Fundació pertanyen a col·lectius
amb dificultats per a la inserció:
–6
 9% dones en situació d’alta vulnerabilitat, on el 25% d’aquestes són
dones amb factors de risc afegits: (procedents de centre penitenciari,
violència masclista, diagnosticades de fibromiàlgia, família monoparental).
–5
 6% majors de 45 anys
– 1 6% joves menors de 30 anys en risc d’exclusió
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Durant el 2021, després d’haver estat seleccionada, la Fundació Ared
ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria,
l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de
millora, i es proposa avançar en la gestió de la RSE elaborant un Pla
d’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per integrar-los en la seva estratègia i en la seva gestió.
BON GOVERN
• El patronat és l’òrgan de govern de la Fundació Ared, la seva missió és vetllar pel compliment dels objectius fundacionals de l’entitat. A més, compta
amb un equip directiu, un equip tècnic i un equip de persones voluntàries.

Amb el suport de:
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• En l’àmbit de l’anticorrupció, la Fundació te instaurades mesures per
identificar riscos, implementar polítiques i pràctiques que evitin que es
produeixi l’abús de poder per obtenir un benefici privat (exemplaritat
del lideratge, formació, motivació, etc.).
• Els comptes anuals, de la mateixa manera que les memòries de la Fundació, a més d’estar auditades externament, estan disponibles per a qui
tingui interès en conèixer la gestió econòmica d’Ared.
• La Fundació Ared ha implementat un Sistema Integral de Gestió (SIG)
de Qualitat (certificat basat en la normativa ISO 9001:2015), que es complementa amb la gestió de prevenció de riscos laborals i amb el compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal, que ha ajudat
a fomentar la transparència i una estructura en la gestió.
• Compta amb un codi de conducta, el “Compromís Ared”, per les dones
ateses i les seves formadores.
COMPROMÍS ECONÒMIC
• La Fundació Ared és una entitat especialment compromesa en comunicar d’una forma clara el seu objectiu i els valors socials que defensa. A
la seva pàgina web presenta l’origen dels seus fons i especifica en quin
percentatge son públics, privats o propis. Així mateix també comunica
amb percentatges la destinació d’aquests fons.
• Una font importat d’ingressos de la Fundació prové de les donacions i
col·laboracions amb empreses. Per a Ared és important que siguin organitzacions amb sensibilitat i consciència social que comparteixen els
valors de la Fundació i així està establert per normativa interna.
• Ared promou la responsabilitat social en la cadena de valor a través de
la seva política de compra ètica i socialment responsable. Es promou
la compra de productes alimentaris de proximitat i de proveïdors que
proveeixin d’aquest tipus de productes.
• La Fundació compta amb un CRM per incrementar l’eficiència en la
gestió dels clients. Dona especial importància a la relació amb la clientela a través de serveis d’atenció a la clientela, suport i resolució de queixes; anàlisi de satisfacció de la clientela, certificats de garanties; suport
tècnic i facilitats per a la devolució, la reparació i el manteniment. S’envien enquestes de satisfacció a la clientela i es manté una comunicació
per correu electrònic per identificar queixes i buscar solucions.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP HUMÀ
• L’equip tècnic està format per un equip multidisciplinari de 57 persones
de les quals el 79% son dones.
• La Fundació s’acull al conveni laboral específic d’acció social i vetlla per
oferir a tot el seu equip humà condicions de treball i protecció social justes.
• Es preocupa per garantir el major nivell possible de benestar mental,
físic i social dels seus treballadors i treballadores, i prevenir danys a la
salut que puguin ser ocasionats per les condicions laborals.
• Per a la Fundació Ared és important comptar amb un personal capacitat i vetlla pel desenvolupament humà i la formació en el lloc de treball
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la llibertat de les persones
per decidir el seu propi destí i viure una vida valuosa.
Amb el suport de:
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• S’implementa un horari flexible i adaptat a la situació i necessitats dels
treballadors i s’ha implementat també el teletreball. Això permet conciliar la vida laboral amb la personal.
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• Existeix un Comitè d’Empresa que vetlla per les condicions laborals
dels treballadors.
• Es posa en pràctica un servei d’acompanyament per a totes les persones
ateses a la Fundació i es realitzen reunions de seguiment entre els professionals d’Ared i el comitè de direcció.
• A més de l’equip directiu i tècnic, la Fundació compta amb 64 persones
voluntàries de les quals 80% son dones.
A més, han decidit fer una auditoria de personal. Això els ha de permetre
identificar les càrregues de feina, tot i que la ISO ja marca les tasques de
cada persona i el procediment de suplència en cas de baixa d’una persona. Amb aquesta auditoria han volgut donar aquest pas més per posar en
valor i alhora donar visibilitat a tot el treball que es fa com una manera
més de reconèixer la dedicació i implicació de l’equip i també ajustar les
càrregues de treball, retribucions i potencials capacitats de cada persona
treballadora.
També es tenen en compte elements d’igualtat com ara la paritat de gènere, amb un percentatge equilibrat d’homes i dones a la Junta de govern.
Aquest és un tema important per al Col·legi i es reflecteix en els estatuts.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
• La Fundació potencia un ús sostenible dels recursos:
– S’ha fet un estudi de l’electricitat per conèixer el nivell de consum i
s’ha substituït les bombetes per LED de baix consum.
– Es promou la política de paper zero evitant imprimir documents.
– L’empresa de càtering recicla tots els residus adequadament i es contracta un servei de recollida d’olis utilitzats.
• La Fundació potencia l’economia circular i evita el malbaratament
d’aliments donant el menjar sobrant als alumnes en paquets.
• Els preocupa també la traçabilitat dels aliments i comuniquen als seus
clientes d’on venen els productes i de quina empresa proveïdora.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT I LA SOCIETAT
• La Fundació Ared és conscient de la importància de treballar en xarxa
amb altres entitats i entre totes poder oferir una atenció més integral a
les persones ateses.
La Fundació forma part de les següents entitats, en les qual participa activament:
– Entitats catalanes d’acció social – ECAS
– Coordinadora Catalana de Fundacions
– Taula de Participació Social de Catalunya – TPS
– Voluntaris.cat
– Consell Nacional de les Dones de Catalunya - CNDC
– Consell de les Dones de Barcelona
– Empreses d’Inserció de Catalunya – FEICAT
– Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
– Coordinadora d’Entitats Homologades (CRMI)
Amb el suport de:

– Pacto Mundial Red Española
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• Un exemple de treball en xarxa és el Projecte La Llavor en el qual la
fundació ofereix acollida social a persones amb dificultat d’habitatge i
la formació necessària per a la seva integració. Aquest projecte ha sigut
possible gràcies a la col·laboració amb les Salesianes, Sant Joan de Déu
Serveis Socials i l’Ajuntament de Barcelona.
• La Fundació està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides i
està especialment compromesa amb l’Agenda 2030 i els ODS 4, 5, 8, 10,
12 y 17.
• En l’àmbit de la societat, la Fundació Ared lluita per garantir els drets
econòmics, socials i culturals: l’educació, la salut, l’alimentació, un treball en condicions favorables i justes, etc. a les persones més desfavorides.
CONCLUSIONS
Amb més de 28 anys de trajectòria, la Fundació Ared és una entitat que
lluita per donar segones oportunitats a les persones més vulnerables del
teixit social. És un exemple de bona gestió i de capacitat de basar els èxits
en uns valors responsables, juntament amb una gran visió per fer front
i avançar-se als reptes. A més, és una entitat que entén la importància
d’establir aliances amb altres organitzacions per arribar més lluny i donar un millor servei. La Fundació Ared és una referència d’excel·lència
en la formació i inserció sociolaboral, però sobretot, és una campiona a
l’hora de retornar a les persones la seva dignitat.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2022 per
Daniela Toro, a partir de les entrevistes realitzades a Pepa Morató López, directora general,
i Josep Ma Polo, director àrea de persones i
desenvolupament i a Xavier Vivas Prat, responsable de serveis generals, de la Fundació
Ared.
La fitxa reflecteix informacions aportades per
l’organització i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya i la
col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Consell de Cambres de Comerç de
Catalunya.

Amb el suport de:
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Grafix
Nom de l’empresa Grafix
Sector d’activitat Gestió informàtica
Plantilla 10 persones treballadores
Pàgina web www.grafix.barcelona/grafix
Adreça C. Roquerols 12, 2A – La Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Contacte 938 497 165 ︲ grafix@grafix.es

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Grafix ofereix un servei integral que inclou des de serveis d’instal·lació,
suport i manteniment informàtic tant per a empreses com per a particulars fins a solucions de disseny gràfic i web, màrqueting en línia, social
media i posicionament web, entre d’altres.
L’empresa ja té vint-i-cinc anys i és liderada pels dos socis, Jordi Grivé i
José Maria Paniagua.
Jordi Grivé, soci director, destaca la combinació d’aquestes dues ànimes,
la més tècnica, analítica i científica de la informàtica i, per altra banda,
la imaginació al poder, la part més passional, creativa i artística.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
L’enfocament de responsabilitat social de Grafix ve molt marcat per un
projecte propi que fan cada any i per la vinculació a l’Associació Esportiva Ramassà.
Durant el curs 2021-22, després d’haver estat seleccionada, Grafix ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial
Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora.
Projecte anual. Cada any l’equip es marca el repte de desenvolupar un
projecte propi, que es vincula al Vallès o a Catalunya, en ocasions sobre
cultura, amb un propòsit solidari. En alguna ocasió neix com una activitat econòmica però amb el focus posat en l’experiència d’equip. Algunes
exemples:
• Aplicació de Sant Jordi que envia roses i poemes (diadasantjordi.cat)
• Aplicació de gestió per a l’AE Ramassà
• Revista digital sobre esport comarcal, amb moltes visites i accions pròpies, durant quatre anys fins que va mancar finançament.
• Revista digital Greenfugees (greenfugees.org)
• Creativitat per als lots de Nadal, com ara uns caganers personalitzats de
la clientela, que van agradar molt; torrons de Grafix; l’escudella, que era
un kit amb productes d’un proveïdor; enguany els tres reis que eren tres
ampolles de vi blanc, negre i rosat, sempre treballat amb l’equip.
• Fullresponsable.cat, aplicació per als ajuntaments per assegurar la protecció de dades durant la pandèmia per sol·licitar equipaments amb les
dades encriptades.
Amb el suport de:
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AE Ramassà. Jordi Grivé havia estat jugador i entrenador del FC Ramassà, un equip de futbol molt particular, que ara és entitat esportiva i
de cooperació internacional alhora. Actualment n’és el coordinador general. Si bé aquest és un projecte que neix des d’una aposta personal,
finalment s’ha vinculat fermament a l’empresa i és un dels eixos de la
seva responsabilitat social. Es fan algunes accions probono:
• Grafix ha fet una eina de gestió integral per a l’ONGD, sobretot per portar el control dels projectes del Camerun, des de les compres fins a les
notes escolars, passant per les bases de dades de participants. Permet
portar control sobre la gestió i exercir la transparència.
• Disseny del nou escut del Club.
• Cada any elaboren un conte, que serveix per sensibilitzar. A Grafix el
maqueten i l’editen.
• Han vingut jugadors a fer alguna xerrada a Grafix.
• L’equip de l’empresa s’hi ha implicat i valoren col·laborar en projectes
que tenen un gran impacte.
L’Associació Esportiva Ramassà és un club de futbol de Les Franqueses del
Vallès, amb una orientació solidària, iniciada l’any 2014, que ha estat reconeguda en l’àmbit internacional. Utilitzen l’esport com a eina d’integració
social i com a motor de desenvolupament per a col·lectius en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
Per a Grafix les persones són l’actiu més important i, per això, fan una
gestió orientada a la satisfacció, la col·laboració i la implicació, que permet
retenir i donar millor servei a la clientela. És una empresa petita i moltes
polítiques no estan formalitzades però formen part de la seva manera de
fer des de sempre:
• Grafix té un índex de rotació molt baix i més si es compara amb el sector, on el talent va molt buscat i que, a més, les persones tendeixen a cansar-se d’estar en una mateixa empresa. Algunes hi són des de gairebé
l’inici i algunes van començar fent-hi pràctiques.
• Es fomenta el permís de paternitat masculina i recentment dos homes
n’han fet ús. Per adaptar-se a la maternitat o paternitat negocien amb
la clientela els terminis de lliurament de manera que no s’hagi d’externalitzar la feina.
• Es disposa d’entrada flexible de ½h, una hora o menys per dinar i divendres no es treballa a la tarda. Per mitjà de torns, asseguren que el servei
estigui obert fins a les 6 de la tarda. Disposen de mòbil d’empresa. Davant
una urgència que pugui succeir, qualsevol treballador hi dona resposta.
Amb el suport de:
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• L’empresa es considera molt transparent amb la informació i comunica
de manera molt directa. L’opinió és tinguda en compte, si bé són una
empresa petita i no tenen formalitzades aquestes bones pràctiques.
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• En ocasions han fomentat accions exteriors per fer equip, com ara llogant una casa per fer-hi una estada o un vaixell a Palamós.
• No s’han estat de renunciar a un client si suposava un conflicte per a
l’equip, per la manera de fer les coses o pel tracte, ja que el respecte i la
qualitat de la feina de les persones passa per davant.
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
La satisfacció de la clientela és la seva raó de ser i la mesuren, si bé sempre
respon a una apreciació subjectiva difícil de quantificar. Fan una anàlisi
interna del servei prestat a partir d’un checklist. S’adapten a cada client
comprenent-ne el perfil i les necessitats.
Creen continguts per al blog corporatiu de manera que siguin realment
útils, de manera que els pensen molt bé, els treballen en equip, i alguns
encara generen moltes entrades anys després de ser publicats.
Una manera de tenir en compte les persones i la qualitat de la feina
és l’opció per no voler créixer. Consideren que més feina seria més estrès, més persones, més control, mentre que es prefereix millorar en
la qualitat dels projectes, ser més eficients, millorar la satisfacció de la
clientela.
Aquest no creixement no implica que no projectin noves idees, les quals
faciliten implicar tot l’equip i alhora generar altres activitats econòmiques: fa uns anys van idear i posar en marxa un Escape Room amb la
implicació de tot l’equip, que va arribar a posicionar-se com un dels més
ben valorats i en un any van recuperar la inversió. Ja n’han fet un altre i
encara n’estan preparant un tercer. Van constituir una SL diferent però
que gestionen des de Grafix. Encara que són un equip diferent, també
hi ha implicació i una persona que hi treballa també anirà enguany al
Camerun. Hi ha equips d’empreses que hi participen com una manera de
fer accions grupals, i fins i tot algú de recursos humans feia seguiment
de les reaccions de cada persona per observar el lideratge en equips barrejats.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
S’estan produint tendències que afecten el medi ambient i l’empresa va
integrant aquesta sensibilitat:
• Cada cop fan més serveis en remot, tendència que ha fet disminuir la
mobilitat.
• Els ordinadors virtualitzats suposen un estalvi per a la clientela, que pot
anar escalant segons necessitats i una millor administració de recursos,
si bé també comporten un important consum energètic.
• Abans donaven els equips obsolets a entitats socials o biblioteca, però
ara ja no es valoren per caducitat, i han optat per enviar deu portàtils al
Camerun per muntar una aula informàtica.
• Han recuperat les tovalloles de roba per al WC per reduir el consum de
paper.
• Han reduït molt l’ús del paper ja que envien factures i fulls de treball
en línia.
• Es comprova que tots els aparells estiguin tancats quan marxen.
Amb el suport de:
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CONCLUSIONS
Una empresa de serveis informàtics podria ser un entorn sense ànima,
però aquest no és el cas de Grafix. El fet de tenir una àrea de disseny i
fomentar la creativitat ajuda a trencar una cultura sols informàtica. Però
sobretot és a partir del lideratge que aquesta pime pren ànima i treballa
per algunes causes socials alhora que es preocupa per la qualitat laboral i
bon clima intern.
El paper del Jordi és determinant en aquest sentit, ja que els seus compromisos personals s’acaben traslladant a la cultura de l’empresa. No hem
entrat en detall en el valor de la tasca que es porta a terme des de l’AE Ramassà o el fet que en Jordi, per exemple, col·labori amb SOS Coaching, un
voluntariat que porta a terme un cop a la setmana per fer un acompanyament a empreses: si bé és un temps que no dedica a l’empresa, considera
que cal contribuir a la societat i que finament també té un retorn positiu
per a ell mateix. Però sens dubte que contribueix a enfortir els valors de
Grafix.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022 per
Josep Maria Canyelles, a partir de les entrevistes realitzades a Jordi Grivé, soci i director
de Grafix.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.

Amb el suport de:
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Intarex
Nom de l’empresa Intarex, S.L.
Sector d’activitat Solucions informàtiques i programari especialitzat per als sectors de moda,
calçat, adoberia, òptica i químic
Plantilla 26 persones treballadores
Pàgina web www.intarex.com
Adreça Av. Barcelona 152- 154 – 08700 Igualada (l’Anoia)
Contacte 938 053 767 ︲ info@intarex.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Intarex va néixer el 1994 a Igualada amb una estratègia d’especialització:
el desenvolupament de solucions verticals per a empreses tèxtils (moda i
calçat), adoberies i òptiques.
Investiguen, analitzen i desenvolupen solucions personalitzades per facilitar la gestió integral de les empreses, segons els requeriments de cada
client i amb el tracte d’un soci proper.
Ofereixen solucions verticals totalment integrades a SAP Business One,
l’ERP líder del mercat. La suma de SAP amb Intarex suposa un valor
afegit per al client, unint dues eines potents.
Intarex s’ha internacionalitzat distribuint les seves solucions a Portugal,
França, els Estats Units, Mèxic, l’Equador, Argentina, República Dominicana i Vietnam.
El seu valor diferencial es basa en un equip de desenvolupament propi
i pluridisciplinari format per persones llicenciades en informàtica, matemàtiques, tècniques en electrònica i màsters en gerència empresarial.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Durant el 2021, després d’haver estat seleccionada, Intarex ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial
Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora,
i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de
Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva
gestió.
Comissió Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):
Fruit del seu compromís amb la gestió responsable, van crear una comissió formada per quatre persones representatives de tota l’organització
per reflexionar sobre les seves aportacions als ODS i com millorar-la.
Aquesta comissió ha identificat algunes aportacions, i està treballant per
enfortir-les.
COMPROMÍS AMB LA QUALITAT DE SERVEI: AJUDAR
A LA PROSPERITAT DE LES EMPRESES
Intarex és una empresa que té integrats els valors de la gestió responsable en la seva definició fundacional i en la pràctica del seu dia a dia.
Des de la seva creació tenen definits els compromisos i el mapa de valors
que regeixen el funcionament de la companyia.

Amb el suport de:
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Missió. Fer que la nostra clientela sigui més competitiva gràcies a la tecnologia. Desenvolupar i implementar solucions integrals de programari
creades a mida de les necessitats de determinats sectors, esdevenint solucions complexes però simples per a l’usuariat i estratègiques perquè
les empreses siguin més competitives.
Visió. Acompanyar la nostra clientela en el seu creixement i esdevenir
líders en programari vertical.
Valors: Relacions satisfactòries i de proximitat amb la clientela, escolta
activa i afany de superació.
Aposten per un acompanyament proper a cada client o clienta i una escolta activa. Dinamitzen diversos canals de diàleg amb la clientela, com
les enquestes o el butlletí. A curt termini tenen la voluntat d’establir un
protocol de relació amb i entitats col·laboradores i proveïdores.
Tenen sistemes per assegurar el compliment estricte de tota la normativa que els aplica, així com pràctiques basades en l’ètica i la transparència, com per exemple el compromís amb un bon ús de la informació de la
qual disposen signat per totes les persones treballadores.
Tots aquests esforços els permeten mantenir un creixement sostingut
de la seva activitat i tenir una situació sanejada econòmicament, convertint-se en un referent en el seu sector d’activitat.
ELS MILLORS PRODUCTES I LA MILLOR ATENCIÓ
L’any 2020 Intarex va ser escollida per la revista americana Industry Era
una de les 10 empreses líders de la indústria.
El reconeixement destaca el compromís, la forma de treballar i l’especialització d’Intarex en el sector de la moda, les adoberies i les òptiques,
creant solucions verticals integrades a SAP Business One que permeten
treballar amb un software escalable que creix al costat de la seva clientela.
Treballen per a la millora contínua dels seus productes, organitzen grups
de millora amb la seva clientela.
Es preocupen per la qualitat de l’atenció a la clientela i intenten ser molt
propers, ja que son conscients que el seu valor és el servei/suport que ofereixen, i no el producte. Ja que estan en un mercat molt competitiu i es
volen diferenciar per un servei proper i de qualitat.
COMPROMÍS ECONÒMIC
A Intarex tenen una ferma voluntat de millora contínua i adaptació al context.
Constantment estan reflexionant i millorant l’estratègia de la companyia.
L’any 2018 van realitzar un pla d’acció d’organització general de l’empresa en
el qual es van implicar totes les persones de l’empresa. Es van realitzar diferents comissions on es van identificar i planificar accions concretes de millora, com per exemple la creació d’un fons documental, entre altres.
Durant l’any 2021 van realitzar una reflexió per a la reorientació estratègica amb el suport del programa Transforma’t impulsat per l’Ajuntament
d’Igualada.

Amb el suport de:
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Actualment estan participant en el programa Impulsa (promogut pel
Consell Comarcal de l’Anoia) en el qual hi participa més de la meitat de
la plantilla. Estan repensant l’organització i introduint millores per treballar d’una manera més eficient i saludable, avançant cap a sistemes més
descentralitzats.
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Intarex és una companyia orientada als resultats i a la satisfacció a la
clientela, apliquen la metodologia de treball Scrum, basada en la premissa
que, durant el desenvolupament dels productes, els clients canviaran les
seves opinions sobre què volen i què necessiten. Realitzen reunions àgils
de seguiment dels diferents projectes diàries i setmanals, aquest enfocament els permet identificar les millores i ser ràpids en les respostes, cosa
que els ha permès ser una empresa proveïdora clau i mantenir la confiança de la clientela exigent.
Impulsen les pràctiques comercials basades en l’ètica i la responsabilitat.
Defineixen la seva competència com els seus màxims aliats, volen arribar a acords amb les entitats competidores molt especialitzades per oferir
millors serveis. Estan internacionalitzats i venen el 20% al mercat internacional.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
Treballen per oferir un entorn de treball estable i saludable perquè les
persones de l’equip es sentin orgulloses de l’empresa en què treballen. En
aquest sentit, impulsen diferents accions, com per exemple:
• Foment de la implicació de les persones en el funcionament de l’empresa: més de la meitat de la plantilla participa en el programa Impulsa
per repensar l’organització de l’empresa, reunions quinzenals de seguiment, etc.
• Màxima facilitat per a la conciliació de la vida laboral i personal basada
en l’autoorganització i la confiança. No es controla la presencialitat i es
facilita un marge d’entrada i sortida de l’empresa (de 7:30 a 9:30h).
• Possibilitat de teletreballar durant un terç de la jornada. Per evitar l’aïllament, realitzen xerrades i trobades per mantenir els valors i el contacte amb l’empresa.
• Aposta per la capacitació i l’empoderament de les persones. Realitzen i
faciliten la participació en accions formatives per assegurar la posada al
dia de l’equip. Organitzen trobades per compartir coneixement entre les
persones treballadores.
• Reconeixement a les persones treballadores que es formen (certificats
en SAP), ja que es una manera d’assegurar la qualitat dels serveis.
• Priorització de la contractació de persones del territori.
• Col·laboració amb el món acadèmic: sempre han tingut persones en
pràctiques provinents de centres de formació professional, cal destacar
que el 95% s’ha quedat a l’empresa.
• Col·laboració amb la universitat: contracte de formació dual amb alumnes d’informàtica. Impulsen pràctiques amb organitzacions industrials.
• Participació en el projecte Atenea (dones preparades): destinat a facilitar el retorn al món laboral a dones que l’han deixat per raons familiars
o de migracions. Hi han participat 12 dones.
• Aposta per la igualtat d’oportunitats: tenen un 35% de dones a l’equip, fet
destacable en un sector tan masculinitzat com l’informàtic. Asseguren
la igualtat salarial.
Per facilitar el coneixement mutu i el bon ambient de treball es realitzen quatre trobades anuals amb les persones treballadores, algunes d’elles
obertes a les famílies. Han anat adaptant les activitats i els ritmes de trobades a les diferents realitats i moments vitals de les persones treballadores.
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Tots aquests esforços els permeten tenir un índex de rotació molt baix en
un sector que esta marcat per una alta mobilitat professional. Aquest fet
queda evidenciat pel fet que la gran majoria de la plantilla té una antiguitat superior a 10 anys.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Intarex és una companyia amb un impacte ambiental baix. Tot i així, són
conscients de la importància de realitzar una gestió sostenible i impulsen diverses accions destinades a minimitzar els seus impactes, com per
exemple:
• Gestió dels residus responsable: separen tots els materials i tenen contenidors per a tot tipus de residus (piles, plàstic, càpsules cafè...).
• Canvi progressiu de la il·luminació a LED.
• Promoció de l’ús de tasses i vaixella reutilitzable.
• Instal·lació de fonts d’aigua per minimitzar la utilització d’ampolles de
plàstic.
• Pràctiques d’oficina verda i voluntat de minimitzar consums (apagar els
aparells quan no son necessaris, l’escalfor de la sala de servidors serveix
per climatitzar l’oficina, aprofiten al màxim la ventilació natural per
refredar els servidors, etc.).
• Aposta clara per l’eliminació del paper, optant per la digitalització i el
treball al núvol.
• Sensibilitat per una mobilitat sostenible. Tenen previst instal·lar un
aparcament per a bicicletes i patinets per facilitar l’accés a les persones
treballadores.
• Voluntat d’establir un criteris de compra responsable, prioritzant la
compra de proximitat (com per exemple l’empresa de neteja) i sostenible.
Fruit de la seva sensibilitat ambiental, volen començar a calcular la petjada de CO2 de l’empresa i millorar la qualitat de l’aire per crear espais més
saludables.
Projecte “Visió i Intel·ligència Artificial pel classificat de pells”
Intarex participa en aquest projecte innovador d’economia circular en col·
laboració amb el sector de la pell d’Igualada.
Es tracta d’una iniciativa pionera de visió i intel·ligència artificial per estudiar la viabilitat tècnica d’un sistema de visió i intel·ligència artificial
per a la classificació automàtica de pells, una solució tecnològica que permetrà a les empreses ser més competitives reduint els seus costos i millorant la seva productivitat.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
Intarex ha tingut històricament un fort compromís i participació en el teixit empresarial de l‘Anoia. El gerent de la companyia ha presidit la Unió
Empresarial de l’Anoia durat 5 anys. Durant el seu mandat es va apostar
per l’enfortiment de l’associació i per impulsar nombroses iniciatives destinades a consolidar el teixit productiu i econòmic de la comarca.
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La companyia esta implicada en diversos espais de col·laboració del territori, com per exemple Antic Anoia, Clúster de la pell, Clúster de la moda,
Clúster energia eficient.
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Son actius en la participació en iniciatives del territori destinades a millorar la vida de les persones, com per exemple el programa Atenea de
l’Ajuntament per a la inserció laboral de dones en el món laboral o l’estreta
relació amb el món educatiu i acadèmic.
CONCLUSIONS
Intarex és una empresa especialitzada en el desenvolupament de solucions informàtiques verticals per a empreses tèxtils (moda i calçat), adoberies i òptiques d’Igualada. Es tracta d’una empresa que entén la gestió
com un procés de millora constant, en el qual ha après a anar incorporant
criteris de responsabilitat social. L’aposta per l’RSC els ha de permetre
sistematitzar unes polítiques i desenvolupar uns valors que ja tenen però
que cal sistematitzar en accions concretes i bones pràctiques de gestió.
Com acostuma a ser habitual amb les empreses que incorporen l’RSE,
captem en el seu estil que es tracta d’una empresa oberta a aprendre, amb
capacitat per observar l’entorn i per establir espais de diàleg. Cal destacar
la ferma voluntat de facilitar la implicació de les persones treballadores en
els diferents espais de pressa de decisions de la companyia i en els processos de reflexió estratègica.
Han fet una aposta clara per un servei a la clientela basat en la proximitat
i l’excel·lència. Per això miren d’interactuar amb els diferents agents implicats, creant aliances i generant sinergies.
Tot i que ja realitzen accions puntuals, s’observen algunes possibilitats de
millora en camps com l’ambiental o el de les col·laboracions socials.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022 per
Albert Huerta, a partir de les entrevistes realitzades a Blai Paco, gerent d’Intarex.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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Intracon Marketing
Nom de l’empresa Intracon Marketing Solutions, SL
Sector d’activitat Solucions estratègiques de màrqueting i vendes
Plantilla 43 persones treballadores
Pàgina web www.intracon-spain.com
Adreça Av. Can Fatjó dels Aurons 13 (Parc Empresarial A7) – 08174 Sant Cugat del Vallés
(Vallès Occidental)
Contacte 935 843 371 ︲ info.spain@intracon.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Intracon neix a Alemanya el 1998, quan dues persones que havien treballat a HP veuen l’oportunitat de negoci basada en la necessitat de
formació i capacitació. L’objectiu era formar l’equip comercial de la manera adequada. Inicialment, s’hi va afegir també un tercer soci exclusivament capitalista. Van veure que hi havia oportunitat de negoci a
l’Estat espanyol perquè, d’entrada, hi havia també una filial important
d’HP. D’aquesta manera, l’actual CEO a Espanya, juntament amb una
altra persona, van crear el 2010 la filial espanyola d’Intracon.
També es va crear una filial als EUA, al costat de la central d’HP, i també
una altra a Llatinoamèrica. Per tant existeix una alta dependència d’HP
però tenen una àmplia cartera de molta altra clientela.
Actualment, Intracon té oficines a Frankfurt, Boise (EUA), Bogotà, Barcelona i Madrid, amb un equip humà amb component clarament internacional. A l’Estat espanyol dona feina a 70 persones de 20 nacionalitats,
i s’estructura a través de 2 entitats legals (una consultoria estratègica de
màrqueting i vendes, Intracon Marketing Solutions, i una altra de serveis
de Recursos Humans, Intracon Consulting). Tot i que comparteixen el mateix centre de treball ja que pel tipus de feina que desenvolupen sovint, moltes persones, s’ubiquen físicament en els centres de treball de la clientela.
Organitzativament hi ha una dependència de la seu a Alemanya (la propietat segueix essent d’aquest país), mentre que la filial espanyola compta entre l’accionariat a la CEO actual. Tanmateix, la seu espanyola és la
més gran de l’organització, i funcionalment disposa de molta autonomia.
Mentre Intracon Alemanya s’ha centrat en training i realitat virtual,
Intracon Espanya ho ha fet en altres àmbits, oferint solucions estratègiques que poden ser des de creació d’un pla estratègic de màrqueting,
branding, esdeveniments virtuals, híbrids o presencials, vídeos interactius, apps, etc.
L’entorn tecnològic i la tipologia de la clientela ha fet que la seu espanyola sigui força diferent. EUA i Colòmbia són oficines més petites que la de
Barcelona (i de fet la d’Alemanya també).
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
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Durant el 2021 i 2022, després d’haver estat seleccionada, Intracon ha
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria,
l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de
millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la
seva gestió.
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COMPROMÍS EN L’ÀMBIT ECONÒMIC I BON GOVERN
L’empresa té definida formalment una proposta de valor a la clientela
que passa per diferenciar-se de la competència essent-ne advisor (assessora) de proximitat, de manera que pugui estalviar-se el necessitar sempre d’un pla B, tenir mal de caps constants i disposar de l’adaptabilitat,
capacitat d’innovació i estar a l’avantguarda necessàries.
La garantia s’ofereix, i així es treballa i comunica, disposant de persones
centrades en la qualitat i l’excel·lència, amb un compromís elevat de retorn a la societat.
L’RSE forma part del focus del negoci, i en l’ambit aspiracional resta fixada la millora continuada per fer-la més i més integrada progressivament, i cada cop amb menys accions aïllades.
Els primers anys foren de creixement econòmic, no hi havia tant un
concepte d’organització sinó més aviat de treball en xarxa, amb menys
professionalització i formalització de la gestió del capital humà. Però la
dinàmica pròpia de l’organització va portar-la els anys 2016 i 2017 a crear
una figura de persona responsable del capital humà, per poder abastar el
creixement orgànic, atès que els va fer veure que només amb creixement
orgànic no n’hi havia prou, calia una organització interna forta.
I justament perquè la proposta de valor a la clientela es basava en les persones, es va construir una organització interna de la gestió de persones,
creant un board o comissió de personal, canals de comunicació, procediments, marcs per la resta dels equips i tot el que implica tenir un equip
de persones per la gestió de l’equip i el talent.
La millora de la governança va portar amb el temps a Intracon a crear un
departament específicament de personal, i que durant els següents anys
ha madurat per crear les bases de les polítiques socials actuals.
La voluntat última és la d’anar creant una Empresa amb Propòsit, amb
la facilitat que l’equip directiu en bona part ho tenia prou internalitzat,
i per això cal anar avançant en la formalització i concreció del com es
defineix i desenvolupa aquest propòsit.
Es va definir una missió, una visió i els valors (és el que s’entén com
a proposta de valor) que incorporaven l’RSE en el posicionament de la
companyia: INnovadors, INfluents, INcansables, INcorformistes, “INgeniosos” (valors que tots comencen per IN en anglès i castellà). Va néixer
la idea d’INtraconers, lligant sostenibilitat i persones.
Des del 2017 han anat treballant la cura de la gent de dins, afegint més
protocol·lització per facilitar-ne la gestió. El principal focus és tenir la
“casa en ordre i cuidada”: el primer component del compromís fou tenir
cura de la seva gent.
Es va fer una auditoria interna, on una persona es va encarregar d’analitzar tota l’àrea de persones, i parlar amb tothom per fer el pla estratègic. Es pretenia per sobre de tot assegurar el compliance en l’àmbit de
persones, els processos de selecció i augmentar la capacitat d’atracció i
retenció del talent.
Tot i que hi ha un departament de Màrqueting es va decidir que fos Recursos Humans qui coordinés la comunicació interna, creant diferents
canals de comunicació bilateral (una Intranet que recull la política de
Recursos Humans, les comunicacions que van per diferents canals com
per correu electrònic...)
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La Intranet, basada en Sharepoint, és pensada perquè tothom hi trobi
informació i actualitzacions, pensant no només en noves incorporacions
sinó també en anar veient novetats, vídeos amb testimonis, un directori
de persones... A l’apartat de formació tenen un directori de cursos, programa d’idiomes, el programa Meet the expert,... S’hi dona informació
dels esdeveniments interns, on històricament se n’han vingut fent molts
de presencials per fomentar el teambuilding.
A més a més de la intranet, tothom té accés a la seva informació de l’ERP
de recursos humans, on hi troben totes les seves dades, documentació,
contractes, etc.
La importància de la gestió formal de la comunicació interna es feu especialment rellevant quan durant els primers mesos de pandèmia de
covid-19 es va haver de treballar a distància. Tanmateix van estar només
2 mesos en ERTO, degut en especial a la caiguda d’un 40% de la facturació, sobretot la vinculada a esdeveniments corporatius de la clientela.
Es va mantenir el teletreball 100% fins l’octubre de 2021, amb algun període voluntari de presencialitat, dotant l’empresa de les mesures de seguretat sanitària necessàries. El març de 2021 es va acordar, conjuntament, un model 3/2 (dies casa/oficina), amb un complement econòmic
per teletreball que, de fet, ja existia prèviament a l’obligatorietat legal.
El 3/2 va sorgir en una enquesta de clima, on la majoria ho va voler així.
Per les noves incorporacions la pandèmia va afectar especialment davant la dificultat de conèixer a la gent de forma presencial. Per això es va
oferir aquesta modalitat híbrida l’octubre de 2021 (tot i que de fet abans
de la pandèmia ja era d’un dia setmanal, i segons els km. de distància
podia ser de dos). En el moment del confinament, es va assegurar que
tothom tingués portàtil, monitors, cadires adequades... a casa.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
Tot aquest procés evolutiu i creixement ha conduït a aconseguir que la
majoria de l’equip directiu estigui format per persones que han promocionat internament. Algunes dades de la plantilla actual són les següents:
• Més de 20 nacionalitats, ètnies i religions, tot en base a la multiculturalitat i el respecte mutu.
• 60% plantilla global són dones (80% equip directiu).
• Mitjana d’edat de 36 anys.
• Convivència intergeneracional, lluita contra l’edatisme, p.e. ha contractat recentment una persona de més de 52 anys.
El creixement, la formalització i la gestió de les persones hi conformen un
triangle virtuós que s’inicia en incloure l’RSE a l’hora d’oferir les primeres experiències professionals a joves. Intracon disposa de molts convenis
amb centres educatius (3 o 4 universitats, a més d’altres escoles de cicles
formatius de l’entorn local de Sant Cugat del Vallès i Barcelona, escoles
d’administració d’empreses, de xarxes i sistemes...). S’ofereix a la gent jove
ocupabilitat ja d’entrada, que cal anar millorant amb polítiques que en facilitin la integració. Tenen un índex de rotació molt baix, perquè fan una
tasca d’oferir un entorn on puguin aprendre i tenir la seva primera experiència, que sigui prou llarga com per ser profitosa.
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El següent pas fou desenvolupar la formació i el desenvolupament. S’ofereixen cursos d’idiomes (castellà, català, anglès i alemany), que es poden
fer un 50% dins la jornada laboral, i altres programes a petició de la perso-
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na manager o la pròpia persona implicada. Tenen un programa anomenat
‘Meet the Expert’, on les persones que col·laboren a Intracon presenten un
determinat coneixement d’interès per a d’altres, o bé porten alguna persona externa (per exemple en mindfulness, storytelling...)
El tercer pilar del compromís amb l’equip humà és el sistema d’avaluació
de l’acompliment, per tenir una avaluació formal i que tothom sàpiga bé
sobre quins paràmetres es valora la seva feina.
L’assegura que l’avaluació sigui objectiva, amb conductes observables. Hi
ha diverses persones que participen en l’avaluació per reduir-ne la subjectivitat, s’hi implica a persones companyes de feina de manera que no
se sàpiga qui les avalua específicament. Però en el dia a dia l’avaluació no
es tracta de forma negativa, sinó en positiu. La millora de la companyia
passa per la millora individual, fer que millori, evolucioni, que les i els
líders ajudin a créixer, perfeccionar-se i polir-se, es transmet el missatge
de millora de l’ocupabilitat, i no tant d’escrutini.
Cada mètrica té ben definit què vol dir cada valor de l’escala. Volen definir
un KPI per definir el temps dedicat a les accions d’RSE de la companyia, en
especial els vinculats amb la comunitat.
Un quart pilar és el sistema retributiu i de compensació. Es va fer un estudi salarial per estar en línia amb el mercat. El variable només forma
part del de les persones managers, que tenen objectius de vendes, mentre
que entre la resta només un petit equip que treballa en un projecte important que suposa el 30% de la facturació sí que en té. S’hi afegeixen altres
fórmules de compensació flexible: xec guarderia, tiquet transport, tiquet
restaurant... per tal de facilitar a cada qui organitzar a la seva manera el
seu salari segons les seves necessitats.
Un cinquè pilar són els beneficis socials. S’ofereix préstec per estudis (o
retribució en espècies), preus especials i avantatges a través de col·laboracions amb altres empreses (p.e. mútua, HP, Òptica Universitària...), el personal directiu disposa de vehicle d’empresa. Alguns dels avantatges formen part de polítiques d’empresa saludable, com és ara un preu especial
amb Urban, clubs de fitness. També s’ofereix un bonus extra si es presenta
a l’empresa a gent que treballi en clientela potencial.
En sisè lloc, una part molt important de la cura del personal és el seguiment permanent del clima laboral. Fan una enquesta mensual i una de
clima anual, més extensa, per tal de no haver d’esperar un any per detectar alguna cosa important. Sempre hi ha transparència en els resultats,
s’exposen i expliquen els resultats, amb el compromís d’actuar en conseqüència.
En l’enquesta mensual es mesuren aspectes com sentir-se bé anímicament i emocional, satisfacció amb el lloc de treball, visió sobre l’impacte
de la seva tasca en la clientela i l’empresa, càrrega de feina, sentiment de
suport per part de les persones companyes, orgull de pertinença... Mes a
mes es presenten resultats i les accions dutes a terme.
L’anàlisi de clima anual se centra ja en una anàlisi més àmplia, amb focus
específics sobre gènere, edat, nacionalitat i departaments. Es va implantar fa 2 anys, just en època de plena pandèmia, i es va fer una primera
avaluació amb una participació del 98%. Ara s’han plantejat quina serà la
del futur, per poder definir una enquesta comparativa any a any.
S’hi van analitzar aspectes com l’apoderament intern, els reptes i suggeriments tinguts en compte, la conciliació, la devolució de resultats, ocupabilitat i carrera professional, percepció d’aprenentatge, temps que es veuen a
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l’empresa per rangs, burnout, estrès, desconnexió laboral (en especial amb
el teletreball...), tips per desconnectar, alineació amb els valors corporatius...
D’aquesta manera es va creant una marca conjunta persona-empresa de
millor lloc on treballar.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT I L’ENTORN
L’enquesta de clima també va ser la base per avaluar diferents propostes
i percepcions sobre l’RSE de l’empresa en la seva relació amb la comunitat i la societat en general. Entre els aspectes que hi van aparèixer foren
l’ocupabilitat de la gent jove, les accions solidàries, la igualtat i la no discriminació o la salut.
En aquest àmbit, s’ha anat començant a plantejar la possibilitat de promoure una causa cada X mesos: recollida de joguines, Magic Line de Sant
Joan de Déu, el programa Intracon Walkers (lligat amb salut), l’ONG
Reyes Majos, Fundació Portolà,... Intracon ofereix fins a 8 hores gratuïtes
dels seus serveis al programa de donació de portàtils de HP.
En relació amb el medi ambient es té prou present que sobretot el departament d’esdeveniments genera molts residus. Sempre es pensa en la proposta més ecològica, en la que tingui menys impacte i que sigui de proximitat, entre altres criteris.
CONCLUSIONS

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022
per Francesc Xavier Agulló, a partir de les
entrevistes realitzades a Thais Roldán, directora executiva, que han participat en
l’acompanyament.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.

Intracon és un bon exemple d’alineament estratègic entre els serveis que
presta i el compromís amb el principal factor que ho fa: les seves persones. Sense formalitzar-ho d’aquesta manera, han vingut treballant en la
pràctica en l’orientació de l’empresa a un propòsit, i que s’explica en bona
part pel fet que tot l’equip directiu el té molt interioritzat i la comunicació
interna que se n’ha fet. I això essent pime i essent filial d’una empresa
estrangera, que li ha deixat tot el marge de maniobra per definir el seu
propi caràcter diferencial. A futur l’empresa es planteja formalitzar més
aquest propòsit i treballar en altres mesures com un programa per deixar
de fumar, foment d’hàbits i alimentació saludable, protocol·litzar que els
seus proveïdors i clientela tinguin també aquesta conscienciació social, o
estrènyer la relació amb les comunitats i organismes locals. També altres
que malgrat no ser encara legalment obligatòries, com el pla d’igualtat i
el compliment de la Llei General de Discapacitat, saben que tard o d’hora
arribaran a tenir la mida per a què ho sigui.
Avançar-s’hi és en si mateix una molt bona pràctica alhora que és la inèrcia natural de la seva aposta per les seves persones.

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.

Amb el suport de:
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Lékué
Nom de l’empresa Lékué
Sector d’activitat Productes de cuina
Plantilla 55 persones treballadores a la central + 55 en filials
Pàgina web www.lekue.com
Adreça C. Barcelona, 16 – 08120 La Llagosta (Vallès Oriental)
Contacte 935 742 640 ︲ info@lekue.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Lékué és una empresa de disseny i fabricació de productes per a la cuina,
des d’estris per a una cuina saludable, passant per motlles de tot tipus,
recipients per emportar.
És una marca pionera en productes innovadors que han revolucionat les
cuines de tot el món, que fins i tot han canviat la forma de cuinar tradicional. És distingida per la seva aposta en el disseny i la innovació aportant solucions úniques i eficaces en productes i estris de gran qualitat i
durabilitat.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Lékué és una empresa conscient dels seus impactes i la seva responsabilitat cap a les persones i el planeta, i vol desenvolupar un model d’RSC
que li permeti millorar el seu acompliment, alinear millor les seves polítiques i reforçar la confiança del públic en l’organització.
Lekué disposa d’un manifest que expressa compromisos i valors:
• Contribuïm a la felicitat dels nostres usuaris a través d’una cuina fàcil
i gustosa.
• Estimulem la curiositat per avançar cap a una nova forma de menjar.
• Simplifiquem els processos a la cuina per ajudar a menjar millor.
• Encoratgem a compartir un estil de vida saludable.
• Apostem per una actitud de vida optimista i inspiradora.
L’enfocament de responsabilitat de Lékué cap a la societat aborda matèries com la innovació, l’alimentació saludable i el medi ambient, entre
d’altres que es mostren en aquest document. També els aspectes de les
persones i el talent o evitar el malbaratament d’aliments han estat matèries que han contemplat en la seva RSC.
El 2021, Lékué va elaborar i aprovar el Codi de Conducta, que recull els
pilars fonamentals sobre els quals l’empresa actua i es compromet, i que
va marcar l’inici de la formalització de la seva estratègia d’RSC.
Durant el curs 2021-22, després d’haver estat seleccionada, Lékué ha
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria,
l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de
millora.
Coincidint amb aquest període, l’empresa s’ha elaborat internament un
primer pla de responsabilitat social amb la voluntat de formalitzar i sistematitzar la gestió d’aquestes matèries tan nuclears per a Lékué.

Amb el suport de:
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Codi de conducta
Escaneja per llegir
el document complet

Innovació i
qualitat

Persones
Compromís,
diversitat i
inclusió

Medi
ambient
Sostenibilitat
i compromís

Relacions
externes
Vincles
ètics
Les nostres operacions es desenvolupen
sota un prisma ètic i responsable.

Lékué i els seus treballadors estan regits per la llei
i segueixen normes específiques de la companyia.

Lékué es compromet amb

Excel·lència en qualitat,
reglamentacions
i certificacions.
Coneixement i innovació
com a valors.
Protecció de la
propietat intel·lectual.

Compromís amb
condicions justes de
treball, salut i seguretat.
Organització global,
diversa i no discriminatòria.

Activitats respectuoses
amb el medi ambient.
Voluntat per reduir
l’impacte mediambiental.
Gestió sostenible
dels recursos.

Creença en una
competència
oberta i justa.
Estàndards étics
en les nostres relacions
empresarials.

En qualsevol relació amb Lékué
es rebrà un tracte just i digne.

POS00039

Disseny i
fabricació

El marc estratègic contempla els diferents grups d’interès, com ara el
personal, la clientela, la comunitat, les entitats proveïdores, líders d’opinió i altres. I estableix la prioritat dels següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a Lékué:
• ODS 2: Fam zero
• ODS 3: Salut i benestar
• ODS 9 en referència a la innovació
• ODS 12: producció consum responsables
A més de considerar inherents la igualtat de gènere (ODS 5) i el treball
digne i desenvolupament econòmic (ODS 8).
Ara Lékué pretén seguir sent referent també en termes de responsabilitat social, alineant estratègia, valors i filosofia, contribuint-hi a través
de l’activitat, i mesurant l’impacte.
Amb el suport de:
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COMPROMÍS AMB LA INNOVACIÓ
La innovació és el motor de l’empresa i el que la diferencia. Les persones
membres de l’equip de Lékué treballen per trobar solucions reals, diferents i innovadores per al dia a dia de les persones usuàries.
Disposen de la norma 9001 de qualitat. El disseny i la fabricació dels productes s’orienten a uns resultats de sostenibilitat, creant productes com
ara la col·lecció Reuse&Reduce.
Descobriment de la silicona platí
Aquest enfocament forma part del seu ADN des del mateix inici, quan es
va produir el descobriment de la silicona platí. El “naixement” d’aquest
compost químic va tenir lloc quan José María Llorente, fundador de
l’empresa, buscant una solució comercial per extreure el gel de les glaçoneres de manera fàcil i pràctica, va començar a fabricar les actuals glaçoneres de cautxú. Més tard es va centrar en la utilització d’aquest material
en altres productes, com ara motlles per a pastissos. S’hi pot cuinar una
gran varietat de productes com ara pasta de full, coques, pastissos dolços
i salats, cremes, lasanya, flams, magdalenes, canapès, aperitius, o tapes i
pa, així com plats freds del tipus gelats, gelatines, muses o patés.
El platí és un metall de propietats úniques que es troba de forma natural
a la sorra, al quars i a les roques. Després de diversos processos, s’obtenen propietats mecàniques de resistència, a més de facilitat de neteja, i
es poden reciclar. La clau l’ha trobat aquesta companyia en aconseguir
un eficient procés de postcuració. Aquest procés consisteix a sotmetre el
motlle de silicona a una temperatura de 200 ºC durant quatre hores per
eliminar matèries volàtils.
Si aquest procés no es realitzés correctament, tindria un impacte en la
qualitat del producte final, motiu pel qual és obligatori que aquests motlles compleixin les normatives de matèries per a contacte amb aigua i
aliments. (BfR XV; FDA 177.2600, KTW y WRAS). La normativa europea és molt exigent. Lékué, a més, té de referència la norma alemanya
LFGB, que és la més exigent.

Atendre la diversitat comprenent la clientela
Lékué va entendre que la innovació no és solament un enfocament de
laboratori sinó que cal comprendre les expectatives dels grups d’interès
i especialment de la clientela, tal com propugna la responsabilitat social.
En el procés de creació d’un nou producte és fonamental el diàleg amb
les persones que fan ús dels productes, les quals consideren que s’han
de posar en el centre. A més, com que la central es troba a Catalunya,
també tenen en compte els usuaris d’altres latituds ja que la diversitat
cultural, i especialment els hàbits gastronòmics, són determinants per
a l’èxit del producte i, en conseqüència, per a l’impacte social que pugui
causar.

Amb el suport de:
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Un bon exemple és amb el mercat francès, on malgrat la proximitat, van
desplaçar-hi per conèixer de prop algunes famílies-tipus, per tal de comprendre els gustos, costums, necessitats, etc. Aquesta metodologia els
permet donar resposta a necessitats reals de les persones tot atenent la
diversitat cultural, i són capaços de posar un producte dissenyat de zero
al mercat en un any i amb les màximes garanties de bona acollida.
Aquesta orientació ha predisposat Lékué a un altre vector d’innovació:
el canvi de focus des del producte a la clientela. Si es posa la clientela en
el centre, té més sentit estructurar el catàleg per perfils, com ara puguin
ser les persones veganes (línia Veggie Lovers), o les que estan preocupades pel plàstic d’un sol ús (línia Use&Reuse). A més, aquesta mirada
també ha comportat anar més enllà de l’associació tradicional de la marca amb la silicona.
Propietat industrial
La protecció de la propietat industrial també és molt rellevant per a una
empresa creativa, de manera que tenen patents en molts països per als
productes que fabriquen, si bé no sempre se’n surten davant algunes empreses de la competència que opten per fer petites variacions sobre els
seus productes, cosa difícil de protegir si no és R+D+i de tecnologia sinó
de disseny.
Internacionalització
El potencial de Lékué ve per la internacionalització ja que han aconseguit estar presents en milers de cuines d’arreu del món, captant que els
seus productes resolien unes necessitats universals. Ja estan a més de 40
països, malgrat ser una empresa de dimensions modestes i les dificultats
de saber captar les característiques i necessitats de cada mercat.
L’estratègia d’innovació i creativitat els posiciona en el mercat amb un
preu mitjà-alt respecte a la competència. A més, els productes de silicona tenen un preu més accessible que els seus homòlegs tradicionals
metàl·lics o de ceràmica.
COMPROMÍS AMB L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE
La combinació de les solucions innovadores amb uns valors de compromís
cap a la societat, ha afavorit que els temes de salut hagin anat emergint
com un altre eix central de l’empresa. La missió corporativa, si bé no escrita formalment, posa el focus en el foment d’una alimentació més saludable. Entenen que el propòsit de marca està cada cop més vinculat al
benestar de les persones i s’orienten a fomentar un estil de vida saludable.
Es reconeix la cuina sana com una tendència creixent del mercat, que
es vincula a la salut i el benestar. Lékué vol facilitar aquest nou corrent,
en gran mesura basat en la cuina natural, i que persegueix evitar els excessos de greixos i colesterol, amb el repte d’assolir més salut conservant
i mantenint els gustos i augmentant les proporcions d’aliments d’origen
vegetal.
La relació de Lékué amb els consumidors va molt més enllà de la funcionalitat dels productes: també ofereixen continguts, idees, receptes en
tendència... sentint-se part d’un moviment per incentivar la consciència
d’una alimentació sana i sostenible.
Amb el suport de:
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A més de les possibilitats de cuina saludable, cal destacar la mateixa solució de la silicona com una opció d’excel·lents qualitats higièniques i saludables. Si fem una mirada històrica, després dels materials de l’antiguitat,
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ferro i fang, es va usar alumini, coure i, posteriorment, productes tècnics
com el tefló. La silicona platí forma part d’una nova generació de materials més útils i menys perjudicials.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Els productes de Lékué integren criteris de sostenibilitat ambiental. A
més, Lékué ha desenvolupat una col·lecció dedicada a la reducció de plàstic d’un sol ús a la cuina, en el marc de la preservació del medi ambient
com un dels compromisos de responsabilitat social. En aquesta àrea d’acció l’empresa ha detectat els punts més crítics on disposa de capacitat
d’oferir alternatives reutilitzables amb un gran impacte. L’objectiu principal d’aquesta col·lecció és reduir el consum de plàstics d’un sol ús i fomentar l’ús de materials reutilitzables de llarga durada en el dia a dia dins de
l’àmbit domèstic tant per a la conservació d’aliments dins de la llar com
per al seu transport. Els materials utilitzats són també reutilitzables, reciclables i duradors i faciliten coccions més eficients energèticament.
Respecte a la valoració del mercat dels compromisos ambientals, als
països del Nord és un actiu mentre que cap al Sud cada cop pren més
importància i ja està esdevenint un inductor del creixement, si bé la sensibilitat pel preu és encara molt alta al Sud.
Nous materials
Més enllà de la silicona que sempre ha identificat la marca, s’han començat a introduir altres productes que també es poden tractar de manera
sostenible, com ara vidre, acer inoxidable o un plàstic nou que incorpora
fibra de fusta. Es tracta de fusta de rebuig de la producció de béns de
consum, ja que sols s’aprofita un 60% de l’arbre. Els residus de fusta es
trituren, es filtren i s’esterilitzen, i després es barregen amb propilè per
crear aquest nou material d’alta qualitat, totalment segur i que compleix
amb les normatives més estrictes. És 100% reciclable i perfecte per al
contacte amb els aliments. Cal aclarir que no usen bambú i melamina,
una combinació que no està exempta de migracions nocives tòxiques cap
als aliments en contacte. El bambú no està autoritzat com a additiu al
plàstic per a ús alimentari, malgrat que és possible trobar productes amb
aquesta composició.
Producció
Lékué fabrica en una factoria pròpia a la Xina, i executen accions per
conèixer i mitigar els impactes sobre la biodiversitat en base a la legislació i acords internacionals, i per disminució de residus, vessaments i
emissions nocives com ara els gasos d’efecte hivernacle o substàncies
destructores de la capa de ozó. Disposen de filtres potents.
Les restes de silicona es venen a un tercer per a reutilitzar per fabricar
els paviments de parcs infantils.

Amb el suport de:
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Han fet una proposta a l’Agència de Residus per a posar punts de recollida per a la silicona usada per a triturar-la i reprocessar-la si es demostra
viable o bé fabricar-ne elements de màrqueting.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
Si bé el producte i el propòsit marquen l’eix de l’RSC de Lékué, la implicació de les persones de l’equip suposa un motiu d’orgull. Per ser una
empresa innovadora i creativa cal un equip compromès i un bon clima,
i aquestes condicions es donen a l’organització. Una bona mostra es va
produir durant els mesos més crítics de la pandèmia de Covid-19, on les
persones de totes les àrees van remar a una.
Disposen d’una política de flexibilitat en l’entrada i sortida, amb mitja
hora per dinar, 15 minuts dels quals a compte de l’empresa. A l’estiu fan
jornada intensiva i els divendres pleguen a les 15h.
Respecte a la política d’igualtat de gènere, han fet un pla d’igualtat i ara
apliquen algunes mesures de millora.
Un aspecte rellevant és la localització de la producció, que durant anys
van fer des de dues plantes, una a la Llagosta per al mercat europeu i una
altra a la Xina per cobrir el mercat asiàtic i americà. Amb la crisi que
van patir al 2014 van haver de concentrar tota la producció a la Xina, ja
que amb aquest tipus de producció, que requereix presència de mà d’obra,
mantenir una fàbrica a Europa era inviable econòmicament i els hauria
expulsat del mercat.
La producció a la Xina es fa en una factoria pròpia, on poden assegurar
un control dels estàndards ambientals i laborals, mentre que per algunes
altres produccions disposen d’altres socis o proveïdors, ja sigui al voltant
d’aquella fàbrica o bé a Benicarló, amb una proximitat que es va fer necessària per les dificultats en l’abastiment durant la pandèmia. També a
Montcada hi tenen proveïdors.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
Estar a Catalunya els permet connectar amb un mercat bastant avantguardista i avançat, amb una gran capacitat per acollir nous conceptes i
on Lékué va poder iniciar la distribució amb èxit. Però també ha permès
col·laboracions molt significatives com amb la Fundació Alícia, referent
en alimentació, per ajudar els consumidors a menjar millor i de manera
més saludable.
També han col·laborat amb universitats, CETT, Elisava, Massana, o han
promogut un estudi comparatiu fet pel centre Diopma de la UB sobre consums energètics, CO2 i aigua del microones versus el forn.
Per mitjà de les xarxes socials estan en contacte directe amb les persones
consumidores, coneixen les seves necessitats i els poden donar una resposta ràpida. Els ofereixen tallers de cuina per aprendre a preparar plats
sans, fàcils i ràpids, els donen receptes amb els pocs ingredients que tenen
a la nevera, o els resolen dubtes a l’instant.
D’acord amb els mercats preferents i la seu empresarial, tenen el web en
català, castellà, anglès i francès, en una mostra de respecte a la llengua
pròpia.
Amb el suport de:

Incorporen el sistema SMETA, una auditoria de comerç ètic que inclou
diversos aspectes de la pràctica comercial responsable.
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CONCLUSIONS
Lékué és una marca pionera i innovadora, que va apostar pel disseny i
va fer evolucionar les formes de cuinar. Avui s’orienta la responsabilitat
social, especialment gràcies al seu focus en la salut i als compromisos ambientals. Si bé acaba de ser adquirida per una companyia més gran, els
compromisos en aquestes matèries formaran part dels seus actius, la identitat corporativa i la proposta de valor per als seus públics.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022 per
Josep Maria Canyelles, a partir de les entrevistes realitzades a Luis Cortegoso, director
d’Innovació i Màrqueting.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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MgComunicació
Nom de l’empresa MgComunicació
Sector d’activitat Disseny, comunicació i màrqueting
Plantilla 2 persones treballadores
Pàgina web www.mgcomunicacio.com
Adreça C. Capellades, 16 – 08700 Igualada (l’Anoia)
Contacte 938 041 502 ︲ info@mgcomunicacio.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
MgComunicació és una agència de comunicació 360º que ofereix tots els
serveis que les empreses necessiten. Neix l’any 1999 a Igualada com un
estudi de disseny multidisciplinari i independent, en aquests vint anys
s’ha identificat per ser un estudi en constant moviment i transformació
per adaptar-se a les necessitats de la seva clientela.

MgComunicació crea identitats comercials, packaging, sistemes de senyalització, llocs web, aplicacions, campanyes publicitàries, llibres, disseny d’interiors corporatius i objectes per a diferents clients públics i
privats.
És un agència innovadora que, en cada projecte, se centra en l’essencial:
el concepte. Intenten que cadascun dels projectes tingui una expressió
que el faci únic. Sempre treballen en estreta relació amb els clients i amb
un equip professional multidisciplinar. Aquesta aposta els ha permès
treballar en més de 2.754 projectes.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Durant el 2021, després d’haver estat seleccionada, MgComunicació ha
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria,
l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de
millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la
seva gestió.
BON GOVERN
Amb el suport de:

78

MgComunicació aposta per crear una relació basada en la confiança i
la proximitat amb cada client o clienta per aconseguir els seus objectius
empresarials.
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Treballen des dels valors de la flexibilitat, agilitat i compromís amb els
projectes.
Tenen pràctiques basades en l’ètica i la transparència, com per exemple
el compromís amb un bon ús de la informació de la qual disposen i compleixen estrictament tota la normativa.
La gestió de la seva responsabilitat social està integrada en la direcció de
l’empresa no només amb un seguit de bones pràctiques sinó també amb
un estil de negoci enfocat a potenciar l’impacte social i econòmic que es
desprèn de l’operativa del dia a dia.
COMPROMÍS ECONÒMIC
A MgComunicació tenen pràctiques comercials basades en l’ètica i la responsabilitat. Per poder oferir uns serveis globals de comunicació treballen
en xarxa amb altres professionals del sector i adapten l’equip a les expectatives i necessitats de cada client i de cada encàrrec.
Aquesta col·laboració es basa en la confiança i en l’afinitat. Al llarg dels
anys han teixit una xarxa de col·laboracions amb organitzacions amb qui
comparteixen valors i visió empresarial. Aquesta col·laboració orientada
al client, els permet oferir uns costos més reduïts, així com unes característiques tècniques i models comercials adaptats als diferents projectes.
La qualitat dels seus serveis i l’oferta integral de serveis de comunicació
els ha permès convertir-se en una agència de proximitat reconeguda i crear una cartera de més de cent clients i clientes de tots els sectors i dimensions recurrents.
MgComunicació aposta per projectes en els quals pugui aportar un valor
real a les empreses i calcula l’impacte real de les seves accions.
En els darrers anys han sigut reconeguts amb 8 premis, entre els
quals destaquen:
•˙1er Premi WorldStar Packaging Awards 2019: (World Packaging
Organisation) al millor packaging de producte per a la llar.
•˙1er Premi Liderpack 2018: (Packaging & PLV Awards) al millor
packaging de producte per a la llar.
•˙Premi Especial Liderpack 2018: (Packaging & PLV Awards) del
jurat de sostenibilitat en packaging.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
MgComunicació, degut a la seva activitat, té un impacte ambiental reduït.
Tot i així, estan sensibilitzats i intenten fer una gestió sostenible de l’empresa i del dia a dia. Incorporen diverses accions destinades a minimitzar
els seus impactes, com per exemple:
• Separen residus i promouen el reciclatge (paper, piles, plàstic...).
• Promouen l’ús de tasses i vaixella reutilitzable.
• Minimitzen la utilització d’ampolles de plàstic.
• Incorporen pràctiques d’oficina verda i intenten reduir consums (apagar els aparells quan no són necessaris, etc.).
• Tenen sensibilitat per una mobilitat sostenible i intenten optimitzar els
desplaçaments al màxim.

Amb el suport de:
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El seu impacte ambiental principal és a través dels seus serveis i clients.
En aquest àmbit és on s’identifiquen els grans compromisos de MgComunicació amb la sostenibilitat, ja que intenten acompanyar la seva clientela
per avançar cap a serveis més ecològics i sostenibles:
• Ajuden la seva clientela a comunicar i visibilitzar els seus valors ambientals.
• Dissenyen amb criteris de marketing incorporant, sempre que el client
o clienta ho permet, criteris de sostenibilitat en els materials.
• Assessoren la seva clientela sobre els millors materials i productes des
del punt de vista ambiental.
• Incorporen criteris de diversitat en tots els dissenys mostrant perfils de
persones de totes les edats, cultures, capacitats, etc.
• Intenten dissenyar espais firals amb criteris de sostenibilitat ambiental.

Concentralia: un disseny que permet reduir la utilització del 95% del
plàstic
MGComunicació ha participat en el
disseny de l’ampolla i el packaging
d’aquest producte ultrconcentrat
que permet reduir el consum de productes de neteja fins a 20 vegades.

Aquest compromís amb el disseny sostenible els permet treballar amb
clients que estan sensibilitzats pels seus impactes i dissenyar campanyes
de foment d’hàbits saludables, com per exemple:
• Campanyes de foment del reciclatge per a diversos municipis.
• Campanyes de reducció de la utilització de bosses de plàstic i disseny de
bosses reutilitzables.
• Campanyes de sensibilització i regals promocionals amb missatge.
• Maquetació de memòries de sostenibilitat per a companyies.
• Campanya de foment de l’ús de la bicicleta per a l’Ajuntament d’Igualada
• Retolació d’espais públics amb fustes i pigmentacions naturals.
• Senyalètiques no discriminatòries per qüestions de gènere.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
Tot i les dificultats degudes al sector d’activitat en el qual operen i la
dimensió de l’empresa, a MgComunicació intenten impulsar accions
que facilitin la conciliació de la vida personal i laboral de l’equip de
treball.
Treballen perquè la gent se senti orgullosa de l’empresa en què treballa i
prioritzen aquells projectes i clients amb els quals comparteixen principis
i a qui poden aportar un major valor.
Amb el suport de:

80

Organitzen la feina per oferir la màxima flexibilitat horària. En aquells
moments en els quals és possible, s’apliquen mesures de flexibilitat horària i organització de la feina que facilitin la conciliació familiar.
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En moments de menor intensitat de feina la dedicació pot baixar, guardant les hores per moments de puntes de feina en els quals és necessari
dedicar-hi més temps.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
Fruit del seu compromís amb l’entorn, prioritzen la contractació de proveïdors locals i de proximitat i es mantenen actius en espais de representació sectorials i territorials, com per exemple la Unió Empresarial de l’Anoia, on han format part de la Junta durant 10 anys.
Disposen d’una sala adaptada per a la realització de festes infantils que
cedeixen en determinades ocasions al Taller Àuria per realitzar activitats
amb persones amb capacitats diverses.
CONCLUSIONS
MgComunicació és una agència de comunicació 360. Es tracta d’una empresa familiar amb uns valors basats en l’ètica empresarial i la sostenibilitat que intenten aterrar al seu dia a dia.
L’aposta per l’RSC els ha de permetre sistematitzar unes polítiques i desenvolupar uns valors que ja tenen però que cal sistematitzar en accions
concretes i incorporar-los de manera més evident en els seus serveis.
Es tracta d’una empresa oberta a aprendre, amb voluntat de sumar complicitats amb empreses amb les que comparteixen valors i amb ganes d’innovar constantment.
Han fet una aposta clara per la qualitat dels seus productes i per un servei
als seus clients basat en la proximitat i l’excel·lència.
Tot i que ja realitzen accions puntuals, s’observen algunes possibilitats de
millora en camps com l’ambiental o el de les col·laboracions socials i a
nivell de territori.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022 per
Albert Huerta, a partir de les entrevistes realitzades a Miquel Gleyal, gerent de MgComunicació.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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Organic Cotton Colours
Nom de l’empresa Organic Cotton Colours, SL
Sector d’activitat Tèxtil
Plantilla 4 persones treballadores
Pàgina web www.organiccottoncolours.eco
Adreça C. Teulera, 138 – 17246 Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)
Contacte info@organiccottoncolours.com

DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
Organic Cotton Colours va néixer fa més de 30 anys amb la sostenibilitat com a element que marca tota la gestió estratègica de l’organització,
quan encara no se sentia parlar d’aquest concepte.
El seu model de negoci consisteix principalment en l’elaboració de teixits de punt i plana de cotó orgànic amb la certificació OCCGarantee®
per a la confecció de peces de vestir, així com el disseny de projectes
tèxtils i també la confecció de peces de cotó 100% en els colors que
neixen de forma natural des de la llavor, sense tints. També ofereixen
el seu fil de cotó orgànic en color cru i marró natural, així com cintes,
cordons o paper fet en base a la seva fibra per completar qualsevol
disseny.
La missió i la visió d’Organic Cotton Colours són les següents:
Missió:
• Posar a l’abast de dissenyadors i marques teixits de cotó orgànic naturalment acolorits sense tints ni productes químics per tal que els puguin
incorporar a les col·leccions pròpies de cada marca.
• Oferir al públic en general i en especial a persones amb afeccions dèrmiques peces de cotó orgànic pures i totalment innocuas per a la salut.
Visió
Esdevenir un proveïdor de referència en la producció, desenvolupament
i subministrament de peces de roba i teixits de cotó orgànic amb un model de negoci compromès.
BON GOVERN
El lema Natural Thinking ha orientat cadascuna de les decisions que
l’activitat d’Organic Cotton Colours duu a terme.
Aquest lema se centra en una actitud marcada per la sostenibilitat en
el sentit més ampli, posant el focus en temes ambientals sota alts estàndards de qualitat i criteris ètics de respecte als drets humans i laborals
de totes les persones que formen part de el projecte.
Algunes de les polítiques que desenvolupen en el marc del Natural
thinking són les següents:

Amb el suport de:

• Treballar per a la preservació de les varietats de cotó naturalment acolorides i impactar positivament en l’economia de la comunitat d’agricultors que les cultiva.
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• Difondre el coneixement sobre el cotó orgànic entre estudiants de disseny tèxtil per trobar nou talent que desenvolupi projectes de circularitat amb aquest material com a punt central.
• Promoure col·laboracions amb proveïdors de serveis que s’identifiquin
amb el codi ètic que Organic Cotton Colours defensa i fomentar l’aplicació de mesures de responsabilitat social en aquestes empreses.
• Construir un model de negoci compromès amb el creixement personal i
econòmic de les persones que en formen part.
• Promoure un model de negoci tèxtil que lluny d’impactar negativament
en el medi ambient, n’afavoreixi la seva recuperació.
El propòsit empresarial d’Organic Cotton Colours és millorar la salut de
les persones mitjançant el cotó orgànic.
COMPROMÍS ECONÒMIC
A MgComunicació tenen pràctiques comercials basades en l’ètica i la responsabilitat. Per poder oferir uns serveis globals de comunicació treballen
en xarxa amb altres professionals del sector i adapten l’equip a les expectatives i necessitats de cada client i de cada encàrrec.
Aquesta col·laboració es basa en la confiança i en l’afinitat. Al llarg dels
anys han teixit una xarxa de col·laboracions amb organitzacions amb qui
comparteixen valors i visió empresarial. Aquesta col·laboració orientada
al client, els permet oferir uns costos més reduïts, així com unes característiques tècniques i models comercials adaptats als diferents projectes.
La qualitat dels seus serveis i l’oferta integral de serveis de comunicació
els ha permès convertir-se en una agència de proximitat reconeguda i crear una cartera de més de cent clients i clientes de tots els sectors i dimensions recurrents.
MgComunicació aposta per projectes en els quals pugui aportar un valor
real a les empreses i calcula l’impacte real de les seves accions.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Organic Cotton Colours neix amb un compromís clar en responsabilitat social amb el focus posat en criteris ambientals, ètics i socials i obsessionats
amb la salut de les persones. Aquest esperit ha marcat totes i cadascuna de
les decisions preses que l’han portat a constituir-se com una organització
amb uns valors i uns principis presents en tota la gestió estratègica.
• Sostenibilitat/planeta
• Salut
• Ètica
Principis:
• Respecte al Medi Ambient. No utilitzen químics ni fibres sintètiques
en cap dels processos de transformació de la fibra des del camp fins a la
peça final. Vetllen perquè el cotó que utilitzen hagi estat conreat amb
mètodes de cultiu propis de l’agricultura regenerativa per no esgotar recursos naturals i nodrir el sòl per afavorir-ne la recuperació.
• Compromesos amb la salut de les persones. Gràcies a la puresa del cotó
orgànic lliure de tòxics i químics, asseguren peces totalment innòcues
per a la salut de les persones. Des de l’inici han ofert solucions tèxtils
per a col·lectius afectats de dermatitis, sensibilitats dèrmiques, psoriasis, sensibilitat química múltiple, electro Sensibilitat, fibromialgia...

Amb el suport de:
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• Transparència: traçabilitat en la cadena de producció de peces de cotó
orgànic mantenint la cadena de custòdia de la matèria primera. Contracten proveïdors de serveis que duran a terme els processos de filat,
teixit i manufactura per tal de conèixer al 100% la traçabilitat de la fibra
des del camp fins a la peça final. A més, ofereixen aquesta informació al
client final en un excercici de transparència.
• Ètica professional i responsabilitat social envers els diferents grups
d’interès, interns i externs a través dels compromisos de caràcter social
i laboral que prenen.
• Impactes socials i econòmics positius en comunitats vulnerables com
són el conjunt de famílies d’agricultors que formen part del Projecte Social OCCGuarntee® a Brasil. Avaluen periòdicament l’impacte econòmic
de l’activitat en els països d’origen. D’aquestes dades n’extreuen informació per millorar l’eficiència dels processos i reduir els impactes negatius.
• Qualitat i Professionalitat. Gràcies a l’experiència i formació continuada que reben els agricultors a Brasil poden garantir un òptim tractament del cotó al camp així com la millora constant de la qualitat de la
fibra. Per altra banda, els 30 anys d’experiència es reflecteixen en la
qualitat del producte final i professionalitat en el saber fer de l’empresa.
Aquesta voluntat manifesta per gestionar l’organització de manera responsable és el motiu pel qual durant el 2021, després d’haver estat seleccionada, Organic Cotton Colours ha participat en el programa RSE.Pime,
organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés
de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones
pràctiques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE
elaborant un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la
seva estratègia i en la seva gestió.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
A Organic Cotton Colours estan totalment compromesos en accentuar
l’impacte econòmic i social que la seva activitat genera en les àrees on
operen, i no podia ser d’altra manera que l’equip de treball és un dels
eixos principals de l’organització.
Potencien la participació de l’equip ens les directrius sobre responsabilitat social que segueix l’empresa i alineen així el seu compromís
amb els valors del projecte.
Afavoreixen la conciliació familiar amb un horari compactat de 9 h a
16 h de dilluns a divendres i amb flexibilitat per que es pugui fer teletreball.
Vetllen per l’estabilitat econòmica dels treballadors i treballadores i
amb contractes indefinits.
Faciliten l’accés dels treballadors i treballadores a informació i novetats al sector que el permeti formar-se de forma continuada.
Mantenen al dia la política de prevenció de riscos laborals per tal de
mantenir fresques les informacions sobre procediments i actuacions
dins la tasca ordinària de cada treballador i treballadora i protegir així
la seva salut física.
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Estableixen una inversió anual en el formació continuada dels treballadors i treballadores en cadascuna de les seves especialitzats per tal
d’afavorir el reciclatge de coneixements i potenciar el creixement personal i professional de cadascú.
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Prioritzen la contractació de grups vulnerables tenint en compte les
capacitats i el talent que aporten al seu lloc de treball. Actualment
l’equip està format en un 66% de dones i un 33% de minories ètniques.
A més, amb el seu model de negoci fomenten el creixement empresarial a través de proveïdors de serveis de confiança. Aquest tipus d’estructura els permet mantenir un diàleg personal i proper amb els treballadors i treballadores i amb els col·laboradors i col·laboradores.
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I ARRELAMENT AL TERRITORI
Com dèiem, una de les gran preocupacions d’Organic Cotton Colours és
garantir un treball digne que permeti un creixement personal i professional dels treballadors i treballadores, així com de les persones amb qui
col·laboren. Són activistes en la defensa tant els drets humans com les
condicions laborals de les persones que formen part del procés de producció, amb especial atenció als agricultors dels països d’origen ja que són la
part més feble de la cadena.
Amb les prop e 400 famílies d’agricultors que formen del Projecte Social
a Brasil han signat contractes de col·laboració i han pactat un preu just
per la fibra. A més a més inverteixen un 10% addicional al cost del volum
de cotó produït com a suport econòmic per a millores en aquestes comunitats. El compromís d’OCC passa per no reduir mai el nombre de famílies
que formen part del projecte i incrementar-les de forma constant i estable.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
El major compromís d’Organic cotton Colours passa per incidir positivament en la preservació del medi ambient amb mètodes de producció
propis de l’agricultura regenerativa. Les famílies d’agricultors que formen
part del Projecte Social a Brasil treballen els camps sense irrigació artificial (perquè no hi hagi malbaratament d’aigua ), sense maquinària agrícola (evitant així la compactació del sòl que dona lloc a l’emprobriment
nutritiu ), utilitzant només insecticides pesticides i fertilitzants naturals
i amb un mètode de producció on es combina el cultiu d’aliments i cotó
en la mateixa àrea cada temporada (que assegura la nutrició natural del
terreny).
En la resta de cadena de transformació de la fibra (a fil, teixit i peça final)
no apliquen cap tipus de producte químic ni fibra sintètica. Eviten així
que aquests elements tòxics arribin a les aigües residuals i impactin negativament en el procés natural d’eutrofització. Limiten els acabats (rentats) dels teixits a un rentat enzimàtic, reduint el malbaratament d’aigua
i d’energia.
Estan compromesos amb el no ús de tòxics i químics en les seves peces. De
forma periòdica, laboratoris independents analitzen la presència de químics en els teixits d’Organic Cotton Colours.
Fomenten un consum sostenible amb la producció mínima necessària de
peces bàsiques, no sotmeses a col·leccions de temporada. Eviten així la
sobreproducció i el malbaratament de recursos naturals.
Prioritzen la col·laboració amb proveïdors de serveis que tinguin integrat
el consum d’energies renovables.
Són una empresa certificada GOTS ( Global Organic Textile Standard ) i
Bcorp. Se sotmeten anualment a auditories per part de les entitats certificadores que analitzen la seva activitat tenint en compte paràmetres ambientals i d’ètica social.
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Els seus proveïdors de serveis signen i per tant, es fan seu el Codi de conducta per a proveïdors que han desenvolupat. D’aquesta manera es comprometen a tenir en compte els mateixos principis que Organic Cotton
Colours prioritza durant la seva activitat.
Auditen bianualment a través de l’organització independent BCome Conscious els impactes ambientals i socials que la seva activitat genera. A través de l’estudi de les dades són capaços de determinar accions de millora
a curt i llarg termini.
De forma intrínseca, donada la seva activitat, estan compromesos amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS) que promou Nacions Unides.
Disposen del segell propi de garantia OCCGuarantee®. Aquest assegura
el compliment dels compromisos ambientals, socioeconòmics i laborals
que assumeix l’empresa. Té en compte la qualitat del cotó orgànic naturalment acolorit treballat mitjançant mètodes d’agricultura regenerativa i
també els compromisos presos amb les prop de 400 families d’agricultors
que formen part del Projecte Social a Brasil. Garanteix que la transformació de la fibra es durà a terme en proveïdors de confiança totalment
alineats amb els valors ètics i ambientals que la companyia defensa i la
completa traçabilitat dels processos. Té en compte també, la qualitat de
l’atenció al client durant el procés de compra i una resposta ràpida i efectiva en cas que s’hagin de gestionar incidències.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT I ALIANCES
Cal destacar el compromís social d’Organic Cotton Colours amb les prop
de 400 famílies d’agricultors que formen part del Projecte Social OCCGuarantee® a Brasil amb qui signen contractes de col·laboració i pacten
un preu just per la fibra. A més, inverteixen un 10% addicional al cost del
volum de cotó produït com a suport econòmic per a millores en aquestes
comunitats. Aquest compromís passa per no reduir mai el número de famílies que formen part del projecte i incrementar-les de forma constant
i estable.
També participen activament en associacions que promouen la difusió
de la moda sostenible com ara Textile Exchanges, Common Objective,
Sustainble Angle, Clean and Unique, Slow Fashion Next, l’Associació de
Moda Sostenible Barcelona o Sannas. L’Associació de Moda Sostenible
Barcelona i les plataformes.
Signen convenis amb escoles de disseny i universitats per tal de promoure
la divulgació i formació en el camp del cotó orgànic per part del nou talent.
Mantenen el compromís de desenvolupar projectes que fomentin principis com els de la circularitat i el residu zero. A més, ofereixen als joves
dissenyadors que encara estan estudiant un descompte sobre el preu de
venta dels teixits i materials per fer-los accessibles.
Participen en xerrades i taules rodones per divulgar i afavorir un escenari
de discussió i reflexió sobre la moda sostenible entre els diferents grups
d’interès.
Ofereixen experiències de pràctiques entre estudiants interessats en el
coneixement d’un model empresarial com d’Organic Cotton Colours mitjançant convenis amb escoles en l’àmbit internacional.
Amb el suport de:
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Auditen els serveis oferts a través de professionals externs per tal d’avaluar si els productes s’ajusten al què els seus clients B2B I B2C necessiten.
D’aquesta manera creixen enfocats en el que necessiten els nostres clients.
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Ofereixen als dissenyadors i marques informació transparent sobre la traçabilitat dels teixits i peces que produeixen. Ho materialitzen a través de
les etiquetes OCCGuarantee® fetes a partir del residu de cotó que generen
en el procés de filatura que inclou informació sobre la traçabilitat del producte des de la llavor fins al procés de transformació final i els impactes
que la seva producció ha generat pel Medi Ambient.
Mantenen acords amb associacions de persones amb problemes dèrmics
o intolerància als químics com l’Asociación SFC - SQM Madrid o l’Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes
de Sensibilització Central a través dels quals els ofereixen descomptes per
tal que els associats puguin accedir més fàcilment als seus productes.
CONCLUSIONS
Organic Cotton Colours és una organització que neix fa 30 anys amb un
compromís intrínsec a la seva activitat en matèria ambiental i de sostenibilitat. Durant aquest quart de segle llarg de trajectòria ha consolidat i
evolucionat el seu propòsit, sempre en el marc de l’ètica i l’impacte positiu, malgrat tractar-se d’un sector d’activitat sovint pervertit per les males
pràctiques perpetuades de grans organitzacions amb molt de poder i pes
econòmic.
Organic Cotton Colours produeix peces ètiques de manera ètica. Es tracta
d’una organització que observa el context que l’envolta i cerca fórmules
per convertir-se en agent de canvi i ser palanca de transformació social i
ambiental.
De manera prioritària i amb un horitzó clar en termes de sostenibilitat
i ambientals, han anat avançant en el marc de la responsabilitat social,
tenint en compte els cinc vectors des de l‘estratègia de gestió i la presa
de decisions: el bon govern, l’econòmic, el laboral, el social i l’ambiental i
continuen aquest procés de millora constant vetllant sempre per generar
impacte socioeconòmic positiu.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2021-22
per Marta Ribera, a partir de les entrevistes
realitzades a Santi Mallorquí, CEO i Rosanna
Descayre, Customer Support; d’Organic Cotton Colours.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i la col·laboració del Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya.
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Tandem Company
Nom de l’empresa Tandem Company (Tandem innovación, gestión y desarrollo de productos, S.A.)
Sector d’activitat Disseny de productes i serveis
Plantilla 14 persones treballadores
Pàgina web www.tandem-company.com
Adreça C. París, 184 2n1a – 08036 Barcelona (Barcelonès)
Contacte info@tandem-company.com

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
Tandem és una agència de disseny estratègic de productes i serveis fundada l’any 2005, si bé els tres socis tenen una experiència de més de 25
anys en el sector del disseny. En Ruben Chenovart, en Jordi Fernández i
en Josep Casadellà es van conèixer treballant per una altra empresa, que
en créixer es va orientar més cap a la consultoria de negoci i no tant en el
disseny, que era el que a ells els interessava. Aquest va ser el motiu que
va fer emprendre a tres joves promeses un nou projecte que els permetés desenvolupar les seves capacitats per crear dissenys innovadors que
aportessin solucions a les demandes de la clientela. Una vocació que ha
evolucionat cap al disseny estratègic, una eina per al futur de les empreses. Així va néixer Tandem.
El seu propòsit empresarial és ajudar les empreses a prosperar per aconseguir un futur millor per a tothom i assolir l’èxit, innovant en productes
i serveis, tot aportant solucions estratègiques i innovadores que siguin
econòmicament viables, socialment beneficioses i ambientalment responsables. Això és possible gràcies a un equip de persones joves, amb
talent multidisciplinari i amb diferents habilitats en disseny de marca,
producte físic, serveis i experiències digitals.
Es pot dir que el que diferencia Tandem d’una altra empresa de disseny
és l’enfocament que donen als seus projectes des de diferents òptiques, de
manera que es pot interrelacionar el valor emocional, el valor d’ús, l’experiència de la persona usuària i l’escalabilitat, oferint així una solució
global des de l’end to end.
Tandem es defineix com:
“un equip creatiu, innovador, compromès, proper
i multidisciplinari amb diferents habilitats en el disseny
de marca, producte físic i experiències digitals”
El seu projecte icònic és el semàfor de Barcelona, dissenyat l’any 2008
pel concurs que va fer l’Ajuntament per escollir un nou model de semàfor a la ciutat.
De forma molt innovadora, Tandem va introduir la tecnologia LED en
el seu disseny, aportant solucions com l’eficiència energètica (del 85%), la
lluminositat i la seguretat a la xarxa viària en introduir millores substancials en la visibilitat des d’un radi molt ampli.
Amb el suport de:
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El 2008 fou qualificat com a disseny trencador de la imatge convencional
del semàfor, aportant senzillesa, sobrietat i molta funcionalitat, ja que el
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disseny permet incorporar diferents mòduls, com els senyals de trànsit i
es poden intercanviar els mòduls fàcilment. Aquest disseny també s’utilitza per a la senyalització dels carrils bici de la ciutat i el podem trobar
en altres ciutats a les quals l’Ajuntament de Barcelona ha cedit els drets
d’ús.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Tandem ha elaborat un Pla d’Acció d’RSE 2021-2022 alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i estructurat d’acord als cinc vectors de la responsabilitat social.
També compta amb una política d’RSE basada en els principis de:
• La confiança i transparència com a manifestació de l’ètica en les actuacions i en les relacions amb els grups d’interès.
• El benestar laboral, formació i conciliació.
• Ajudar les empreses a prosperar per a un futur millor per a tothom, promovent iniciatives relacionades amb la nova economia circular i mitjançant l’ecodisseny.
• Col·laborar amb entitats socials d’àmbit local per impulsar iniciatives
d’acció social i voluntariat corporatiu que tinguin un impacte social positiu en la comunitat.
• Establir objectius concrets i quantificables que seran avaluats i actualitzats amb una periodicitat anual, per tal d’avançar en la millora contínua
i en l’excel·lència de la gestió.
Durant el 2021 i 2022, després d’haver estat seleccionada, Tandem ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial
Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria del programa,
l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de
millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE, seguint amb el desenvolupament continu del projecte d’RSE integrat en la seva estratègia empresarial.
BON GOVERN
Dins del pla d’acció d’RSE s’ha posat el focus en la transparència i bon
govern, mirant d’establir un diàleg amb els diferents grups d’interès mitjançant una comunicació proactiva.
Aquest diàleg es porta a terme per diversos canals. En el cas de les persones de l’equip s’ha instaurat una acció anomenada “Cafè amb el CEO”,
on, tot prenen un cafè, les persones de l’equip poden traslladar les seves
inquietuds, neguits o propostes a la direcció, la qual intenta donar solucions. Dos cops a l’any es fan sessions de Team Building on cada persona exposa les seves experiències en els projectes que porten a terme i analitzen
possibilitats de millora. També es fan dinàmiques de cohesió d’equip amb
dinar inclòs i en altres ocasions s’ha utilitzat la Risoteràpia o activitats de
grup més dinàmiques.
Amb la clientela es treballa per consolidar la relació professional i oferir
el millor servei, per això s’estableix diàleg continuat, amb reunions periòdiques. L’interès d’aquestes trobades és conèixer si el producte o servei
està funcionant bé i compleix les expectatives i, en cas contrari, treballar
per millorar. Tandem vol potenciar encara més aquesta relació amb la
clientela per poder mantenir la concurrència. Amb aquest objectiu volen
crear un protocol que permeti tenir el contacte i prendre la temperatura
de la relació comercial, les expectatives de la clientela, els aspectes mi-
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llorables, l’evolució del producte en el mercat, el feedback de les persones
usuàries, si es compleixen els objectius econòmics...
Les empreses proveïdores s’escullen de proximitat, sempre que sigui possible. Les compres de material bàsic, com el d’oficina, es compra al barri
i els softwares i ERP són d’una startup catalana. Tot i això, quan han de
fabricar un prototip, molt sovint es troben amb la necessitat d’importar
certs elements de la Xina, per una qüestió de costos que ha d’assumir l’empresa clienta i per tant és qui decideix. En canvi, quan el material necessari és el metall, aleshores l’elecció és producte local.
Altres grups d’interès que també són importants per a Tandem són les
universitats, els bancs, els clústers i les fundacions vinculades al disseny.
Per poder gestionar el Pla d’RSE, s’ha creat també una comissió de seguiment d’aquesta matèria que es reuneix de forma periòdica i que s’ha
ocupat d’elaborar una política d’RSE, un codi ètic i l’adhesió a la xarxa
Barcelona + Sostenible.
La direcció general, formada pels tres socis, és qui pren les decisions estratègiques de l’empresa, així com el pressupost anual o el pla d’acció comercial que es portarà a terme, però en aquesta presa de decisions també
es tenen en compte les aportacions de l’equip.
Els tres socis s’han repartit les funcions directives de l’empresa, de manera que cada un es responsabilitza d’una àrea de gestió i compten amb el
suport de l’equip d’on surten els responsables de projectes dels diferents
departaments.
Tandem és membre de:
• Barcelona Centre de Disseny (BCD)
• Foment de les Arts i del Disseny (FAD)
• Proveïdors acreditats per ACCIÓ per donar suport a pimes i start-ups.
• Barcelona + sostenible

I té aliances amb universitats com:
• Elisava
• UOC
• Eina
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
No hi ha dubte que l’equip humà de Tandem és un dels valors més importants de l’empresa. Per tant, la captació i, sobretot també, la retenció de talent forma part de la seva estratègia empresarial.
Algunes accions per retenir aquest talent són:
• Contracte fix
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• Flexibilitat horària per conciliació de la vida laboral, familiar i personal, teletreball quan sigui necessari per cura de fills, jornada compacta
a l’estiu, divendres tarda festa...
• Facilitats per fomentar la formació i el desenvolupament professional
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• Escolta activa amb “Cafè amb el CEO”:
– estàs a gust?
– què et preocupa?
– tens alguna inquietud?
– com et podem ajudar?
– com et veus en un futur dins la companyia?
– quins són els teus suggeriments i millores?
Tandem també col·labora amb centres universitaris (Elisava, UOC, Eina...)
per captar el talent de joves promeses i oferir una carrera professional.
Dins del pla d’acció d’RSE hi ha el compromís de fer una autoavaluació
sobre la igualtat d’oportunitats. Actualment la plantilla està equilibrada i
són 7 homes i 7 dones.
COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Un dels objectius principals de Tandem és impulsar projectes responsables i dissenys basats en l’economia circular i l’ecodisseny, per això, amb
la creació d’un nou disseny es crea també un valor afegit que impacta directament en la clientela i en les persones consumidores finals. Tandem
actua com a impulsora en la conscienciació a la societat de la necessitat
d’actuar de forma responsable i posa en valor el respecte i la cura pel
medi ambient.
Per exemple, el disseny Bros és el resultat d’una família de cadires que
han estat dissenyades per complir amb totes les funcionalitats requerides
per donar satisfacció al mercat, però també basant-se en l’ecodisseny i
l’economia circular, perquè tots els components són reciclables i no conté
cap producte que sigui tòxic. A més, el 42% dels materials utilitzats en la
seva fabricació són d’origen reciclat.
L’ecodisseny incorpora també aspectes com el transport, i en aquest cas
les cadires de la sèrie Bros són apilables, de manera que, en una sola càrrega, es poden transportar un elevat nombre de cadires, fet que redueix
considerablement la petjada de carboni.
També és important si el contenidor del producte és reutilitzable o reciclable, com s’ha de desmuntar el producte després de la seva vida útil per
poder-lo reciclar correctament, l’eliminació de les coles, quin gruix tenen
els cartons, plàstics, etc.
Un altre exemple d’aportació al medi ambient a través del disseny és el
carregador de vehicles elèctrics e-walbox. Aquest carregador està pensat
per a comunitats, amb càrrega intel·ligent que permet fer la recàrrega
justa i necessària en l’horari en què l’energia és més econòmica.
Els productes dissenyats per Tandem van acompanyats d’una fitxa tècnica que inclou la declaració ambiental del producte i valora les característiques de l’ecodisseny, que té en compte la incorporació de criteris
ambientals en totes les etapes de vida del producte:
• Disseny
• Producció
• Distribució
• Utilització
Amb el suport de:
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• Tractament final
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Amb la mirada interna, dins del pla d’RSE, s’han proposat:
• Habilitar contenidors de reciclatge
• Establir una política de paper zero
• Crear una metodologia de treball que fomenti l’economia circular i les
bones pràctiques ambientals
• Publicar continguts de conscienciació ambiental

“Més del 80% de l’impacte mediambiental d’un producte
està determinat en el procés de disseny”

COMPROMÍS ECONÒMIC
Tandem, des de la seva fundació, ha experimentat un creixement continuat però sostingut, amb una actitud de cautela pel que fa a l’endeutament
i al creixement de l’empresa. Des dels inicis han intentat mantenir un
equilibri entre la facturació i el nombre de persones de l’equip, de manera
que no es posés en risc els llocs de treball ni la capacitat de fer front als
compromisos econòmics. Aquesta gestió responsable sobre l’endeutament
i la tresoreria permet a Tandem pagar puntualment a final de mes al seu
equip humà i a les empreses proveïdores a trenta dies.
Durant la pandèmia per la covid-19 l’activitat econòmica va patir una forta
sotragada amb una aturada dels projectes, però això els va permetre fer
altres tasques que havien quedat relegades per manca de temps, com l’actualització de la pàgina web, l’elaboració d’articles d’interès, impressions
de viseres 3D per a hospitals.

Amb el suport de:

92
Amb la col·laboració de:

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Aquest va ser un moment complicat, com també ho va ser per moltes altres empreses, però el van superar i ara miren el futur amb molts projectes per fer i moltes ganes de continuar aportant riquesa, no només al
seu equip, sinó a les empreses clientes que els confien el disseny dels seus
productes per poder tenir molt d’èxit al mercat.
També, com a estratègia per mantenir el contacte amb la clientela, generar confiança i conèixer millor les seves necessitats, estan preparant un
projecte de converses sobre temes d’innovació i altres aspectes que puguin
ser del seu interès o que puguin ajudar a la clientela a obrir el seu punt
de vista, per descobrir noves potencialitats de negoci, possibles millores,
noves experiències, nous productes, etc.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
El compromís que assumeix Tandem cap a la societat és el de crear dissenys que satisfacin les necessitats i resolguin els problemes de les persones i que alhora transmetin seguretat i confiança en el producte, en definitiva, fer la vida més fàcil a les persones usuàries.
Alguns exemples d’aquest compromís són:
Motxilla Nikidom, guanyadora del Design Award 2013 i pensada per protegir la salut dels infants i per satisfer altres necessitats que sorgeixen en
la jornada escolar, des de la sortida de casa fins a l’arribada a l’escola i la
tornada. Un producte saludable, ergonòmic, còmode i durador. Aquesta va
ser la primera motxilla que combinava dos elements, la bossa i el carro i
que va ser copiada per altres marques.
Equips mèdics Tanit i Hebe, premis Design Award 2021 i la combinació
perfecta entre la tecnologia i el disseny de producte, sota el concepte d’user
friendly, que disminueix el temps d’aprenentatge i facilita el seu ús, pensat
sobretot perquè les professionals que l’han d’utilitzar moltes hores al llarg
del dia els sigui fàcil i còmode la seva utilització.
Fluidra, menció d’honor en el Reddot Design Award 2013 pel AstralPool
Mac®, un concepte innovador de control i manteniment de piscines pensat per optimitzar de forma considerable el consum d’aigua.
Aquest compromís de Tandem amb la societat en general es veu també
reflectit en l’ús que fan de les xarxes socials, com a Instagram, amb les
variades publicacions que fan a “Big Days”. Un exemple és el Dia Mundial
de la Usabilitat, ensenyant el disseny UX-UI (User Xperience i User Interface), o sigui: experiència de l’usuariat, usabilitat i disseny d’interfaces,
també amb publicacions de divulgació de les tècniques de disseny, com
el Design Thinking, explicant totes les fases del procés, o el 8M, dia de la
dona, en què van llençar un concurs per posar en valor dissenys icònics
que no han rebut el reconeixement que es mereixien pel fet que havien es-
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tat dissenyats per dones. Amb aquesta acció es va voler reconèixer la gran
aportació al món del disseny d’aquestes figures femenines que han passat
desapercebudes pel públic en general.
I en un àmbit més social:
• El compromís de tot l’equip humà de Tandem que, en una acció voluntària, col·laboren amb Sant Joan de Déu participant a la Màgic Line, una
caminada solidària que destina el 100% dels diners recaptats a projectes
socials i sanitaris.
• Els tallers de “Design Thinking” que porten a terme a la Barcelona
Design Week (BDW) per a persones usuàries de la Fundació Estimia
Barcelona, una entitat social que té com a missió facilitar el desenvolupament de les persones amb diferents capacitats.
CONCLUSIONS
Tandem és una empresa molt compromesa amb els cinc vectors de la Responsabilitat Social, per això tots els grups d’interès són importants, però
molt especialment l’equip intern i la clientela. A més, a través dels seus
dissenys, Tandem té la capacitat d’influenciar i generar valor compartit
cap a la societat, aplicant els criteris de sostenibilitat i l’ecodisseny per
desenvolupar productes que siguin cada vegada més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, a més de complir amb tots els requisits
i expectatives de la clientela. La millora contínua és la premissa que els
acompanya en tot allò que fan, i això, juntament amb la voluntat de continuar treballant de manera transversal la seva RSE, fan de Tandem una
empresa compromesa que es diferencia de la competència per aportar uns
valors addicionals als seus dissenys i a la societat.

Aquesta fitxa ha estat elaborada l’any 2022
per Mercè Casals Martínez, consultora, a partir de les entrevistes realitzades a Ruben Chenovart, soci fundador i responsable d’ I+D,
que ha participat en l’acompanyament.
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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Unió Empresarial de l’Anoia
Nom de l’empresa Unió Empresarial de l’Anoia
Sector d’activitat Associació empresarial
Plantilla 10 persones treballadores
Pàgina web www.uea.cat
Adreça Ctra. de Manresa, 131 – 08700 Igualada (l’Anoia)
Contacte 938 052 292 ︲ uea@uea.cat

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
L’any 1982 neix la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) com a associació
empresarial que agrupa gremis i empreses pertanyents a diferents sectors econòmics de l’Anoia i comarques veïnes. La seva alta representativitat i la qualitat de les accions desenvolupades han fet que la UEA es
converteixi en una entitat de referència en l’àmbit de les associacions
empresarials territorials.
L’associació treballa per:
• Representar els interessos empresarials de les organitzacions que en
formen part
• Facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer, adaptar-se al
mercat i ser més competitives, amb responsabilitat i valors socials.
• Fomentar l’activitat econòmica i el teixit empresarial del territori, ajudant a crear ocupació i prosperitat actual i futura.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
La UEA està fortament compromesa amb el desenvolupament territorial
de l’Anoia. Aposta per una economia més sostenible i unes empreses més
competitives que contribueixin a una major cohesió social del territori.
Fruit d’aquest compromís, en els darrers anys ha analitzat les seves contribucions als Objectius de Desenvolupament Sostenible i està alineant
l’estratègia i totes les accions que desenvolupen per augmentar -ne els
impactes positius.
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Durant el 2021, després d’haver estat seleccionada, La UEA ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial
Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora,
i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de
Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva
gestió.
BON GOVERN: TRANSPARÈNCIA I DIÀLEG
La UEA és una associació empresarial amb un fort compromís amb la
gestió ètica i responsable. Des de la seva creació tenen definits els seus
compromisos:
Missió
Representar els interessos de les empreses, facilitar-los un entorn favorable, les eines per créixer, ser més competitives i que puguin col·laborar
entre elles, fomentant i promocionant l’activitat econòmica i empresarial
de la comarca.
• Potenciar el desenvolupament econòmic de la comarca.
• Ajudar a crear ocupació i prosperitat, actual i futura.
• Representar l’empresariat comarcal davant entitats públiques i privades.
• Facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer, adaptar-se al
mercat i ser més competitives, amb responsabilitat i valors socials.
Visió
Ser l’entitat empresarial referent a la comarca de l’Anoia, aportant valor i
servei a les empreses que hi treballen, comptant amb la col·laboració d’altres entitats i associacions de Catalunya.
Aquests compromisos es concreten en accions destinades a assegurar un
funcionament eficient i transparent de l’Associació, com per exemple:
• Un Codi Ètic que estableix els principis ètics bàsics als quals ha d’ajustar el seu comportament i funcionament la Unió Empresarial de l’Anoia
i les persones que en formen part.
• El Pla estratègic que marca les principals línies d’actuació i que s’actualitza cada any a partir de les demandes que identifiquen entre les
empreses del territori.
• Una auditoria interna que vetlla pel correcte funcionament i la corresponent rendició de comptes.
• Un sistema de millora contínua basat en reflexions basades en DAFO.
• Memòria anual amb les accions desenvolupades i els impactes que generen. En els darrers tres anys han incorporat la seva contribució als ODS.
La UEA destaca pels esforços que fa en mantenir un diàleg obert i continu amb els diferents grups d’interès. Anualment publiquen l’Informe
Empresa i Progrés que aborda temes d’actualitat econòmica i social. Per
elaborar l’informe realitzen contactes amb un gran nombre d’actors del
territori que aporten mirades diverses al tema tractat i fan propostes d’actuació que són recollides i analitzades. L’informe és un manual pràctic
amb propostes d’actuacions per a l’administració, per a les empreses i per
a la societat.
Amb el suport de:
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A més, amb la voluntat de fomentar la relació entre les empreses associades i la innovació col·laborativa, la UEA s’organitza a través de diferents
espais participatius:

Amb la col·laboració de:

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

• Comissions on es treballen temes d’interès general a tots els sectors. Es creen
com a òrgans consultius i de treball conjunt i s’estructuren en funció de diferents àrees temàtiques. Actualment son cinc: inversió i captació d’empreses;
internacional; urbanisme i mobilitat (CUMA); UEA Inquieta i Autònoms.
• Comissions sectorials per poder donar una resposta més eficient i concreta a les necessitats especifiques de les empreses de manera sectorialitzada. Actualment són: UEA Química; UEA Metall; UEA Immobiliaris; UEA Assessors; UEA Economia Circular; Anoia 4.0, UEA
Acadèmies extraescolars; UEA Turisme; UEA Paper
CREACIÓ DE VALOR ECONÒMIC I SOCIAL
+ de 23 grups de treball amb una implicació de 300 persones
+ de 700 empreses i autònoms implicats i compromesos en la seva
competitivitat i transformació empresarial
+ de 100 empreses implicades en l’economia circular, el mediambient i el compromís social
+ de 15 entitats amb qui generen aliances i cooperació en el benefici
econòmic i social
1.090 nous seguidors a les xarxes socials de la UEA
+ 550 assistents als esdeveniments principals de la UEA 66 nous socis
238 persones formades amb la UEA
20 cursos realitzats i organitzats per la UEA
587 hores de formació
60 ofertes de feina gestionades
+ 350 persones implicades al V Empresa i Progrés
La Unió Empresarial de l’Anoia s’ha convertit en una entitat de referència
en el seu territori. Impulsa nombrosos projectes i iniciatives amb l’objectiu
d’enfortir el teixit empresarial anoienc i, paral·lelament, millorar la cohesió
social de la comarca. En destaquen, entre d’altres:
• Ocupació: accions orientades a oferir noves oportunitats laborals a persones a l’atur i a la inserció en sectors demandants.
• Programes específics d’inserció laboral: Prepara’t; Prepara’t Jove; Programa 30+; etc.
• Innovació empresarial: programes destinats a impulsar noves activitats
i la millora de la competitivitat de les empreses: Digitalitza’t; Economia
circular; transició energètica; Mobico (mobilitat elèctrica); etc.
• Foment de la cultura empresarial en col·laboració amb les escoles i universitats del territori.
La UEA col·labora activament amb la resta d’entitats i institucions del
territori impulsant projectes innovadors i espais de trobada per millorar
la sostenibilitat de les empreses anoienques.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
La raó de ser de la Unió Empresarial de l’Anoia és el compromís amb la
comarca i la voluntat d’establir col·laboracions per millorar la competitivitat de les empreses i la vida de les persones del territori.
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Fundació UEA:
Neix amb la voluntat d’agrupar i potenciar les actuacions
vinculades a promoure l’ocupació i l’emprenedoria entre els joves
i persones vulnerables de la comarca de l’Anoia i alhora donar
suport a l’empresariat que es troba en situació de dificultat.

Les aliances i les col·laboracions estan molt presents en el seu pla estratègic, i en els darrers anys ha liderat la taula d’actors socioeconòmics de
l’Anoia.
Per fer realitat aquest propòsit, la UEA ha teixit una xarxa de col·laboracions molt estreta i intensa amb les entitats de referència en diferents
fronts.
Amb el món empresarial impulsa accions destinades a millorar la visibilitat i la competitivitat de les empreses anoienques:
• Coorganitza fires.
• Participa activament en espais sectorials com l’Associació TIC Anoia,
Disseny Igualada, Leather Cluster, Fitex, etc.
• Col·labora amb altres associacions empresarials (Cecot, Foment, Associació empresaris del Penedès...) i sindicals.
Treballa molt estretament amb el món educatiu per fomentar la cultura empresarial i la innovació en els diferents sectors. Cal destacar alguns
programes com:
• Accions a les universitats per fomentar l’esperit emprenedor.
• Concurs Química a l’escola: concurs obert a totes les escoles de la comarca per jugar, experimentar i aprendre amb la química.
• Professions del futur a les escoles, per apropar la realitat i l’entorn empresarial als centres educatius de l’Anoia.
Manté una interlocució continuada amb les principals institucions del
territori, com l’Ajuntament d’Igualada o el Consell Comarcal de l’Anoia
entre d’altres, per treballar conjuntament els reptes del teixit empresarial
i cercar reciprocitat.
S’implica en nombroses iniciatives d’entitats del territori, oferint suport
per a la difusió i sumant complicitats entre les empreses.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
La UEA té la voluntat d’impulsar un entorn de treball saludable i sostenible. Les seves pràctiques laborals es basen en la confiança i la proximitat.
Impulsen diferents accions, com per exemple:
• Flexibilitat laboral per conciliar la vida professional amb la personal.
• Adhesió al Pacte per a la Reforma horària per impulsar uns horaris més
conciliadors.
• Foment de la igualtat de gènere en els equips i a les empreses a través
del projecte Dones directives i empresàries.
• Pla de necessitats formatives que s’ha de desplegar en els propers anys.
• Identificació de talent basat en els valors de l’entitat.
Amb el suport de:
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COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
La Unió Empresarial de l’Anoia treballa per la sostenibilitat ambiental en
dos grans àmbits:
Amb mirada interna de l’Associació:
• Gestió dels residus: separen tots els materials i tenen contenidors per
facilitar-ho.
• Actualització del 90% de la il·luminació a LED.
• Incorporació de pràctiques d’oficina verda i reducció dels consums.
• Instal·lació de fonts d’aigua per reduir la utilització d’ampolles de plàstic.
• Promoció de l’ús de tasses i vaixella reutilitzable.
• Utilització de paper certificat per a publicacions a l’oficina
• Voluntat d’aplicar criteris d’esdeveniments sostenibles en els diversos
actes: alimentació saludable, eliminació de materials d’un sol ús, etc.
Amb mirada externa, per acompanyar les empreses cap a una transició
ecososial:
• Foment de l’economia circular i de la revalorització dels residus a través
del portal economiacircular.uea.cat
• Espais i grups de treball per millorar els impactes ambientals de les
empreses: sectorial economia circular, sectorial de transició energètica;
sectorial UEA mediambiental; etc.
• Projectes d’innovació empresarial destinats a millorar els impactes en
determinats sectors com el de la pell, el químic o el de la mobilitat.
• Recull de bones pràctiques alineades amb els ODS per compartir-les
amb les empreses i fomentar la transferència i l’intercanvi.
COMPROMÍS ECONÒMIC BASAT EN LA PROXIMITAT
La Unió Empresarial de l’Anoia vol ser molt propera a les empreses per
identificar necessitats i oferir respostes. Aquest funcionament li ha permés tenir una base social àmplia i un gran nombre de persones implicades que faciliten la realització del gran nombre d’activitats que té en
marxa.
El funcionament es basa en el compromís amb les empreses associades
en dues direccions. Per una banda la cerca de finançament extern que
permeti impulsar accions útils per a les empreses (el 75% del finançament
prové de programes i projectes i el 25% de les quotes de les entitats associades). I per una altra banda, la priorització de la contractació d’empreses del
territori per al desenvolupament de totes les accions planificades.
CONCLUSIONS
L’Associació Empresarial de l’Anoia és una entitat amb una llarga tradició
i implicació en el seu territori que esta impulsant un procés de modernització i adaptació del teixit empresarial anoienc als nous reptes socials.
En els darrers anys l’UEA ha realitzat un fort esforç per augmentar la
quantitat i la qualitat dels serveis per oferir un valor afegit a les entitats
associades i assegurar-ne la sostenibilitat. A més, en els darrers exercicis,
la UEA està realitzant un nou salt qualitatiu apostant per una competitivitat sostenible de l’economia del territori, impulsant iniciatives molt interessants alineades amb els ODS.
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L’Associació té un fort compromís amb la valorització de les empres i el
territori i amb la promoció d’una indústria i un turisme sostenible com a
mecanisme de promoció econòmica. Conscient del seu paper en l’àmbit
territorial, impulsa i col·labora amb diferents entitats locals per tal de crear un suport integral basat en el respecte al medi i al territori.
Paral·lelament, està treballant per a la millora organitzativa i una gestió
més procedimentada, impulsant espais de treball compartits i propers que
permetin i fomentin la implicació de totes les persones: sòcies i treballadores.
La UEA participa i impulsa projectes innovadors i pioners destinats a millorar els impactes ambientals i socials en el territori.
Des del punt de vista de la gestió de la responsabilitat social, la UEA destaca pel seu compromís social i amb l’entorn, preocupada per la millora
dels impactes ambientals que genera i per una gestió basada en la proximitat i la participació. Actualment disposa de nombroses iniciatives i
bones pràctiques, a les quals seria interessant procedimentar.
Han fet una aposta clara per un servei als seus socis basat en la proximitat
i l’excel·lència, per això miren d’interactuar amb els diferents agents implicats, creant aliances i generant sinergies.
Tot i que ja realitzen accions puntuals, s’observen algunes possibilitats de
millora en camps com l’ambiental o el de les col·laboracions socials.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022 per
Albert Huerta, a partir de les entrevistes
realitzades a Paula Arias (gerència), Anna
Marsal i Sara Holgado (dinamització sectors
econòmics) i Olga Bertran (inserció i orientació laboral).
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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