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Pla d'actuació 2022: créixer en propòsit 

L’exercici 2022 ve marcat per la sortida de la pandèmia de coronavirus i, previsiblement, 
per un reforçament de l’RS de les empreses, que prendrà com a prioritats línies com 
l’economia circular; l’empresa saludable; l’empresa amb propòsit, la creació de valor 
compartit,  i la mesura de l’impacte; o la resiliència organitzacional i social.  

Aquests reptes els concretem especialment en una iniciativa per fomentar i reconèixer les 
empreses amb propòsit, i en l’activació dels grups de treball d’empresa saludable,  
economia circular i resiliència social. I alhora en la reflexió en el llarg termini sobre com 
contribuir en la construcció d’un nou contracte social, una de les peces del qual hauria de 
ser el paper social de l’empresa a partir de la seva responsabilitat corporativa. 

En el nivell intern, en paral·lel al relleu previst a la presidència, cal abordar la posada al 
dia de les línies estratègiques de l’associació. 

[objectiu 1] Créixer en nombre d'associats  

[objectiu 2] Fer un salt en la relació amb cada membre  

[objectiu 3] Construir la comunitat d'empreses compromeses  

[objectiu 4] Fer un salt en ser l'organisme empresarial de referència en RSE 

Programes 

Iniciativa propòsit empresarial i Empresa Pro 

Programa RSE.Pime 

Premis Respon.cat 2021 i 2022 

Curs Respon.cat de gestió de l’RSE  

Programa Focus de l'RSE a Catalunya 

Observatori del Desenvolupament Sostenible  

Consell social de Respon.cat / Consell acadèmic de Respon.cat 

Compartir bones pràctiques empresarials d’RS 

Grups de treball, grups territorials i reunions funcionals 

Empresa amb propòsit (nou) 

Voluntariat 

Comunicar la Responsabilitat Social i els ODS 

Responsabilitat lingüística  

Empresa saludable/Envelliment 

Economia Circular (Nou) 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)  

Grups de treball territorials 

Marketplace 
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Drets humans en empreses internacionalitzades (En espera) 

Compra i contractació pública(En espera) 

Canvi Organitzacional (En espera)  

Organització d’Actes (En espera) 

Territoris Socialment Responsables (En espera) 

Trobades amb directius funcionals 

Comunicació 

Dirses 

Compliment 

Finances 

Sistema Integral de Gestió 

Anteriorment també s’havia convocat Persones, Qualitat, Gestió Ambiental, que queden 
pendent de tornar a convocar en un pròxim exercici. 

Grups de treball territorial 

Comarques gironines 

Terra ferma i Pirineu 

Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre 

Penedès, Catalunya central 

Comunicació 

Dinar-col·loqui de 1s executius/ives d’empreses membres 

Trobades de persones executives d’empreses membres 

Marketplace - empreses membres 

Altres accions noves 

Dinamització de la Setmana Europea de Desenvolupament Sostenible a Catalunya 

Jornada ODS 

Jornada Nou Contracte Social 

Llotges Empresa – Societat 

Programa de gestió de la cadena de proveïment 

Identificació de la materialitat 
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Accions vers el propi funcionament organitzatiu 

Posada en funcionament de la Comunitat Digital de Respon.cat 

Pla estratègic Respon.cat 

Gestió de la pròpia responsabilitat social  

 


